
 

การด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2559 
        องค์การบรหิารสว่นต าบลบางขุนไทร อ. บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 

วันท่ี  29  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
 ล าดับ 

ที ่
งานจัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จะ 
ซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 (บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 
1 ซื้อวัสดุส านักงาน 

(หนังสือพิมพ์) 
5,440 - ตกลงราคา 

 
นายนกุล ศาสตรสาธิต 

(5,440.-) 
นายนกุล ศาสตรสาธิต 

(5,440.-) 
มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตาม
ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน 
(น้ าดื่ม) 

540 - 
 

ตกลงราคา 
 

น.ส.ศรีนวลจันทร์ โตแตง 
(540.-) 

น.ส.ศรีนวลจันทร์ โตแตง 
(540.-) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30,250 - ตกลงราคา นางวรวรรณ สุขอุดม 
(30,250.-) 

นางวรวรรณ สุขอุดม 
(30,250.-) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

4 จ้างลงข้อความถวายพระพร
หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ 

3,500 - ตกลงราคา 
 

หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ 
(3,500.-) 

หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ 
(3,500.-) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

5 
 

จ้างลงข้อความถวายพระพร
หนังสือพิมพ์มวลชนนิวส์ 

3,000 - ตกลงราคา 
 

หนังสือพิมพ์มวลชนนิวส์ 
(3,000.-) 

หนังสือพิมพ์มวลชนนิวส์ 
(3,000.-) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

6 จ้างท าป้าย โครงการอบรมโรคใน
วัยเด็ก 

540 - ตกลงราคา นางจ ารัส สงวนพงษ์ 
(540.-) 

นางจ ารัส สงวนพงษ์ 
(540.-) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

 



 

การด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2559 
        องค์การบรหิารสว่นต าบลบางขุนไทร อ. บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี 

วันท่ี  29  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
ล าดับ 

ที ่
งานจัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จะ 
ซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 (บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลง 
ในการซื้อหรือจ้าง 

7 จ้างประกอบอาหาร โครงการ
อบรมโรคในวัยเด็ก 

5,500 - ตกลงราคา 
 

นางทองพันชั่ง โฉมกระโทก 
(5,500.-) 

นางทองพันชั่ง โฉมกระโทก 
(5,500.-) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

8 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรม
โรคในวัยเด็ก 

2,500 - ตกลงราคา 
 

นางธัณญลักษณ์ คงสีธนาสิทธ์ิ 

(2,500.-) 
นางธัณญลักษณ์ คงสีธนาสิทธ์ิ 

(2,500.-) 
มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตาม
ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

9 จ้างวิทยากร โครงการอบรมโรค
ในวัยเด็ก 

1,500 - ตกลงราคา 
 

นายวิโรจน์  เจ้ยเปลี่ยน 
(1,500.-) 

นายวิโรจน์  เจ้ยเปลี่ยน 
(1,500.-) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

10 จ้างท าป้าย โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 

450 - ตกลงราคา นางจ ารัส สงวนพงษ์ 
(450.-) 

นางจ ารัส สงวนพงษ์ 
(450.-) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

11 ซื้อวัสดุ โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ 

2,625 - ตกลงราคา 
 

นางธัณญลักษณ์ คงสีธนาสิทธ์ิ 

(2,625.-) 
นางธัณญลักษณ์ คงสีธนาสิทธ์ิ 

(2,625.-) 
มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตาม
ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

12 จ้างประกอบอาหาร  โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 

10,500 - ตกลงราคา 
 

นางทองพันชั่ง  โฉมกระโทก 
(10,500.-) 

นางทองพันชั่ง  โฉมกระโทก 
(10,500.-) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
16/59  

ลว. 5 ก.ค.59 



 

การด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2559 
        องค์การบรหิารสว่นต าบลบางขุนไทร อ. บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี 

วันท่ี  29  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
ล าดับ 

ที ่
งานจัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จะ 
ซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 (บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 
13 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

 
5,600 - ตกลงราคา 

 
นส.เสาวนีย์ โอษฐ์แก้ว 

(5,600.-) 
นส.เสาวนีย์ โอษฐ์แก้ว 

(5,600.-) 
มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตาม
ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

14 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
(โต๊ะและเก้าอ้ี) 

