
ผูเ้สนอราคา  ราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือก  ราคา

1 ค่าจา้งเหมาจดัเก็บขยะต.ทุง่ท่าชา้ง                  25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค ์ วนัแกว้        25,000.00 นายณรงค ์ วนัแกว้        25,000.00 ในเอกสารตกลงราคา

เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

กองสวสัดิการ ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

2 ค่าจา้งเหมาจดัเก็บขยะต.ห้วยใหญ่                  25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรัล  แพรทอง        25,000.00 นายจรัล  แพรทอง        25,000.00 ในเอกสารตกลงราคา

เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

กองสวสัดิการ ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

3 ค่าจา้งเหมารถ รับ-ส่ง นกัเรียน ศพด.                  19,780.00 เฉพาะเจาะจง นายวิมาน  เทศโล        19,780.00 นายวิมาน  เทศโล        19,780.00 ในเอกสารตกลงราคา

เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ส านกังานปลดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

4 ค่าจา้งเหมาท าอาหารกลางวนั ศพด.                  19,780.00 เฉพาะเจาะจง นางประเสริฐ  สีสมุทร        19,780.00 นางประเสริฐ  สีสมุทร        19,780.00 ในเอกสารตกลงราคา

\ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ส านกังานปลดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

5 ค่าจา้งเหมาคนงานทัว่ไป                    7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพนารี  เบญ็จมาตร์           7,000.00 นางสาวทิพนารี  เบญ็จมาตร์           7,000.00 ในเอกสารตกลงราคา

เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ส านกัปลดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

6 ค่าจา้งเหมาจดัเก็บค่าน ้าประปา                    6,799.00 เฉพาะเจาะจง นายจรูญศกัด์ิ  หรุ่นเลิศ           6,799.00 นายจรูญศกัด์ิ  หรุ่นเลิศ           6,799.00 ในเอกสารตกลงราคา

เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

กองคลงั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน  2564
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุง่ท่าชา้ง

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง
 วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ / จา้ง

การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือก
โดยสงัเขป



7 ค่าวสัดุส านกังาน                  16,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวรินทร์การคา้        16,600.00 ร้านสวรินทร์การคา้ 16,600.00       ในเอกสารตกลงราคา

(โดยนายกานต ์ แจง้นพรัตน์) (โดยน.ส.วริศรา  แผสุ่วรรณ) เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ส านกัปลดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

8 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์                  12,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮชพี คอมพิวเตร์        12,990.00 ร้านเฮชพี คอมพิวเตร์        12,990.00 ในเอกสารตกลงราคา

(โดยนายทนงศกัด์ิ  บุญฉิม) (โดยนายทนงศกัด์ิ  บุญฉิม) เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ส านกัปลดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

9 ค่าวสัดุส านกังาน                  13,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวรินทร์การคา้        13,400.00 ร้านสวรินทร์การคา้ 13,400.00       ในเอกสารตกลงราคา

(โดยนายกานต ์ แจง้นพรัตน์) (โดยน.ส.วริศรา  แผสุ่วรรณ) เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ส านกัปลดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

10 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์                       385.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮชพี คอมพิวเตร์              385.00 ร้านเฮชพี คอมพิวเตร์              385.00 ในเอกสารตกลงราคา

(โดยนายทนงศกัด์ิ  บุญฉิม) (โดยนายทนงศกัด์ิ  บุญฉิม) เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

กองคลงั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

11 ค่าจา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ                    1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ  ดุสิต           1,400.00 นายสามารถ  ดุสิต           1,400.00 ในเอกสารตกลงราคา

เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

กองคลงั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

12 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการส่งเสริ                       500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลการพิมพ์              500.00 ร้านไพศาลการพิมพ์ 500.00            ในเอกสารตกลงราคา

และด าเนินกิจกรรมผูสู้งอายุ (โดยนางศรีไพร  ทวีทรัพย)์ (โดยน.ส.วริศรา  แผสุ่วรรณ) เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

กองสวสัดิการ ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

13 ค่าวสัดุโครงการมาตรการป้องกนั                  23,919.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวรินทร์การคา้        23,919.00 ร้านสวรินทร์การคา้        23,919.00 ในเอกสารตกลงราคา

และลดอุบติัเหตุเทศกาลสงกรานต์ (โดยนายกานต ์ แจง้นพรัตน์) (โดยนายกานต ์ แจง้นพรัตน์) เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ส านกัปลดั งานป้องกนั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข



14 ค่าจา้งเหมาจดัสถานท่ีโครงการชมรม                  16,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรียาภรณ์  คงภกัดี        16,700.00 นางสาวปรียาภรณ์  คงภกัดี        16,700.00 ในเอกสารตกลงราคา

ผูสู้งอาย ุระยะ 2 เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

กองสวสัดิการ ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

15 ค่าจา้งเหมาท าอาหารโครงการชมรม                  51,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอ้ิง  ยอดดีลงั        51,000.00 นางอ้ิง  ยอดดีลงั        51,000.00 ในเอกสารตกลงราคา

ผูสู้งอาย ุระยะ 2 เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

กองสวสัดิการ ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

16 ค่าจา้งเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง                    4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรียาภรณ์  คงภกัดี           4,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ศุภศิริขนส่ง           4,000.00 ในเอกสารตกลงราคา

และเช่าเตน๊ท์ (โดยนายเนย  เกล่ือนกลาด) เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ส านกัปลดั งานป้องกนั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

17 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมประปาหมูบ่า้น                    2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเกิด  จนัทร์สีดา           2,400.00 นายบุญเกิด  จนัทร์สีดา           2,400.00 ในเอกสารตกลงราคา

เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

กองช่าง ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

18 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                    1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนทร  อาษาทอง           1,400.00 นายสุนทร  อาษาทอง           1,400.00 ในเอกสารตกลงราคา

เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

กองช่าง ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

19 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการ                    2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโซดาซ่า นานาศิลป           2,000.00 ร้านโซดาซ่า นานาศิลป           2,000.00 ในเอกสารตกลงราคา

มาตรการป้องกนัและลดอุบติัเหตุ (โดยนายสุนทร  ร่วมสมุห์) (โดยนายสุนทร  ร่วมสมุห์) เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เทศกาลสงกรานต์ ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

ส านกัปลดั งานป้องกนั

20 ค่าจา้งเหมาซ่อมรถยนต ์กจ 766                    3,598.41 เฉพาะเจาะจง บริษทั พนัธุเ์จริญ จ ากดั           3,598.41 บริษทั พนัธุเ์จริญ จ ากดั 3,598.41         ในเอกสารตกลงราคา

เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ส านกัปลดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข



23 ค่าจา้งเหมาซ่อมเคร่ืองรับอากาศ                       500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนนัต ์ สงวนวงษ์              500.00 นายอนนัต ์ สงวนวงษ์ 500.00            ในเอกสารตกลงราคา

เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

กองช่าง ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

24 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                    8,309.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั นวทรัพยปิ์โตรเลียม           8,309.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั นวทรัพยปิ์โตรเลียม           8,309.00 ในเอกสารตกลงราคา

(โดยนายเดชา  น่ิมประสารทรัพย)์ (โดยนายเดชา  น่ิมประสารทรัพย)์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ส านกังานปลดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

25 ค่าจา้งเหมาจดัท าตรายาง                       340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านควิกก๊อปป้ี              340.00 ร้านควิกก๊อปป้ี              340.00 ในเอกสารตกลงราคา

(โดยน.ส.สุภาภรณ์  แสงทอง) (โดยน.ส.สุภาภรณ์  แสงทอง) เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

กองคลงั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

26 ค่าวสัดุส านกังาน                    1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติ  งามเลิศ           1,200.00 นายกิตติ  งามเลิศ           1,200.00 ในเอกสารตกลงราคา

เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ส านกังานปลดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

27 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                  20,024.52 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั นวทรัพยปิ์โตรเลียม        20,024.52 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั นวทรัพยปิ์โตรเลียม        20,024.52 ในเอกสารตกลงราคา

(โดยนายเดชา  น่ิมประสารทรัพย)์ (โดยนายเดชา  น่ิมประสารทรัพย)์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

กองช่าง ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

28 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์                    9,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวรินทร์การคา้           9,920.00 ร้านสวรินทร์การคา้           9,920.00 ในเอกสารตกลงราคา

(โดยนายกานต ์ แจง้นพรัตน์) (โดยนายกานต ์ แจง้นพรัตน์) เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

กองคลงั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

29 ค่าจา้งเหมาซ่อมเคร่ืองรับอากาศ                  21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนนัต ์ สงวนวงษ์        21,000.00 นายอนนัต ์ สงวนวงษ์ 21,000.00       ในเอกสารตกลงราคา

เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ส านกัปลดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข



30 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ                    1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนทร  อาษาทอง           1,600.00 นายสุนทร  อาษาทอง           1,600.00 ในเอกสารตกลงราคา

เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

กองช่าง ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

31 ค่าจา้งเหมาท าอาหารกลางวนั ศพด.                    1,700.00 เฉพาะเจาะจง นางประเสริฐ  สีสมุทร           1,700.00 นางประเสริฐ  สีสมุทร           1,700.00 ในเอกสารตกลงราคา

\ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ส านกังานปลดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

32 ค่าจา้งเหมาคนงานทัว่ไป                    1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายวิมาน  เทศโล           1,700.00 นายวิมาน  เทศโล           1,700.00 ในเอกสารตกลงราคา

 . เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ส านกัปลดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

33 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว                    3,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวรินทร์การคา้           3,330.00 ร้านสวรินทร์การคา้           3,330.00 ในเอกสารตกลงราคา

(โดยนายกานต ์ แจง้นพรัตน์) (โดยนายกานต ์ แจง้นพรัตน์) เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ส านกัปลดั ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

34 ค่าวสัดุส านกังาน                    9,570.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวรินทร์การคา้           9,570.00 ร้านสวรินทร์การคา้           9,570.00 ในเอกสารตกลงราคา

(โดยนายกานต ์ แจง้นพรัตน์) (โดยนายกานต ์ แจง้นพรัตน์) เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ส านกัปลดั กองการศึกษา ถูกตอ้งตามเง่ือนไข

332,844.93     

(ลงช่ือ).........................................................

               (นางธญัญรัตน์  ทบัทิมโต)
                   ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีพสัดุ



ตกลงซือ้ ตกลงจ้าง สอบราคา e-Auction

1 16,600.00    25,000.00          

2 12,990.00    25,000.00          

3 13,400.00    19,780.00          

4 385.00         19,780.00          

5 8,309.00      7,000.00            

6 1,200.00      6,799.00            

7 20,024.52    1,400.00            

8 9,920.00      500.00               

9 3,330.00      23,919.00          

10 9,570.00      16,700.00          

11 95,728.52    51,000.00          

12 4,000.00            

13 2,400.00            

14 1,400.00            

15 2,000.00            

16 3,598.41            

17 500.00               

18 340.00               

19 21,000.00          



20 1,600.00            

21 1,700.00            

22 1,700.00            

23 237,116.41        
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