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แบบสรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 
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งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

1 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับ-
อากาศ หมายเลขครุภัณฑ์              
420-51-0012 

2,500 2,500  เฉพาะเจาะจง นายปรินธรณ์ ธิมาแดง 
2,500 

นายปรินธรณ์ ธิมาแดง 
2,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

31/2564 (ใบสั่งจ้าง) 
15 ก.ค. 2564 

2 จ้างเหมาซ่อมบำรุง
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 
หมายเลขทะเบียน        
80 - 6015 

16,315 16,315 เฉพาะเจาะจง ร้านมารีย์พิทักษ ์
16,315 

ร้านมารีย์พิทักษ ์
16,315 

 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

32/2564 (ใบสั่งจ้าง) 
16 ก.ค. 2564 

3 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ยุพิน ซัพพลาย แอนด์
เดมเทด 2003 

42,000 

หจก. ยุพิน ซัพพลาย แอนด์
เดมเทด 2003 

42,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

51/2564 (ใบสั่งซื้อ) 
2 ก.ค. 2564 

4 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
และการแพทย์ 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน     
เครื่องเขียน จำกัด 

6,000 

บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน     
เครื่องเขียน จำกัด 

6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

52/2564 (ใบสั่งซื้อ) 
6 ก.ค. 2564 

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
สำนักปลัด 

17,630 17,630 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.พี. ซัพพลาย โอเอ 
17,630 

หจก. เอส.พี. ซัพพลาย โอเอ 
17,630 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเง่ือนไขเสนอ 

55/2564 (ใบสั่งซื้อ) 
7 ก.ค. 2564 

6 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า 2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง หจก. พะเยานำไพศาล 
2,700 

หจก. พะเยานำไพศาล 
2,700 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

53/2564 (ใบสั่งซื้อ) 
7 ก.ค. 2564 

7 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น โครงการซ่อมแซม
ถนนเพื่อการเกษตร พื้นท่ี
เขต2 ตำบลห้วยลาน 

45,965 45,965 เฉพาะเจาะจง หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
45,965 

หจก. ฟูแสงปิโตรเลียม 
45,965 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

54/2564 (ใบสั่งซื้อ) 
7 ก.ค. 2564 
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ลำดับ
ที่ 

 
 

งานจัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง 

 
 

ราคากลาง 

 
 

วิธีที่จะซ้ือหรือ
จ้าง 

 
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 

8 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3,949 3,949 เฉพาะเจาะจง นางอารี ใสสม 
3,949 

นางอารี ใสสม 
3,949 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

55/2564(ใบสั่งซื้อ) 
15 ก.ค. 2564 

9 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น  งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง หจก. ฟูแสงปิโตเลียม 
1,500 

หจก. ฟูแสงปิโตเลียม 
1,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

56/2564(ใบสั่งซื้อ) 
20 ก.ค. 2564 

10 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น  งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง หจก. ฟูแสงปิโตเลียม 
1,000 

หจก. ฟูแสงปิโตเลียม 
1,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

57/2564(ใบสั่งซื้อ) 
23 ก.ค. 2564 

11 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 
และขนส่ง 

4,400 4,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอเค แทรคเตอร์ 
4,400 

ร้าน เอเค แทรคเตอร์ 
4,400 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

58/2564(ใบสั่งซื้อ) 
29 ก.ค. 2564 

12 จ้างเหมาคนสวน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรพล จ่าเลิศ 
6,000 

นายสุรพล จ่าเลิศ 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

23/2564(บันทึกตกลงจา้ง) 
30 ก.ค. 2564 

13 จ้างเหมาคนทำความ
สะอาด 

6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง นางเฉลียว เจนใจ 
6,500 

นางเฉลียว เจนใจ 
6,500 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

24/2564(บันทึกตกลงจา้ง) 
30 ก.ค. 2564 

14 จ้างเหมาผูช้่วยช่างโยธา 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา จำรัส 
8,000 

นายเจษฎา จำรัส 
8,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

25/2564(บันทึกตกลงจา้ง) 
30 ก.ค. 2564 

15 จ้างเหมาควบคุมและจด
บันทึกตรวจสอบสถานสีูบ
น้ำ 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์ แลดไธสง 
6,000 

นายอนุรักษ์ แลดไธสง 
6,000 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ. 
ตามเงือนไขเสนอ 

26/2564(บันทึกตกลงจา้ง) 
30 ก.ค. 2564 

 
 

 


