
สรปุผลการดําเนนิการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือน ..กุมภาพันธ์... 25๖4...3. 
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ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จัดซื้อหรือ และราคา ที่ 
จัดจ้าง 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

เฉพาะเจาะจง 1 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง (กองช่าง) 3,000 
6,550 

3,000 
6,550 

สหกรณ์การเกษตรบ้าน
ลาด  จํากัด  9,550บาท 

สหกรณ์การเกษตรบ้าน
ลาด  จํากัด  9,550
บาท 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 050/2564 ลงวันที่ 1 ก.พ. 64 
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง (สํานักปลัด)  

051/2564ลงวันที่  1 ก.พ.64 
 

 
 

๒ จัดซื้อเครื่องวัดอุณภูมิโครงการเฝ้า
ระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคดรน่า 2019 (สปสช) 

10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบส เทคโนโลยิ  
จํากัด 10,500 บาท 

ร้าน เบส เทคโนโลยิ  
จํากัด 10,500 บาท 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 053/2564 ลงวันที่ 15 ก.พ. 64 
 

เฉพาะเจาะจง ๓ จัดซื้อวัสดุในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ในศพด. (สปสช)  

14,700 
 

14,700 
 

ร้านรุ่งเรืองการค้า 
14,700 บาท 

ร้านรุ่งเรืองการค้า 
14,700 บาท 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 054/2564 ลงวันที่ 16 ก.พ. 64 
 

๔ ซื้อวัสดุอุปกรณ์(รํา,แกลบ,มูลสัตว์)
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะ แผนงานที่ 3 

340 340 เฉพาะเจาะจง นางละมัย พราหมณ์ฤกษ์ 
340 บาท  

นางละมัย พราหมณ์ฤกษ์ 
340 บาท  

ผู้จําหน่ายโดยตรง 055/2564 ลงวันที่ 18 ก.พ.64 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง ๕ ซื้อวัสดุอุปกรณ์(ถังพลาสติก )โครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะ แผนงานที่ 3 

ร้านรุ่งเรืองการค้า 7,500 
บาท 

ร้านรุ่งเรืองการค้า 
7,500 บาท 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 056/2564ลงวันที่ 18 ก.พ. 64 
 

๖ ซื้อวัสดุอุปกรณ์(รองซีเมนต์)โครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะ แผนงานที่ 2 

19,800 19,800 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาเดชจําหน่ายวัสดุ
ก่อสร้าง 19,800 บาท 

ร้านธนาเดชจําหน่ายวัสดุ
ก่อสร้าง 19,800 บาท 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 057/2564 ลงวันที่ 19 ก.พ. 64 
 
 
 

7 ซื้อวัสดุอุปกรณ์(กากน้ําตาล,EM,ถัง)
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะ แผนงานที่ 2 

49,780 49,780 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะพร 49,780 
บาท 

ร้านปิยะพร 49,780 
บาท 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 058/2564ลงวันที่ 19 ก.พ.64 



ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินที่จะ
จัดซื้อหรือ  และราคา ที่ 
จัดจ้าง 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

8 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  

 
 
 

(แบตเตอรี่ บน 6544 พบ.) 
 

5,000 
 
 

5,000 
 
 

เฉพาะเจาะจง  ร้านเลี่ยงเฮงไดนาโม  
5,000 บาท 

 ร้านเลี่ยงเฮงไดนาโม  
5,000 บาท 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 059/2564 ลงวันที่ 22 ก.พ.64 

9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์(ตะแกรง,สายเคเบิ้ล
ไทน์)โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะ แผนงานที่ 2 

52,560 52,560 เฉพาะเจาะจง  ร้านสมพงษ์  บุตรจันทร์ 
52,560 บาท 

 ร้านสมพงษ์  บุตรจันทร์ 
52,560 บาท 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 060/2564 ลงวันที่ 22 ก.พ.64 

