
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม   2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวตะพาน 

ล า ดับ  

ที ่
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก 
 

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้อหรือจ้าง 
1 จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่าย

เอกสาร 
-SHARP MX-315AT 
-จ านวน 1 กล่อง 

5,600 5,600 เฉพาะ
เจาะ 
จง 

พรชัย กอปปี้แอนโอเอ 5,600 พรชัย กอปปี้แอนโอเอ 5,600 เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้อง ตามเงื่อนไข
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง/ราคาต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 

22/2564 
ลงวันท่ี 1 ก.ค.

64 

2 จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทย ุ
-จ านวน 3 รายการ 

785 785 เฉพาะ
เจาะ 
จง 

ธนพัฒน์การเกษตรฯ 785 ธนพัฒน์การเกษตรฯ 785 เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้อง ตามเงื่อนไข
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง/ราคาต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 

23/2564 
ลงวันท่ี 14 ก.ค.

64 

3 ซื้ออุปกรณส์ าหรับสถานท่ี
กักตัวหรือสถานท่ีคมุไว้
สังเกต (LOCAL 

QUARANTINE) 
 จ านวน 6 รายการ 

9,625 9,625 เฉพาะ
เจาะ 
จง 

ร้านบูรพาเครื่องเขียน 9,625 ร้านบูรพาเครื่องเขียน 9,625 เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้อง ตามเงื่อนไข
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง/ราคาต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 

25/2564 
ลงวันท่ี 20 ก.ค.

64 

4 จ้างเหมาซ่อมรถพยาบาล
ฉุกเฉิน 
-ตามระยะ 28,080 กม. 
 

1,380.30 1,380.30 เฉพาะ
เจาะ 
จง 

บริษัทสุราษฎร์ปิยะ
จ ากัด 

1,380.30 บริษัทสุราษฎร์ปิยะ
จ ากัดบริษัทสรุาษฎร์ปิ

ยะจ ากัด 

1,380.30 เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้อง ตามเงื่อนไข
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง/ราคาต่ าสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

25/2564 
ลงวันท่ี 9 ก.ค.

64 

5 จ้างเหมาโครงการ
ซ่อมแซมถนน คสล.สาย
หัวซอยศูนย-์หัวซอยห้า 

หมู่ที ่6  

29,900 29,900 เฉพาะ
เจาะ 
จง 

นายพงศ์พร เพ็ญพงศ ์ 29,900 นายพงศ์พร เพ็ญพงศ ์ 29,900 เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้อง ตามเงื่อนไข
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง/ราคาต่ าสุด 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขท่ี 

36/2564 
ลงวันท่ี 30 ก.ค.

64 
                                                                                   

       
 



 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม   2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวตะพาน 
ล าดับ  

ที ่
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก 
 

ราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้อหรือจ้าง 
1 จ้างเหมาซ่อม

เครื่องปรับอากาศ 
-420-54-0008 

1,800 1,800 เฉพาะ
เจาะ 
จง 

ร้านณรงค์แอร์เซอร์วิส 1,800 ร้านณรงค์แอร์เซอร์วิส 1,800 เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้อง ตามเงื่อนไข
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง/ราคาต่ าสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

26/2564  
ลงวันท่ี 25 ส.ค.

64 

2 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์ 
อบต.หัวตะพาน 

196,200 208,300 เฉพาะ
เจาะ 
จง 

นายณัฐศักดิ ์ศรีจันทร ์ 196,200 นายณัฐศักดิ ์ศรีจันทร ์ 196,000 เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้อง ตามเงื่อนไข
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง/ราคาต่ าสุด 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขท่ี 

37/2564  
ลงวันท่ี 2 ส.ค.

64 
3 จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัว
ตะพาน 

202,900 204,000 เฉพาะ
เจาะ 
จง 

นายณัฐศักดิ ์ศรีจันทร ์ 202,900 นายณัฐศักดิ ์ศรีจันทร ์ 202,500 เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้อง ตามเงื่อนไข
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง/ราคาต่ าสุด 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขท่ี 

38/2564  
ลงวันท่ี 2 ส.ค.

64 
4 จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง

ท่อลอดเหลีย่มปลักยาว-
คลองรากไม้ หมู่ที ่1 

406,100 408,957 เฉพาะ
เจาะ 
จง 

นายสุหราด โสส้มัน 406,100 นายสุหราด โสส้มัน 406,000 เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้อง ตามเงื่อนไข
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง/ราคาต่ าสุด 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขท่ี 

39/2564  
ลงวันท่ี 6 ส.ค.

64 
5 จ้างเหมาโครงการขยาย

ท่อเมนประปาหมู่บ้าน  

หมู่ที ่1 

106,900 107,081 เฉพาะ
เจาะ 
จง 

นายพงศ์พร เพ็ญพงศ ์ 106,900 นายพงศ์พร เพ็ญพงศ ์ 106,500 เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้อง ตามเงื่อนไข
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง/ราคาต่ าสุด 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขท่ี 

40/2564  
ลงวันท่ี 16 ส.ค.

