
สรปุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสงิหาคม 2564 
องค์การบรหิารส่วนตำบลสามร้อยยอด                                                                            

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อ/
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 

(บาท) 

เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
สัญญา 

1 เช่าที่ทิ้งขยะ 120,000.- 120,000.- เฉพาะเจาะจง นายละยอง เครือแตง 
120,000.- 

นายละยอง เครือแตง 
120,000.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ปข
74602/551 
30ก.ค.64 

2 วัสดุสำหรับคัดกรองกลุม่เสี่ยง 99,885 99,885 เฉพาะเจาะจง บจก.อิมเฮ้าส ์
99,885 

บจก.อิมเฮ้าส ์
99,885.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
145/2564 
3ส.ค.64 

3 จ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมแซม
รถยนต์ของทางราชการ 

4,000.- 4,000.- เฉพาะเจาะจง บจก.อึ้งง่วนไต๋อีซซูุ
เซลส ์

3,533.88 

บจก.อึ้งง่วนไต๋อีซซูุเซลส ์
3,533.88 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง  
124/2564 
2ส.ค.64 

4 วัสดุสำนักงาน (คลัง) 7,000.- 7,000.- เฉพาะเจาะจง บจก.อิมเฮ้าส ์
4,720.- 

บจก.อิมเฮ้าส ์
4,720.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
109/2564 
23ส.ค.64 

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) 3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเฮ้าส ์
2,430.- 

ร้านไอทีเฮ้าส ์
2,430 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
106/2564 
6ส.ค.64 

6 ทำตรายาง (สำนักปลัด) 2,000.- 2,000.- เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์ตครเีอช่ัน 
12,440.- 

บจก.อาร์ตครเีอช่ัน 
12,440.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
127/2564 
9ส.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 ป้ายเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระ
บรมราชินี 

12,500 12,500 เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์ตครเีอช่ัน 
12,440.- 

บจก.อาร์ตครเีอช่ัน 
12,440.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
125/2564 
6ส.ค.64 

8 ป้ายป้องกันโรคโควิด 19,998 19,998 เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์ตครเีอช่ัน 
19,998.- 

บจก.อาร์ตครเีอช่ัน 
19,998.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
126/2564 
9ส.ค.64 

9 วัสดุไฟฟ้า 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรอืงเพ้นท ์
4,480.- 

ร้านรุ่งเรอืงเพ้นท ์
4,480.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
107/2564 
6ส.ค.64 

10 อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 2,280.- 2,280.- เฉพาะเจาะจง น.ส.กนกอร บุษบา 
2,280.- 

น.ส.กนกอร บุษบา 
2,280.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
129/2564 
23ส.ค.64 

11 วัสดุอุปกรณ์จัดต้ังศูนย์พกัคอย 380,000.- 380,000.- เฉพาะเจาะจง บจก.อิมเฮ้าส ์
380,000.- 

บจก.อิมเฮ้าส ์
380,000.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

สัญญา 
7/2564 

23ส.ค.64 
12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่งเสริมภาคเกษตร 
1,786,000.- 1,786,000.- คัดเลือก บจก.คอนเซฟ็เทรดด้ิง

แอนด์คอน 
1,783,000.- 

บจก.คอนเซฟ็เทรดด้ิง
แอนด์คอน 

1,783,000.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

สัญญา 
26/2564 
23ก.ย.64 

13 วัสดุไฟฟ้า  150,700.- 150,700.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรอืงเพ้นท ์
150,700.- 

ร้านรุ่งเรอืงเพ้นท ์
150,700.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

สัญญา 
8/2564 

23ส.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 ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร ์ 3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเฮ้าส ์
3,000.- 

ร้านไอทีเฮ้าส ์
3,000.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
33/2564 
17ส.ค.64 

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

กิติศักดิ์การช่าง 
21,370.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
131/2564 
17ส.ค.64 

16 ซ่อมแซมวาล์น้ำ 3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.บุษบา เอี่ยมวงษ์ 
2,690.- 

น.ส.บุษบา เอี่ยมวงษ์ 
2,690.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
132/2564 
17ส.ค.64 

17 วัสดุเครื่องตัดหญ้า 1,000.- 1,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรอืงเพ้นท ์
480.- 

ร้านรุ่งเรอืงเพ้นท ์
480.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
110/2564 
23ส.ค.64 

18 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,620.- 5,620.- เฉพาะเจาะจง บจก.อิมเฮ้าส ์
5,620.- 

บจก.อิมเฮ้าส ์
5,620.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
111/2564 
23ส.ค.64 

19 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 12,800.- 12,800.- คัดเลือก ศรายุทธ ยวงแก้ว 
9,600.- 

ศรายุทธ ยวงแก้ว 
9,600.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
135/64 

20ส.ค.64 
20 สายยางฉีดน้ำ  1,000.- 1,000.- เฉพาะเจาะจง บจก.อิมเฮ้าส ์

390.- 
บจก.อิมเฮ้าส ์

390.- 
มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง ครบถ้วน 
ใบสั่งซื้อ 

