
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

วันที่  1-31  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 

1 
 
 

จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
ประเภทรถยนตส์่วนกลาง 
ทะเบียน 81-6844 เพชรบุรี 

11,692.43 11,692.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท อึ้งง่วนไต๋ อีซูซุ
เซลล์ จ ากัด 
ราคา 11,692.43 บาท 

บริษัท อึ้งง่วนไต๋ อีซูซุ
เซลล์ จ ากัด 

 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งจ้างเลขท่ี 11/2564 
ลงวันท่ี 1 ธ.ค. 2563 

2 
 

จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  
จ านวน 6 รายการ 

6,415.00 6,415.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นเตอร์ พ ี
ราคา 6,415.- บาท 

ร้านเซ็นเตอร์ พ ี
 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 18/2564 
ลงวันท่ี 7 ธ.ค. 2563 

3 
 

จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  
จ านวน 23 รายการ 

19,638.00 19,638.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นเตอร์ พ ี
ราคา 19,638.- บาท 

ร้านเซ็นเตอร์ พ ี
 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 19/2564 
ลงวันท่ี 7 ธ.ค. 2563 

4 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ ตามโครงการป้องกัน
และควบคมุโรคไข้เลือดออก  

64,540.00 64,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเที่ยงการค้า 
ราคา 64,540.-บาท 

ร้านเที่ยงการค้า 
 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 20/2564 
ลงวันท่ี 7 ธ.ค. 2563 

5 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ส านักงาน ประเภทเครื่อง
ถ่ายเอกสาร 

21,00.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีก็อปปี้  
เซ็นเตอร์ 
ราคา 21,000.- บาท 

ร้านเพชรบุรีก็อปปี้  
เซ็นเตอร์ 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2564 
ลงวันท่ี 15 ธ.ค. 2563 

6 
 

จัดซื้อวัสดเุครื่องดับเพลิง  
 

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเที่ยงการค้า 
ราคา 30,000.-บาท 

ร้านเที่ยงการค้า 
 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 21/2564 
ลงวันท่ี 16 ธ.ค. 2563 

แบบ สขร.1 



2 
 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
7 
 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการ
พัฒนาความสามารถในการจดัเก็บ
ภาษีและคา่ธรรมเนียม  

3,920.00 3,920.00 เฉพาะเจาะจง นางอิสรีย์ ศรสีมศักดิ ์
ราคา 3,920.-บาท 

นางอิสรีย์ ศรสีมศักดิ ์
 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 22/2564 
ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 2563 

8 จ้างเหมาจดัท าป้ายโครงการ
พัฒนาความสามารถในการจดัเก็บ
ภาษีและคา่ธรรมเนียม 

684.80 684.80 เฉพาะเจาะจง ร้านบูสไมล์ 
ราคา 684.80 บาท 

ร้านบูสไมล์ 

 
ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2564 

ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 2563 

9 จ้างเหมาจดัหาอาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื่องดืม่โครงการ
พัฒนาความสามารถในการจดัเก็บ
ภาษีและคา่ธรรมเนียม 

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชไมพร อ่อนธนู 

ราคา 20,000.-บาท 

นางสาวชไมพร อ่อนธนู 

 
ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2564 

ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 2563 

10 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสยีงโครงการ
พัฒนาความสามารถในการจดัเก็บ
ภาษีและคา่ธรรมเนียม 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงพล เณรแก้ว 

ราคา 1,000.-บาท 

นายทรงพล เณรแก้ว 

 
ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/2564 

ลงวันท่ี 18 ธ.ค. 2563 

11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการ
ลดความเสีย่งเกษตรจากการ
ระบาดศัตรูพืช  

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิรเกษตร การเ์ด้น 
แอน คลีนนิ่ง 
ราคา 6,500.-บาท 

ร้านจิรเกษตร การเ์ด้น 
แอน คลีนนิ่ง 
 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 23/2564 
ลงวันท่ี 24 ธ.ค. 2563 

12 จ้างเหมาจดัท าป้ายโครงการลด
ความเสีย่งเกษตรจากการระบาด
ศัตรูพืช  

481.50 481.50 เฉพาะเจาะจง ร้านบูสไมล ์
ราคา 481.50 บาท 

ร้านบูสไมล ์
 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งจ้างเลขที่ 16/2564 
ลงวันท่ี 24 ธ.ค. 2563 



3 
 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
13 จ้างเหมาจดัหาอาหารกลางวัน

โครงการลดความเสีย่งเกษตรจาก
การระบาดศัตรูพืช  

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญชู อ่วมกลับ 
ราคา 1,000.- บาท 

นางบุญชู อ่วมกลับ 
 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งจ้างเลขที่ 17/2564 
ลงวันท่ี 24 ธ.ค. 2563 

14 จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์
ระยะเวลาการช าระภาษ ี

5,820.80 5,820.80 เฉพาะเจาะจง ร้านบูสไมล ์
ราคา 5,820.80 บาท 

ร้านบูสไมล ์
 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งจ้างเลขที่ 18/2564 
ลงวันท่ี 24 ธ.ค. 2563 

15 จัดซื้อน้ าดื่มและน้ าแข็ง ตาม
โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน  

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอิสรีย์ ศรสีมศักดิ ์
ราคา 2,500.-บาท 

นางอิสรีย์ ศรสีมศักดิ ์
 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งซื้อเลขท่ี 24/2564 
ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 2563 

16 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณาขอความ
เห็นชอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-
2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี
1/2564) 

886.00 886.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรบุรีก็อปปี้  
เซ็นเตอร์ 
ราคา 886.- บาท 

ร้านเพชรบุรีก็อปปี้  
เซ็นเตอร์ 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2564 
ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 2563 

17 จ้างเหมาจดัหาอาหารว่างและ
เครื่องดื่มโครงการลดความเสี่ยง
เกษตรจากการระบาดศตัรูพืช  

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประทิน น่ิมน้อย 
ราคา 1,000.- บาท 

นางประทิน น่ิมน้อย 
 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งจ้างเลขที่ 20/2564 
ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 2563 

18 จ้างเหมาจดัท าป้ายโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูสไมล ์
ราคา 3,317.- บาท 

ร้านบูสไมล ์
 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2564 
ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 2563 



4 
 

ล าดับ
ที ่

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง  

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
19 จ้างเหมาจดัท าป้ายโครงการ

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงพล เณรแก้ว 
ราคา 5,600.- บาท 

นายทรงพล เณรแก้ว 
 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2564 
ลงวันท่ี 25 ธ.ค. 2563 

20 จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์
การป้องกันโรคตดิเช้ือไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

2,380.00 2,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัฟฟาโร่ อารต์ 
แอนด์ ดีไซน ์
ราคา 2,380.- บาท 

ร้านบัฟฟาโร่ อารต์ 
แอนด์ ดีไซน ์
 

ราคาตามวงเงินท่ีตั้งไว ้ ใบสั่งจ้างเลขที่ 23/2564 
ลงวันท่ี 29 ธ.ค. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


