
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ในการซื้อ/จ้าง 
1 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อถนน

ภายในหมู่บ้าน ในเขตต าบลสร้าง
นกทา จ านวน  
121 ป้าย  

302,500 301,406 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเจริญ 
(300,000) 

ร้านแสงทองเจริญ
(299,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640624000043 
ลว. 1 ม.ิย.64 

2 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อถนน
ภายในเขตต าบลสร้าง 
นกทา จ านวน 25 ป้าย  

75,000 75,991 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองเจริญ 
(75,000) 

ร้านแสงทองเจริญ
(74,500) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640624000141 
ลว. 1 ม.ิย.64 

3 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ์ฯ 
ขนาด 200x500 ซม. 1 ป้าย 

1,500 - เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจเจริญ
ดีไซน์ 

(1,500) 

ร้านอ านาจเจริญ
ดีไซน์ 

(1,500) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640614015050 
ลว. 1 ม.ิย.64 

4 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 
12 รายการ(กองการศึกษา) 

7,965 - เฉพาะเจาะจง ร้านปกรณ์เกียรติ 
(7,965) 

ร้านปกรณ์เกียรติ 
(7,965) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640614049117 
ลว. 4 ม.ิย.64 

5 จ้างปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคมหมู่บ้านบ้านหนองแฝก 
หมู่ที่ 8 

150,000 150,000 เฉพาะเจาะจง ร้านปกรณ์เกียรติ 
(150,000) 

ร้านปกรณ์เกียรติ 
(149,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640622003968 
ลว. 7 ม.ิย.64 

6 ซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 3 ตัว 
(ส านักปลัด) 

15,600 - เฉพาะเจาะจง ร้านองอาจ
เฟอร์นิเจอร์ 
(15,600) 

ร้านองอาจ
เฟอร์นิเจอร์ 
(15,600) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640614092666 
ลว. 8 ม.ิย.64 
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ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ในการซื้อ/จ้าง 
7 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 

จ านวน 12,432 กล่องๆละ 7.- 
(เยียวยาโควิด) 

87,024 7.-/กล่อง เฉพาะเจาะจง บ.คันทรีเฟรชแดรี่ 
จ ากัด 

(87,024) 

บ.คันทรีเฟรชแดรี่ 
จ ากัด 

(87,024) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640601007592 
ลว. 14 มิ.ย.64 

8 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 
จ านวน 49,440 กล่องๆ ละ 
7.82 บาท 

87,024 7.82/
กล่อง 

เฉพาะเจาะจง บ.คันทรีเฟรชแดรี่ 
จ ากัด 

(386,620.80) 

บ.คันทรีเฟรชแดรี่ 
จ ากัด 

(386,620.80) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640601008156 
ลว. 14 มิ.ย.64 

9 จ้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
(หนองกรุง)บ้านสร้างนกทา  
หมู่ที่ 13 

5,200 5,290 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลปกร- 
การช่าง 
(5,200) 

หจก.ศิลปกร- 
การช่าง 
(5,200) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640622013009 
ลว. 18 มิ.ย.64 

10 จ้างซ่อมแซมถนนข้ามล าห้วยนา
โพธิ์ (วางท่อคสล.) บ้านบาก  
หมู่ที่ 2  

58,000 57,157 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลปกร- 
การช่าง 

(57,000) 

หจก.ศิลปกร- 
การช่าง 

(57,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640622013214 
ลว. 18 มิ.ย.64 

11 จ้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 8 

3,000 3,312 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลปกร- 
การช่าง 
(3,000) 

หจก.ศิลปกร- 
การช่าง 
(3,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640622013133 
ลว. 18 มิ.ย.64 

12 จ้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
(หนองโปร่ง)บ้านสร้างนกทา  
หมู่ที่ 1 

11,500 11,544 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลปกร- 
การช่าง 

(11,000) 

หจก.ศิลปกร- 
การช่าง 

(11,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640622013009 
ลว. 18 มิ.ย.64 
ปรับลดงานเหลือ 
9,845.54 บาท 

13 จ้างบ ารุงรักษารถยนต์กองช่าง 
หมายเลขทะเบียน บฉ 5205 
อ านาจเจริญ 

3,606.63 - เฉพาะเจาะจง บ.มิตซูไทยยนต์ 
จ ากัด 

(3,606.63) 

บ.มิตซูไทยยนต์ 
จ ากัด 

(3,606.63) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640614471669 
ลว. 30 มิ.ย.64 
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ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้าง(บาท) 
ราคากลาง