7,400 - ตกลงราคา 
 

นางอารีลักษณ์  เพชรชมภูพันธุ ์

(7,400.-) 
นางอารีลักษณ์  เพชรชมภูพันธุ ์

(7,400.-) 
มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตาม
ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 
(ธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์) 

7,700 - ตกลงราคา 
 

นางอรอุมา  รัตนไธสง 
(7,700.-) 

นางอรอุมา  รัตนไธสง 
(7,700.-) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

16 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์  
ทะเบียน กฉ 4954 

5,016.16 - ตกลงราคา 
 

หจก.อ้ืงง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ 
(5,016.16) 

หจก.อ้ืงง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ 
(5,016.16) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

17 จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในพ้ืนที่ 
ต.บางขุนไทร 

5,460 - ตกลงราคา 
 

นายภูษิต  จ่างสี 
(5,460.-) 

นายภูษิต  จ่างสี 
(5,460.-) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

18 ซื้อแบตเตอรี่ 2 ลูก 3,400 - ตกลงราคา 
 

นางสาวสุวรรณา  เกตุพันธ์ 
(3,400.-) 

นางสาวสุวรรณา  เกตุพันธ์ 
(3,400.-) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

 



 

การด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2559 
        องค์การบรหิารสว่นต าบลบางขุนไทร อ. บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี 

วันท่ี  29  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
ล าดับ 

ที ่
งานจัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จะ 
ซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 (บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,400 - ตกลงราคา 

 
น.ส.มรกต เพชรชมภูพันธ์ 

(2,400.-) 
น.ส.มรกต เพชรชมภูพันธ์ 

(2,400.-) 
มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตาม
ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

20 จ้างประกอบอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม 

2,050.- - 
 

ตกลงราคา 
 

น.ส.ศรีนวลจันทร์ โตแตง 
(2,050.-) 

น.ส.ศรีนวลจันทร์ โตแตง 
(2,050.-) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

21 จ้างประกอบอาหาร 
โครงการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน(AEC) 

7,700 - ตกลงราคา 
 

นางทองพันชั่ง โฉมกระโทก 
(7,700.-) 

นางทองพันชั่ง โฉมกระโทก 
(7,700.-) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

22 จ้างท าป้าย 
โครงการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน(AEC) 

450 - ตกลงราคา นางจ ารัส สงวนพงษ์ 
(450.-) 

นางจ ารัส สงวนพงษ์ 
(450.-) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

23 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
โครงการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน(AEC) 

2,100 - ตกลงราคา 
 

นางธัณญลักษณ์ คงสีธนาสิทธ์ิ 

(2,100.-) 
นางธัณญลักษณ์ คงสีธนาสิทธ์ิ 

(2,100.-) 
มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตาม
ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

24 จ้างเช่าเวที โครงการประกวด 
ร้องเพลงลูกทุ่ง 

20,000 - ตกลงราคา 
 

นายธาดา  สุขจันทร์ 
(20,000.-) 

นายธาดา  สุขจันทร์ 
(20,000.-) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
17/59  

ลว. 12 ก.ค.59 



 

การด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2559 
        องค์การบรหิารสว่นต าบลบางขุนไทร อ. บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี 

วันท่ี  29  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
ล าดับ 

ที ่
งานจัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จะ 
ซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 (บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 
25 ซื้อถ้วยรางวัล  โครงการประกวด 

ร้องเพลงลูกทุ่ง 
10,000 - ตกลงราคา 

 
หจก.สามชัยสปอร์ต 2004 

(10,000.-) 
หจก.สามชัยสปอร์ต 2004 

(10,000.-) 
มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตาม
ระเบียบพัสดุ ฯ 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
28/59  

ลว. 12 ก.ค.59 
26 จ้างท าป้าย โครงการประกวด 

ร้องเพลงลูกทุ่ง 
1,500 - ตกลงราคา 

 
นางจ ารัส สงวนพงษ์ 

(1,500.-) 
นางจ ารัส สงวนพงษ์ 

(1,500.-) 
มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตาม
ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

27 จ้างตกแต่งรถขบวนแห่ โครงการ  
จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 

18,500 - ตกลงราคา 
 

นางวรรณภา  พ่ึงแพง 
(18,500.-) 

นางวรรณภา  พ่ึงแพง 
(18,500.-) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
18/59  