64 



                                                                                   

              
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวตะพาน 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการ

คัดเลือก 
 

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้อหรือจ้าง 
6 จ้ า ง เหมา โครงการ

ขยายท่อเมนประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที ่3 

106,900 108,081 เฉพาะ
เจาะ 
จง 

นายพงศ์พร เพ็ญพงศ ์ 106,900 นายพงศ์พร เพ็ญ
พงศ์ 

106,500 เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้อง ตามเงื่อนไข
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง/ราคาต่ าสุด 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขท่ี 

041/2564   

ลงวันท่ี 17 ส.ค.
64 

7 จ้ า ง เหมา โครงการ
ขยายท่อเมนประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที ่6 

107,000 107,112 เฉพาะ
เจาะ 
จง 

นายพงศ์พร เพ็ญพงศ ์ 489,000 นายพงศ์พร เพ็ญ
พงศ์ 

107,000 เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้อง ตามเงื่อนไข
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง/ราคาต่ าสุด 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขท่ี 

042/2564   

ลงวนัที ่ 17 

ส.ค.64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน   2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวตะพาน 
ล า ดับ  

ที ่
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก 
 

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้อหรือจ้าง 
1 จัดซื้ออุปกรณ์ฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

จ านวน 559 ชุด ตาม
โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

2,795 2,795 เฉพาะ
เจาะ 
จง 

หจก.ศรีจันทรเ์ซ็น
เตอร ์

2,795 หจก.ศรีจันทรเ์ซ็น
เตอร ์

2,795 เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้อง ตามเงื่อนไข
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง/ราคาต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 

29/2564  
ลงวันท่ี 20 ก.ย.

64 

2 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า จ านวน 

559 โด๊ส ตามโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าฯ 

13,975 13,975 เฉพาะ
เจาะ 
จง 

หจก.ศรีจันทรเ์ซ็น
เตอร ์

13,975 หจก.ศรีจันทรเ์ซ็น
เตอร ์

13,975 เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้อง ตามเงื่อนไข
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง/ราคาต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 

30/2564  
ลงวันท่ี 20 ก.ย.

64 

3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
-จ านวน 3 รายการ 

11,225 11,225 เฉพาะ
เจาะ 
จง 

ร้านบูรพาเครื่องเขียน 11,225 ร้านบูรพาเครื่องเขียน 11,225 เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้อง ตามเงื่อนไข
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง/ราคาต่ าสุด 

ใบสั่งซื้อเลขท่ี 

31/2564  
ลงวันท่ี 21 ก.ย.

64 

4 จ้างเหมาจัดท าอาหาร
และน้ าดื่มให้ผู้กักตัวที่
บ้าน ตั้งแต่วันที่ 3-16 

กันยายน 2564 จ านวน 

11 คนๆละ3 มื้อ ต่อวัน 

23,900 23,900 เฉพาะ
เจาะ 
จง 

นางภิรมย์ เชาวลิต 23,900 นางภิรมย์ เชาวลิต 23,900 เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้อง ตามเงื่อนไข
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง/ราคาต่ าสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

27/2564  
ลงวันท่ี 3 ก.ย.

64 

5 จ้างเหมาจัดท าป้ายไว
นิล  ขนาด      1.20  × 

2.40  เมตร จ านวน 3 

ป้าย  โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ฯ   

1,800 1,800 เฉพาะ
เจาะ 
จง 

บ้านท่าหลาดไีซน ์ 1,800 บ้านท่าหลาดไีซน ์ 1,800 เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้อง ตามเงื่อนไข
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง/ราคาต่ าสุด 

ใบสั่งจ้างเลขท่ี 

28/2564  
ลงวันท่ี 20 ก.ย.

64 

 
 



 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน   2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวตะพาน 
ล า ดับ  

ที ่
งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคดัเลือก 
 

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้อหรือจ้าง 
6 จ้ า ง เ ห ม า โ ค ร ง ก า ร

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่ บ้ า นแบบ
บาดาลขนาดกลาง หมู่ที ่
1 บ้านคลองดิน 

472,600 472,669 เฉพาะ
เจาะ 
จง 

หจก.จิตตภิัทรนคร 472,600 หจก.จิตตภิัทรนคร 472,000 เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้อง ตามเงื่อนไข
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง/ราคาต่ าสุด 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขท่ี 

043/2564   

ลงวันท่ี  14 

ก.ย.64 
7 จ้างเหมาโครงการขยาย

เ ข ต ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
หมู่ บ้ า นแบบบาดา ล
ขนาดกลาง หมู่ที ่8 บ้าน
สวนหมาก 

184,400 184,481 เฉพาะ
เจาะ 
จง 

หจก.จิตตภิัทรนคร 184,400 หจก.จิตตภิัทรนคร 184,000 เป็นผู้มีคณุสมบัติ
ถูกต้อง ตามเงื่อนไข
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง/ราคาต่ าสุด 

สัญญาจ้าง
ก่อสร้างเลขท่ี 

044/2564   

ลงวันท่ี  14 

ก.ย.64 
 

                                                                                    

              
 


