
สรปุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 
องค์การบรหิารส่วนตำบลสามร้อยยอด                                                                            

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อ/
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 

(บาท) 

เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
สัญญา 

1 จ้างเหมาบุคคลภายนอกฉีดพ่นยาพ่น
ยุง 

30,000.- 30,000.- เฉพาะเจาะจง นายสำราญ สายน้ำ
เขียว 

30,000.- 

นายสำราญ สายน้ำเขียว 
30,000.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
92/2564 
1ก.ค.64 

2 โต๊ะข้าราชการระดับปฏิบัติงาน 5,500.- 5,500.- เฉพาะเจาะจง บจก.อิมเฮ้าส ์
5,500.- 

บจก.อิมเฮ้าส ์
5,500.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
94/2564 
2ก.ค.64 

3 เก้าอี้ สนง.ระดบั 1-3 4,000.- 4,000.- เฉพาะเจาะจง บจก.อิมเฮ้าส ์
3,000.- 

บจก.อิมเฮ้าส ์
3,000.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
93/2564 
11พ.ค.64 

4 ยางมะตอยสำเร็จรูป 70,000 70,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอฟแอนด์เอ็น
เคาว์ซิน 

69,940.- 

หจก.เอฟแอนด์เอ็นเคาว์
ซิน 

69,940.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
100/2564 
8ก.ค.64 

5 ถังขยะ 200 ลิตร 49,000.- 49,000.- เฉพาะเจาะจง บจก.อิมเฮ้าส ์
49,000.- 

บจก.อิมเฮ้าส ์
49,000.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
99/2564 
6ก.ค.64 

6 วัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 5,500.- 5,500.- เฉพาะเจาะจง บจก.อิมเฮ้าส ์
5,250.- 

บจก.อิมเฮ้าส ์
5,250.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
97/2564 

    5ก.ค.64 
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ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อ/
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ (บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง (บาท) 

เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
สัญญา 

7 วัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัย 25,750.- 25,750.- เฉพาะเจาะจง บจก.ตาลแถวซีแพ็ค 
23,870.- 

บจก.ตาลแถวซีแพ็ค 
23,870.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
95/2564 
2ก.ค.64 

8 เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ 5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญ ์
300.- 

ร้านพิชญ ์
300.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
16/2564 
2ก.ค.64 

9 ซ่อมเครื่องตบดิน(เครื่องกระแทก) 3,480.- 3,480.- เฉพาะเจาะจง ศ.ศิลป์ชัย เจริญยนต ์
3,480 

ศ.ศิลป์ชัย เจริญยนต ์
3,480 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
121/2564 
15ก.ค.64 

10 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครือ่งดื่ม 390.- 390.- เฉพาะเจาะจง นางขวัญยอง สายน้ำ
เขียว 
390.- 

นางขวัญยอง สายน้ำ
เขียว 
390.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
103/2564 
21ก.ค64 

11 ซื้ออุปกรณ์เช่ือมต่อสญัญาณ
อินเตอรเ์น็ต 

10,000.- 10,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเฮ้าส ์
8,280.- 

ร้านไอทีเฮาส ์
8,280.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
103/2564 
21ก.ค.64 

12 ป้ายไวนิลโครงการประเพณีแหเ่ทียน 480.- 480.- เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์ตครเีอช่ัน 
480.- 

บจก.อาร์ตครเีอช่ัน 
480.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
122/2564 
19ก.ค.64 

13 ซื้อเทียนจำนำพรรษาและเครือ่ง
สังฆทาน 

8,000.- 8,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงเจรญิ 
5,485.- 

ร้านเฮงเจรญิ 
5,485.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
102/2564 
24พ.ค.64 
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ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อ/
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ (บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง (บาท) 

เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
สัญญา 

14 กระเบื้องและสังกะส ี 5,705.- 5,705.- เฉพาะเจาะจง บจก.ตาลแถวซีแพ็ค 
5,485.- 

บจก.ตาลแถวซีแพ็ค 
5,485.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
103/2564 
21ก.ค.64 

15 จ้างติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 500.- 500.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเฮ้าส ์
500.- 

ร้านไอทีเฮ้าส ์
500.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
123/2564 
23ก.ค.64 

16 วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) 1,000.- 1,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเฮ้าส ์
700.- 

ร้านไอทีเฮ้าส ์
700.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
104/2564 
23ก.ค.64 

17 ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 2,400,000.- 2,400,000.- เฉพาะเจาะจง บจก.ชยพล ทรัค แอนด์ 
อีควิปเมนท ์

2,390,000.- 

บจก.ชยพล ทรัค 
แอนด์ อีควิปเมนท ์

2,390,000.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

สัญญา 
9/2564 
6ก.ย.64 

18 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,000.- 1,000.- เฉพาะเจาะจง บจก.อิมเฮ้าส ์
838.- 

บจก.อิมเฮ้าส ์
838.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
96/2564 
5ก.ค.64 

19 อาหารเสริม (นม)โรงเรียน 79,354.80 79,354.80 เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์โคนม
ภาคใต้และตะวันตก 

79,354.80 

ชุมนุมสหกรณ์โคนม
ภาคใต้และตะวันตก 

79,354.80 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
92/2564 
2ก.ค.64 

20 ตรวจเช็คระยะ บย 1744 3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง บจก.สยามนสิสัน 
ประจวบ 

2,954.81 

บจก.สยามนสิสัน 
ประจวบ 

2,954.81 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
107/2564 
2ก.ค.64 
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ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อ/
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ (บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ/

จ้าง (บาท) 

เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
สัญญา 

21 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดืม่ 1,500.- 1,500.- เฉพาะเจาะจง นางขวัญยอง สายน้ำ
เขียว 

1,500.- 

นางขวัญยอง สายน้ำ
เขียว 

1,500.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
111/2564 
5ก.ค.64 

22 จ้างเหมาจัดสถานทีพ่ร้อมเครือ่งเสียง 2,000.- 2,000.- เฉพาะเจาะจง นายพินิจ ทองรอด 
2,000.- 

นายพินิจ ทองรอด 
2,000.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
110/2564 
5ก.ค.64 

23 จ้างทำป้ายไวนิลความปลอดภัย 500.- 500.- เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์ตครเีอช่ัน 
480.- 

บจก.อาร์ตครเีอช่ัน 
480.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
109/2564 
5ก.ค.64 

24 เช่าที่ทิ้งขยะ 56,000.- 56,000.- เฉพาะเจาะจง นายละยอง เครือแตง 
56,000.- 

นายละยอง เครือแตง 
56,000.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ข้อตกลง 
2/2564 
6ก.ค.64 

25 ปรับปรงุภูมิทัศนบ์รเิวณ ศพด. 14,400.- 14,400.- เฉพาะเจาะจง นายธนน แสงจันทร ์
14,400.- 

นายธนน แสงจันทร ์
14,400.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
114/2564 
9ก.ค.64 

 

หนา้ 4/4 