10 วัสดุไฟฟ้า 49,160 49,160 เฉพาะเจาะจง ร้านธนภัชฮาร์ดแวร์ 
49,160 บาท 

ร้านธนภัชฮาร์ดแวร์ 
49,160 บาท 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 061/2564 ลงวันที่ 24 ก.พ.64 

44,000 44,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญชัยท่ายาง  
44,000 บาท 

ร้านเจริญชัยท่ายาง  
44,000 บาท 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 062/2564 11 ซื้อรถจักรยานยนต์ โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ 
แผนงานที่ 3 

ลงวันที่ 24 ก.พ.64 

12 ซื้อพ่วงข้างติดรถจักรยานยนต์ โครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะ แผนงานที่ 3 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสมภาร์  รักดี  
6,000 บาท 

นายสมภาร์  รักดี  
6,000 บาท 

ผู้จําหน่ายโดยตรง 063/2564 ลงวันที่24 ก.พ.64 

13 ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 440 
 

440 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านเอพี โฆษณา 440 ร้านเอพี โฆษณา 440 ผู้รับจ้างโดยตรง 044/2564 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  บาท  บาท 

ลงวันที่ 1 ก.พ.64 

14 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   
 

3,500 
 

3,500 
 

เฉพาะเจาะจง เพชรบุรีก๊อปปี๊เซ็นเตอร์  
3,500 บาท 

เพชรบุรีก๊อปปี๊เซ็นเตอร์  
3,500 บาท 

ผู้รับจ้างโดยตรง 045/2564 
 

ลงวันที่ 1 ก.พ.64 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง 15 จ้างจัดทําคู่มือคดัแยกขยะโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะ แผนงานที่ 1 

โรงพิมพ์ศรีอักษร 3,500 
บาท 

โรงพิมพ์ศรีอักษร 
3,500 บาท 

ผู้รับจ้างโดยตรง 046/2564 ลงวันที่ 15 ก.พ.64 

16 ค่าจ้างเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 16,400 
 

16,400 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านเอพี โฆษณา 
16,400 

ร้านเอพี โฆษณา 
16,400 

ผู้รับจ้างโดยตรง 047/2564 ลงวันที่ 17 ก.พ.64 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคัดแยกขยะ แผนงานที่ 1  บาท  บาท 

 



 
 

 
 
 
 

ลําดับ 
ที่ 

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 

วงเงินที่จะ
จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

17 ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายธนาคารขยะ/ป้าย
แจ้งราคาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการคัดแยกขยะ แผนงานที่ 
3 

2,000 
 
 

2,000 
 
 

เฉพาะเจาะจง  ร้านเอพี โฆษณา 
16,400บาท 

 ร้านเอพี โฆษณา 
16,400บาท 

ผู้รับจ้างโดยตรง 048/2564 ลงวันที่ 18 ก.พ.64 

18 ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

1,700 
 

1,700 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านเอพี โฆษณา1,700 
 บาท 

ร้านเอพี โฆษณา1,700 
 บาท 

ผู้รับจ้างโดยตรง 049/2564 ลงวันที่ 22 ก.พ.64 

19 จ้างเหมาเติมน้ํายาเคมีผงแห้งพร้อมอัด
แรงดันถังดับเพลิง 

7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง ร้านปลาวาฬสื่อสาร 
7,800 บาท 

ร้านปลาวาฬสื่อสาร 
7,800 บาท 

ผู้รับจ้างโดยตรง 050/2564 ลงวันที่ 22 ก.พ.64 

ผู้รับจ้างโดยตรง 017/2564 หจก.ธนภัทรรุ่งเรือง
ก่อสร้าง 286,000บาท 

หจก.ธนภัทรรุ่งเรือง
ก่อสร้าง 286,000บาท 

286,000 286,000 เฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายเด่น-บ้านนายบัญญัติ ม.6 บ้านโป่ง
สลอด 

20 ลงวันที่ 1 ก.พ.64 
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