
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 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 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.

บ้านสร้างนกทา หมู่ที่ 1,13  
200,000 229,472 เฉพาะเจาะจง ร้านสร้างนกทา

ก่อสร้าง 
(200,000) 

ร้านสร้างนกทา
ก่อสร้าง 

(199,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640522001010 
ลว. 3 พ.ค.64 

2 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายบ้านสร้างนกทา หมู่ 13 
เชื่อมถนนสายดอนหวาย-
โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม  

94,000 94,513 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนเจริญ 
(94,000) 

ร้านแสนเจริญ 
(93,500) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640522002705 
ลว. 5 พ.ค.64 

3 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน 4 รายการ(ส านักปลัด ) 

3,600  - เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น 
(3,600) 

ร้านอักษรสาส์น 
(3,600) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640514038976 
ลว. 5 พ.ค.64 

4 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 19 
รายการ (กองคลัง) 

23,575  - เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรสาส์น 
(23,575) 

ร้านอักษรสาส์น 
(23,575) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640514041136 
ลว. 5 พ.ค.64 

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จ านวน 8 
รายการ (กองคลัง) 

26,695  - เฉพาะเจาะจง ร้านภัทร
คอมพิวเตอร์
อ านาจเจริญ 
(26,695) 

ร้านภัทร
คอมพิวเตอร์
อ านาจเจริญ 
(26,695) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640514047405 
ลว. 6 พ.ค.64 

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จ านวน 2 
รายการ (กองการศึกษาฯ) 

8,900  - เฉพาะเจาะจง ร้านภัทร
คอมพิวเตอร์
อ านาจเจริญ 

(8,900) 

ร้านภัทร
คอมพิวเตอร์
อ านาจเจริญ 

(8,900) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640514053613 
ลว. 6 พ.ค.64 

 
 



-2- 
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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