(บาท) 
วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ในการซื้อ/จ้าง 
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  11,700 - เฉพาะเจาะจง ร้านภัทร

คอมพิวเตอร์
อ านาจเจริญ 
(11,700) 

ร้านภัทร
คอมพิวเตอร์
อ านาจเจริญ 
(11,700) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640514056522 
ลว. 6 พ.ค.64 

8 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 11 
รายการ (กองการศึกษา) 

3,778  - เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น 
(3,778) 

ร้านอักษรสาส์น 
(3,778) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640514058775 
ลว. 6 พ.ค.64 

9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จ านวน 5 
รายการ (ส านักปลัด)  

21,700 - เฉพาะเจาะจง ร้านภัทร
คอมพิวเตอร์
อ านาจเจริญ 
(21,700) 

ร้านภัทร
คอมพิวเตอร์
อ านาจเจริญ 
(21,700) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640514060067 
ลว. 6 พ.ค.64 

10 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 12 
รายการ (ส านักปลัด) 

12,646  - เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น 
(12,646) 

ร้านอักษรสาส์น 
(12,646) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

640514076992 
ลว. 7 พ.ค.64 



 
11 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์

(เครื่องปรับอากาศ) 
กองการศึกษา 

11,490  - เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น 
(12,646) 

ร้านอักษรสาส์น 
(12,646) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640514076992 
ลว. 7 พ.ค.64 

12 จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านขาม 
หมู่ 3  

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนเห็ดเจริญ
ผลก่อสร้าง 
(100,000) 

ร้านอักษรสาส์น 
(99,500) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640522006994 
ลว. 14 พ.ค.64 

13 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ขาม-ค ามะเบื่อ  

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนเห็ดเจริญ
ผลก่อสร้าง 
(100,000) 

หจก.สวนเห็ด
เจริญผลก่อสร้าง 

(99,500) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640522006994 
ลว. 14 พ.ค.64 

 
-3- 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง(บาท) 

ราคากลาง
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญาหรือข้อตกลง 

ในการซื้อ/จ้าง 
14 จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้าน

น้ าค าพัฒนา หมู่ที่ 11   
170,000 170,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนเห็ดเจริญ

ผลก่อสร้าง 
(170,000) 

หจก.สวนเห็ด
เจริญผลก่อสร้าง 

(169,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640522006785 
ลว. 14 พ.ค.64 

15 จ้างก่อสร้างรั้วรอบศาลา
ประชาคมบ้านหนองแฝก หมู่ 8 

150,000 150,557 เฉพาะเจาะจง ร้านปกรณ์เกียรติ 
(150,000) 

ร้านปกรณ์เกียรติ 
 (149,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640522010617 
ลว. 14 พ.ค.64 

16 จ้างก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์บ้านโนนดู่ หมู่12 

150,000 153,663 เฉพาะเจาะจง ร้านปกรณ์เกียรติ 
(150,000) 

ร้านปกรณ์เกียรติ 
 (149,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640522010617 
ลว. 14 พ.ค.64 

17 จ้างเหมาถ่ายเอกสารหนังสือ 
“ขอจัดส่งส าเนาการไต่สวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.” 
(ส านักปลัด) 

2,880 - เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัย ก๊อปปี้ 
(2,880) 

ร้านธงชัย ก๊อปปี้ 
(2,880) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640514240845 
ลว. 20 พ.ค.64 



18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จ านวน 1 
รายการ (ส านักปลัด)  

3,300 - เฉพาะเจาะจง ร้านภัทร
คอมพิวเตอร์
อ านาจเจริญ 

(3,300) 

ร้านภัทร
คอมพิวเตอร์
อ านาจเจริญ 

(3,300) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640514060067 
ลว. 6 พ.ค.64 

19 ซื้ออุปกรณ์ในการควบคุมโรค
ตามโครงการรณรงค์ควบคุม
และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

38,600  - เฉพาะเจาะจง ร้านบูมการเกษตร 
(38,600) 

ร้านบูมการเกษตร 
(38,600) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640514339860 
ลว. 27 พ.ค.64 

20 จ้างเหมาบริการพนักงานฉีด
วัคซีนให้กับสุนัขและแมวในเขต
พ้ืนที่ต าบลสร้างนกทา 

6,000  - เฉพาะเจาะจง นางจันทร์เพ็ญ- 
แสนสมัคร 
(6,000) 

นางจันทร์เพ็ญ- 
แสนสมัคร 
(6,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640514346925 
ลว. 28 พ.ค.64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