113/2564 
25ส.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 ยางรถยนต์และกระทะลอ้รถขยะ 82,350.- 82,350.- เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์การยาง 
82,350.- 

รุ่งโรจน์การยาง 
82,350.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
114/2564 
26ส.ค.64 

22 ซ่อมเสียงตามสายหมูบ่้าน 20,000.- 20,000.- เฉพาะเจาะจง นายรณรงค์ อยู่เย็น 
20,000.- 

นายรณรงค์ อยู่เย็น 
20,000.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
148/2564 
30ส.ค.64 

23 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 12,800.- 12,800.- เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค  เกตุหอม 
9,600.- 

นายสิทธิโชค  เกตุหอม 
9,600.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
136/2564 
6ส.ค.64 

24 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 12,800.- 12,800.- เฉพาะเจาะจง นายประมลู เกตหุอม 
9,600.- 

นายประมลู เกตหุอม 
9,600.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
138/2564 
23ส.ค.64 

25 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 12,800.- 12,800.- เฉพาะเจาะจง นายสิทธิศักดิ์ ภู่ทอง 
9,600.- 

นายสิทธิศักดิ์  ภู่ทอง 
9,600.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
134/2564 
23ส.ค.64 

26 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 12,800.- 12,800.- คัดเลือก นายสากล รอดไป 
9,600.- 

นายสากล รอดไป 
9,600.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
137/2564 
23ก.ย.64 

27 จ้างเหมาบุคคลประจำรถขย  11,840.- 11,840.- เฉพาะเจาะจง นายนรเศรษฐ์ ใกล้ชิด 
11,840.- 

นายนรเศรษฐ์ ใกล้ชิด 
11,840.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
139/2564 
23ส.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 ยางรถยนต์และกระทะลอ้รถขยะ 82,350.- 82,350.- เฉพาะเจาะจง รุ่งโรจน์การยาง 
82,350.- 

รุ่งโรจน์การยาง 
82,350.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
114/2564 
26ส.ค.64 

22 ซ่อมเสียงตามสายหมูบ่้าน 20,000.- 20,000.- เฉพาะเจาะจง นายรณรงค์ อยู่เย็น 
20,000.- 

นายรณรงค์ อยู่เย็น 
20,000.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
148/2564 
30ส.ค.64 

23 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 12,800.- 12,800.- เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค  เกตุหอม 
9,600.- 

นายสิทธิโชค  เกตุหอม 
9,600.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
136/2564 
6ส.ค.64 

24 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 12,800.- 12,800.- เฉพาะเจาะจง นายประมลู เกตหุอม 
9,600.- 

นายประมลู เกตหุอม 
9,600.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
138/2564 
23ส.ค.64 

25 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 12,800.- 12,800.- เฉพาะเจาะจง นายสิทธิศักดิ์ ภู่ทอง 
9,600.- 

นายสิทธิศักดิ์  ภู่ทอง 
9,600.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
134/2564 
23ส.ค.64 

26 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 12,800.- 12,800.- คัดเลือก นายสากล รอดไป 
9,600.- 

นายสากล รอดไป 
9,600.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
137/2564 
23ก.ย.64 

27 จ้างเหมาบุคคลประจำรถขย  11,840.- 11,840.- เฉพาะเจาะจง นายนรเศรษฐ์ ใกล้ชิด 
11,840.- 

นายนรเศรษฐ์ ใกล้ชิด 
11,840.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
139/2564 
23ส.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 

28 เปลี่ยนแบตเตอรีร่ถยนต์ 4,000.- 4,000.- เฉพาะเจาะจง กิติศักดิก์ารช่าง 
3,650.- 

กิติศักดิ์การช่าง 
3,650.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
147/2564 
27ส.ค.64 

29 น้ำยาป้ายตอไม ้ 1,000.- 1,000.- เฉพาะเจาะจง บจก.อิมเฮ้าส ์
650.- 

บจก.อิมเฮ้าส ์
650.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
117/2564 
30ส.ค.64 

29 ป้ายพร้อมโครงไม ้ 3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านโอเคครีเอทีฟ 
3,000.- 

ร้านโอเคครีเอทีฟ 
3,000.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
143/2564 
25ส.ค.64 

30 วารสารและแผ่นพับ 40,000.- 40,000.- เฉพาะเจาะจง จำเรญิอักษรการพิมพ ์
40,000.- 

จำเรญิอักษรการพิมพ ์
40,000.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
1332564 
17ส.ค.64 

31 ตู้เย็น 14,500.- 14,500.- เฉพาะเจาะจง พรีเมี่ยมเซอร์วิส 
14,500.- 

พรีเมี่ยมเซอร์วิส 
14,500.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
120/2564 
23ส.ค.64 

32 ซ่อมเครื่องตัดหญ้า 1,200.- 1,200.- คัดเลือก ไทฮงฮวด 
1,100.- 

ไทฮงฮวด 
1,100.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
149/2564 
30ส.ค.64 

33 เอ็นเครือ่งตัดหญ้า 1,500.- 1,500.- เฉพาะเจาะจง ไทฮงฮวด 
1,440.- 

ไทฮงฮวด 
1,440.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
119/2564 
31ส.ค.64 
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