
สรปุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 
องค์การบรหิารส่วนตำบลสามร้อยยอด                                                                            

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อ/
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 

(บาท) 

เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
สัญญา 

1 หมึกคอมพิวเตอร์(คลงั) 10,000.- 10,000.- เฉพาะเจาะจง ไอทีเฮ้าส ์
9,980.- 

ไอทีเฮ้าส ์
9,980.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
121/64 
3ก.ย.64 

2 ซ่อมคอมพิวเตอร ์ 5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง ไอทีเฮ้าส ์
4,140.- 

ไอทีเฮ้าส ์
4,140.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
150/64 
3ก.ย.64 

3 ซ่อมระบบไฟรถยนต์ของทางราชการ 
(รถกระเช้าไฟฟ้า) 

1,800.- 1,800.- เฉพาะเจาะจง กิติศักดิ์การช่าง 
1,800.- 

กิติศักดิ์การช่าง 
1,800.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
151/64 
7ก.ย.64 

4 วัสดุสำนักงาน (คลัง) 10,975 10,975 เฉพาะเจาะจง บจก.อิมเฮ้าส ์
10,975.- 

บจก.อิมเฮ้าส ์
10,975.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
128/2564 
14ก.ย.64 

5 วัสดุคอมพิวเตอร์  1,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเฮ้าส ์
980.- 

ร้านไอทีเฮ้าส ์
980.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
122/2564 
8ก.ย.64 

6 อาหารเสริม(นม) 480,740.58 480,740.58 เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์ภาคใต้
และภาคตะวันตก 

479,360.88 

ชุมนุมสหกรณ์ภาคใต้
และภาคตะวันตก 

479,360.88 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

สัญญา 
10/2564 
8ก.ย.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 ตรวจเช็คระยะและซ่อมแซมรถยนต์
ของทางราชการ 

3,799.58 3,799.58 เฉพาะเจาะจง อึ้งง่วนไต๋อีซูซเุซลส ์
3,799.58 

อึ้งง่วนไต๋อีซูซเุซลส ์
3,799.58 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
52/2564 
7ก.ย.64 

8 อาหารว่างและเครื่องดืม่ 2,200.- 2,200.- เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกอร บุษบา 
2,200.- 

น.ส.กนกอร บุษบา 
2,200.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
153/2564 
10ก.ย.64 

9 อัพเดทโปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร ์ 250 250.- เฉพาะเจาะจง ไอทีเฮ้าส ์
250.- 

ไอทีเฮ้าส ์
250.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
154/2564 
6ส.ค.64 

10 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รักษาความ
สะอาด 

50,000 50,000.- เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์ตครเีอช่ัน
(2010) 

49,875.- 

บจก.อาร์ตครเีอช่ัน
(2010) 

49,875.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
155/2564 
13ก.ย.64 

11 ป้ายและฉลากผลิตภัณฑ ์ 6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์ตครเีอช่ัน
(2010) 
5,980.- 

บจก.อาร์ตครเีอช่ัน
(2010) 
5,980.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
157/2564 
14ก.ย.64 

12 จ้างทำตรายาง 500.- 500.- คัดเลือก บจก.อาร์ตครเีอช่ัน
(2010) 
500.- 

บจก.อาร์ตครเีอช่ัน
(2010) 
500.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
156/2564 
13ก.ย.64 

13 หุ้มเบาะรถยนต์ของทางราชการ 30,000.- 30,000.- เฉพาะเจาะจง กิติศักดิ์การช่าง 
18,000.- 

 

กิติศักดิ์การช่าง 
18,000.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
159/2564 
14ก.ย.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 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 23,780.- 23,780.- เฉพาะเจาะจง กิติศักดิ์การช่าง 
23,780.- 

กิติศักดิ์การช่าง 
23,780.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
161/2564 
17ก.ย.64 

15 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 21,370.- 21,370.- เฉพาะเจาะจง กิติศักดิ์การช่าง 
21,370.- 

กิติศักดิ์การช่าง 
21,370.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
131/2564 
17ส.ค.64 

16 งานบ้านงานครัว 20,000.- 20,000.- เฉพาะเจาะจง บจก.อิมเฮ้าส ์
15,880.- 

บจก.อิมเฮ้าส ์
15,880.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
129/2564 
17ก.ย.64 

17 วัสดุซ่อมแซมบ้านประชาชน 490.- 490.- เฉพาะเจาะจง ตาลแถวซีแพ็ค 
490.- 

ตาลแถวซีแพ็ค 
490.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
133/2564 
23ก.ย.64 

18 ถ่ายเอกสารข้อบญัญัต ิ 2,700.- 2,700.- เฉพาะเจาะจง แหลมทองพิมพ์ดีด 
2,070.- 

แหลมทองพิมพ์ดีด 
2,070.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
163/2564 
21ก.ย.64 

19 วัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้า 18,960.- 18,960.- เฉพาะเจาะจง ดิตต้า 
18,960.- 

ดิตต้า 
18,960.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
128/64 

17ก.ย.64 
20 วัสดุในโครงการอนรุักษ์ฟื้นฟู

ธรรมชาติ  
1,020.- 1,020.- เฉพาะเจาะจง พงศ์วิทย์การค้า 

1,020.- 
พงศ์วิทย์การค้า 

1,020.- 
มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง ครบถ้วน 
ใบสั่งซื้อ 

131/2564 
22ก.ย.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 ต้นไม้โครงการอนุรกัษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ 45,000.- 45,000.- เฉพาะเจาะจง นายเมือง เทียนขาว 
45,000.- 

นายเมือง เทียนขาว 
45,000.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
132/2564 
22ก.ย.64 

22 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ 500.- 500.- เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์ตครเีอช่ัน
(2010) 
480.- 

บจก.อาร์ตครเีอช่ัน
(2010) 
480.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
162/2564 
21ก.ย.64 

23 หินคลุก 49,914.- 49,914.- เฉพาะเจาะจง นายอำนาจ สุขอิ่ม 
49,914.- 

นายอำนาจ สุขอิ่ม 
49,914.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
134/2564 
27ก.ย.64 
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