
สรปุผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 
องค์การบรหิารส่วนตำบลสามร้อยยอด                                                                            

ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ
ซื้อ/จ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อ/
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่สนอ 

(บาท) 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง 

(บาท) 

เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่
สัญญา 

1 ซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนาย
วิเชียร 

84,900.- 84,900.- เฉพาะเจาะจง หจก.มั่งค่ังทวีทรพัย ์
84,900.- 

หจก.มั่งค่ังทวีทรพัย ์
84,900.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
18/2564 

22 เม.ย.64 
2 จ้างทำพานพุ่มดอกไมส้ด 1,000.- 1,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.เกตุดาว กานติศา

วิวัฒน ์
1,000.- 

น.ส.เกตุดาว กานติศา
วิวัฒน์ 

1,000.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
75/2564 
5 เม.ย.64 

3 จ้างเหมารถตู้ 2 คัน 3,600.- 3,600.- เฉพาะเจาะจง นางหงส์ พฤษภาพันธ์ุ
รัตน์ 

3,600.- 

นางหงส์ พฤษภาพันธ์ุ
รัตน์ 

3,600.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง  
74/2564 

21 เม.ย.64 
4 น้ำดื่ม 225.- 225.- เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์วิทย์การค้า 

225.- 
ร้านพงศ์วิทย์การค้า 

225.- 
มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง ครบถ้วน 
ใบสั่งจ้าง 
54/2564 
2 เม.ย.64 

5 ก่อสร้างถนนลกูรงัซอยเช่ือมสามรอ้ย
ยอด23-25 ม.5 

210,000.- 207,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.มั่งค่ังทวีทรพัย ์
207,000.- 

หจก.มั่งค่ังทวีทรพัย ์
207,000.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

สัญญา 
20/2564 

22 เม.ย.64 
6 ป้ายไวนิล โครงการกจิกรรมวัน

ผู้สงูอายุ 
480.- 480.- เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ตครีเอช่ัน 

(2010) จำกัด 
480.- 

บริษัท อาร์ตครีเอช่ัน 
(2010) จำกัด 

480.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
78/2564 
8 เม.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 จ้างเหมาเช่าเต้นท์ กิจกรรมวัน
ผู้สงูอายุ 

2,400.- 2,400.- เฉพาะเจาะจง นายบรรจง เมฆขยาย 
2,400.- 

นายบรรจง เมฆขยาย 
2,400.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
78/2564 
8 เม.ย.64 

8 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
กิจกรรมวันผู้สงูอายุ 

1,350.- 1,350.- เฉพาะเจาะจง นางขวัญยอง สายน้ำ
เขียว 

1,350.- 

นางขวัญยอง สายน้ำ
เขียว 

1,350.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
77/2564 
8 เม.ย.64 

9 จ้างเหมาจัดสถานที่และดอกไมส้ด
ตกแต่ง งานวันผู้สงูอายุ 

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง นายวรเดช ไทรน้อย 
3,000.- 

นายวรเดช ไทรน้อย 
3,000.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
80/2564 
8 เม.ย.64 

10 ป้ายไวนิล ตั้งจุดบริการประชาชน
ป้องกันและลดอับัตเิหตุช่วงเทศกาล
วันสงกรานต ์

700.- 700.- เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ตครีเอช่ัน 
(2010) จำกัด 

624.- 

บริษัท อาร์ตครีเอช่ัน 
(2010) จำกัด 

624.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
81/2564 
8 เม.ย.64 

11 จ้างเหมาไฟส่องสว่าง จุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลวันสงกรานต ์

3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง นายวรชัย  แคใหญ่ 
3,000.- 

นายวรชัย  แคใหญ่ 
3,000.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
82/2564 
9 เม.ย.64 

12 ทำพวงมาลัยดอกไมส้ด 900.- 900.- เฉพาะเจาะจง นายสถิต  แคใหญ่ 
900.- 

นายสถิต  แคใหญ่ 
900.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
79/2564 
8 เม.ย.64 

13 ชุดไทยธรรมและน้ำอบ เพือ่กิจกรรม
วันผู้สูงอายุ 

2,050.- 2,050.- เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงเจรญิ 
2,050.- 

ร้านเฮงเจรญิ 
2,050.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
55/2564 
8 เม.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 ค่าเช่าเต้นท์ จุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

1,800.- 1,800.- เฉพาะเจาะจง นายบรรจง เมฆขยาย 
1,800.- 

นายบรรจง เมฆขยาย 
1,800.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
83/2564 
9 เม.ย.64 

15 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ประมวลผลแบบ
ที่ 1 

22,000.- 22,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเฮ้าส ์
22,000.- 

ร้านไอทีเฮ้าส ์
22,000.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
57/2564 

19 เม.ย.64 
16 ซ่อมแซมแอร์ในห้องประชุม 5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง ธนกรแอร ์

4,200.- 
ธนกรแอร ์

4,200.- 
มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง ครบถ้วน 
ใบสั่งจ้าง 
85/2564 

16 เม.ย.64 
17 จ้างสบูสิ่งปฏิกลู 1,000.- 1,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนีย์ แสงสวัสดิ์ 

1,000.- 
นางสาวสุนีย์ แสง

สวัสดิ ์
1,000.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
87/2564 

19 เม.ย.64 
18 ซ่อมแซมเครือ่งคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก 10,000.- 10,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเฮ้าส ์

650.- 
ร้านไอทีเฮ้าส ์

650.- 
มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง ครบถ้วน 
ใบสั่งจ้าง 
84/2564 

16 เม.ย.64 
19 ก่อสรางถนนลกูรงัสายหลงัวัดบ้าน

ใหม ่
280,000.- 183,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.มั่งค่ังทวีทรพัย์ 

183,000.- 
หจก.มั่งค่ังทวีทรพัย์ 

183,000.- 
มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง ครบถ้วน 
สัญญาจ้าง 
19/2564 

22 เม.ย.64 
20 ตรวจเช็คระยะรถยนต์หมายเลข

ทะเบียน กค-342 
3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง บจก.อึ้งง่วนไต๋อีซซูุเซลส ์

2,464.21 

บจก.อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ 

2,464.21 
มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง ครบถ้วน 
ใบสั่งจ้าง 
88/2564 

19 เม.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 วัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) 125,000.- 125,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรอืงเพ้นท ์
124,950.- 

ร้านรุ่งเรอืงเพ้นท ์
124,950.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
58/2564 

23 เม.ย.64 
22 จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) 2,000.- 2,000.- เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์ตครเีอช่ัน

(2010) 
1,830.- 

บจก.อาร์ตครเีอช่ัน
(2010) 
1,830.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งจ้าง 
89/2564 

28 เม.ย.64 
23 วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) 5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีเฮ้าส ์

2,250.- 
ร้านไอทีเฮ้าส ์

2,250.- 
มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง ครบถ้วน 
ใบสั่งซื้อ 
67/2564 

28 เม.ย.64 
24 วัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) 2,000.- 2,000.- เฉพาะเจาะจง ร้านพิชญ ์

1,560.- 
ร้านพิชญ ์
1,560.- 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ใบสั่งซื้อ 
62/2564 

28 เม.ย.64 
25 จ้างเหมาพนกังานประจำรถขยะ 30,000.- 30,000.- เฉพาะเจาะจง นายนรเศรษฐ์ ใกล้ชิด 

30,000.- 
นายนรเศรษฐ์ ใกล้ชิด 

30,000.- 
มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง ครบถ้วน 
ใบสั่งจ้าง 
90/2564 

30 เม.ย.64 
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