
สรปุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 
องค์การบรหิารส่วนตำบลสามร้อยยอด                                                                            

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อ/
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ (บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง (บาท) 

เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
สัญญา 

1 ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ
ต้อนรับแข่งขันจักรยาน 

1,840.- 1,840.- เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ตครีเอช่ัน 
(2010) จำกัด 

บริษัท อาร์ตครีเอช่ัน 
(2010) จำกัด 
1,840.-บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
1/2564 

ลว.5 ต.ต.63 
2 จ้างทำพวงมาลา 1,000.- 1,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.เกตุดาว กานติศาน

วิวัฒน ์
น.ส.เกตุดาว กาน

ติศานวิวัฒน์ 
1,000.-บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
2/2564 
9 ต.ค.63 

3 จ้างซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน 
342 

1,000.- 1,000.- เฉพาะเจาะจง บจก.อึ้งง่วนไต๋อีซซูุเซลส ์ บจก.อึ้งง่วนไต๋อีซซูุ
เซลส ์

921.27บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
3/2564 

14 ต.ค.63 
4 ขุดลอกรอ่งระบายน้ำ 27,750.- 27,750.- เฉพาะเจาะจง หจก.มั่งค่ังทวีทรพัย ์ หจก.มั่งค่ังทวีทรพัย ์

27,750.-บาท 
มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง ครบถ้วน 
ใบสั่งจ้าง 
4/2564 

14ต.ค.63 
5 อาหารว่างและเครื่องดืม่ ในการ

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนฯ 
540.- 540.- เฉพาะเจาะจง นางลูกอินทร์ แดงตนุ นางลูกอินทร์ แดงตนุ 

540.-บาท 
มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง ครบถ้วน 
ใบสั่งจ้าง 
5/2564 

14ต.ค.63 
6 จ้างทำพวงมาลา 1,000.- 1,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.เกตุดาว กานติศาน

วิวัฒน ์
น.ส.เกตุดาว กาน

ติศานวิวัฒน์ 
1,000.-บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
6/2564 

19ต.ค.63 
 

หนา้ 1/3 



ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อ/
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ (บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง (บาท) 

เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
สัญญา 

7 จ้างทำพานพุ่ม 1,000.- 1,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.เกตุดาว กานติศาน
วิวัฒน ์

น.ส.เกตุดาว กาน
ติศานวิวัฒน์ 
1,000.-บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
7/2564 

20 ต.ค.63 
8 ซ่อมแซมรถขยะ ปข 81-1340 19,300.- 19,300.- เฉพาะเจาะจง อู่กิตติศักดิ์การช่าง อู่กิตติศักดิ์การช่าง 

19,300.-บาท 
มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง ครบถ้วน 
ใบสั่งจ้าง 
8/2564 

22 ต.ค.63 
9 ซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง 1,500.- 1,500.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอที เฮาส ์ ร้านไอที เฮ้าส์  

1,500.- 
มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง ครบถ้วน 
ใบสั่งจ้าง 
9/2564 

26ต.ค.63 
10 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วันลอย

กระทง 
6,920.- 6,920.- เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์ตครเีอช่ัน บจก.อาร์ตครเีอช่ัน มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง ครบถ้วน 
ใบสั่งจ้าง 
10/2564 
26ต.ค.63 

11 ปรับปรงุซอ่มแซมถนนสายบ้านลุงดม 35,000.- 35,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.รสรินทร์  ใกล้ชิด น.ส.รสรินทร์ ใกล้ชิด มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
11/2564 
26ต.ค.63 

12 ตกแต่งเวทีและสถานที ่ 9,600.- 9,600.- เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงศ์ สำแดงเดช นายณัฐพงศ์ สำแดง
เดช 

9,600.-บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
12/2564 
26ต.ค.63 

13 จ้างเหมาเครื่องเสียง 5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมโภชน์ บุญเรือง นายสมโภชน์ บุญเรือง 
5,000.-บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
13/2564 
26ต.ค.63 
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ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อ/
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ (บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง (บาท) 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

เลขที่และวันที่
สัญญา 

14 อาหารว่างและเครื่องดืม่ 360.- 360.- เฉพาะเจาะจง นางขวัญยอง สายน้ำ
เขียว 

นางขวัญยอง สายน้ำ
เขียว 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
15/2564 
29ต.ค.63 

15 ถ่ายเอกสารและเข้ากระดูกง ู 1,336.- 1,336.- เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทองพิมพ์ดีด ร้านแหลมทองพิมพ์ดีด 
1,336.-บาท 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
16/2564 
29ต.ค.63 
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