ลว. 12 ก.ค.59 
28 จ้างท าป้าย  โครงการจัด

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 

1,500 - ตกลงราคา 
 

นางจ ารัส สงวนพงษ์ 
(1,500.-) 

นางจ ารัส สงวนพงษ์ 
(1,500.-) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

29 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,850 - ตกลงราคา 
 

น.ส.มรกต เพชรชมภูพันธ์ 
(4,850.-) 

น.ส.มรกต เพชรชมภูพันธ์ 
(4,850.-) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

30 ซื้อวัสดุอุปกรณ์   โครงการ 
การมีส่วนร่วมของ อปท. 
ในการป้องกันการทุจริต 

2,750 - ตกลงราคา 
 

นางธัณญลักษณ์ คงสีธนาสิทธ์ิ 

(2,750.-) 
นางธัณญลักษณ์ คงสีธนาสิทธ์ิ 

(2,750.-) 
มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตาม
ระเบียบพัสดุ ฯ 

 



 

การด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2559 
        องค์การบรหิารสว่นต าบลบางขุนไทร อ. บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี 

วันท่ี  29  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
ล าดับ 

ที ่
งานจัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่

จะ 
ซื้อ/จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 (บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 
31 จ้างท าป้าย   โครงการ 

การมีส่วนร่วมของ อปท. 
ในการป้องกันการทุจริต 

450 - ตกลงราคา 
 

นางจ ารัส สงวนพงษ์ 
(450.-) 

นางจ ารัส สงวนพงษ์ 
(450.-) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

32 จ้างประกอบอาหารและอาหาร
ว่างฯ   โครงการการมีส่วนร่วม
ของ อปท.ในการป้องกันการ
ทุจริต 

6,000 - ตกลงราคา นางทองพันชั่ง โฉมกระโทก 
(6,000.-) 

นางทองพันชั่ง โฉมกระโทก 
(6,000.-) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

33 วัสดุก่อสร้าง 5,000 - ตกลงราคา 
 

นางสุจินต์  สุขหอม 
(5,000.-) 

นางสุจินต์  สุขหอม 
(5,000.-) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

 

34 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. หมู่ 3 ซอย 7 

26,300 26,300 ตกลงราคา 
 

หจก.สิทธิศักดิ์  การโยธา 
(26,300.-) 

หจก.สิทธิศักดิ์  การโยธา 
(26,300.-) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
12/59  

ลว. 3 มิ.ย.59 
     หจก.ณัฐเกียรติ 

(32,000.-) 
 

   

     หจก.ทรัพย์บุญชู 
เพชรบุรีก่อสร้าง (30,000.-) 

 

   

 



 

การด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2559 
        องค์การบรหิารสว่นต าบลบางขุนไทร อ. บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี 

วันท่ี  29  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
ล าดับ 

ที ่
งานจัดชื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ 

ซื้อ/จ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ / 

จ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
 (บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง 

(บาท) 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญา/ข้อตกลง 

ในการซื้อหรือจ้าง 
35 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ า  

ถนนสายกลางหมู่บ้าน หมู่ 4 
451,000 451,000 สอบราคา 

 
หจก.ไร่ส้มการโยธา 

(450,000.-) 
หจก.ไร่ส้มการโยธา 

(450,000.-) 
มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตาม
ระเบียบพัสดุ ฯ 

เลขสัญญาจ้าง 
5/59  

ลว. 20 เม.ย.59 
     หจก.พจนศิลป์คอนสตรัคชั่น 

(452,000.-) 
 

   

36 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กบ้านสามัคคี หมู่ที่ 10 
ต.บางขุนไทร 

150,000 130,900 ตกลงราคา นางสาวร าไพ พาศิริ 
(130,900.-) 

นางสาวร าไพ พาศิริ 
(130,900.-) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

เลขสัญญาจ้าง  
    10/2559 
ลว. 13 ก.ค.59 

     นายสมหมาย ระเริงทรัพย์ 
(132,000.-) 

 

   

37 ซื้ออาหารเสริม(นม) 245,918.86 - ตกลงราคา สหกรณ์โคนมชะอ า-ห้วยทราย
(245,918.86) 

สหกรณ์โคนมชะอ า-ห้วยทราย
(245,918.86) 

มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตาม

ระเบียบพัสดุ ฯ 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 
27/59  

ลว. 30 มิ.ย.59 
รวม 37 รายการ



 


