
ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคา

1 ก่อสร้างถนน คสล.ไสเหรียง ม.10 500,000.00   เฉพาะเจาะจง นายยุทธพิชัย เพ็งเกล้ียง 499,000.00    นายยุทธพิชัย เพ็งเกล้ียง 499,000.00   เสนอราคารายเดียว
สัญญาก่อสร้าง เลขท่ี 8/65 
ลว.1 ม.ค. 65

2 ซ่อมคอมฯ+pirnter(จนท.วิเคราะห์) 6,300.00       เฉพาะเจาะจง คลินิก คอมพิวเตอร์ 6,300.00        คลินิก คอมพิวเตอร์ 6,300.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 48/65 ลว.
 5 ม.ค. 65

3 ซ่อม Pirnter (กศ.) 3,440.00       เฉพาะเจาะจง คลินิก คอมพิวเตอร์ 3,440.00        คลินิก คอมพิวเตอร์ 3,440.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 49/65    
ลว. 5 ม.ค. 65

4 วัสดุส านักงาน (กศ.) 29,312.00     เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ 29,312.00      ศึกษาภัณฑ์ 29,312.00      เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 50/65    
ลว. 5 ม.ค. 65

5 วัสดุงานบ้านงานครัว (กศ.) 15,858.00     เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ 15,858.00      ศึกษาภัณฑ์ 15,858.00      เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 51/65    
ลว. 5 ม.ค. 65

6 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กศ.) 31,187.00     เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ 31,187.00      ศึกษาภัณฑ์ 31,187.00      เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 52/65    
ลว. 6 ม.ค. 65

7 หมึกพิมพ์เคร่ือง Fax 3,380.00       เฉพาะเจาะจง คลินิก คอมพิวเตอร์ 3,380.00        คลินิก คอมพิวเตอร์ 3,380.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 53/65    
ลว. 7 ม.ค. 65

8 วัสดุการเกษตร 6,540.00       เฉพาะเจาะจง นคร คลินิก 6,540.00        นคร คลินิก 6,540.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 56/65    
ลว. 10 ม.ค. 65

9 ป้ายไวนิล (Covid-19) 3,200.00       เฉพาะเจาะจง ชนาภัทร โฆษณา 3,200.00        ชนาภัทร โฆษณา 3,200.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 57/65    
ลว. 12 ม.ค. 65

10 วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 33,360.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไฟฟ้านายหมึก 33,360.00      ร้านไฟฟ้านายหมึก 33,360.00      เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 58/65    
ลว. 18 ม.ค. 65

11 อาหารเสริม(นม) ศพด. 79,114.94     เฉพาะเจาะจง บจก.นครแดร่ีพลัส 79,114.94      บจก.นครแดร่ีพลัส 79,114.94      เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 59/65    
ลว. 28 ม.ค. 65

12 อาหารเสริม(นม) โรงเรียน 436,442.02   เฉพาะเจาะจง บจก.นครแดร่ีพลัส 436,442.02    บจก.นครแดร่ีพลัส 436,442.02   เสนอราคารายเดียว
สัญญาซ้ือ เลขท่ี 9/65    ลว.
 31 ม.ค. 65

13 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 69,670.00     เฉพาะเจาะจง วรัญญู พานิช 69,670.00      วรัญญู พานิช 69,670.00      เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 60/65    
ลว. 31 ม.ค. 65

14 ป้าย 432.00          เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายไม้เสียบ 432.00           ร้านป้ายไม้เสียบ 432.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 61/65    
ลว. 31 ม.ค. 65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสท่ี 2 ประจ าเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ(ราคา
กลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง
การเสนอราคา กาพิจารณา

เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/จ้าง และสัญญา
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15 น้ าด่ืม น้ าแข็ง น้ ามัน 8,988.00       เฉพาะเจาะจง นางรุ่งณภา ชูคง 8,988.00        นางรุ่งณภา ชูคง 8,988.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 57/65    
ลว. 31 ม.ค. 65

16 อาหารกลางวัน 6,000.00       เฉพาะเจาะจง นางหนูรมย์ ทองค า 6,000.00        นางหนูรมย์ ทองค า 6,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 63/65    
ลว. 31 ม.ค. 65

17 วัสดุส านักงาน (สป.) 73,845.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เท็น 2009 73,845.00      บจก.เท็น 2009 73,845.00      เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 64/65    
ลว. 31 ม.ค. 65

18 วัสดุงานบ้านงานครัว (สป.) 12,970.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เท็น 2009 12,970.00      บจก.เท็น 2009 12,970.00      เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 65/65    
ลว. 3 ก.พ. 65

19 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก (กองคลัง) 14,000.00     เฉพาะเจาะจง ลานทอง เฟอร์นิเจอร์ 14,000.00      ลานทอง เฟอร์นิเจอร์ 14,000.00      เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 66/65    
ลว. 11 ก.พ. 65

20 ซ่อมถนนลูกรัง หมู่ 6 500,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.สมชายก่อสร้าง 2005 499,500.00    หจก.สมชายก่อสร้าง 2005 499,500.00   เสนอราคารายเดียว
สัญญาจ้าง เลขท่ี 10/65    
ลว. 17 ก.พ. 65

21 ป้ายช าระภาษี 7,820.00       เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายไม้เสียบ 7,820.00        ร้านป้ายไม้เสียบ 7,820.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 67/65    
ลว. 11 ก.พ. 65

22 ป้ายรับสมัครนักเรียน (ศพด.) 1,296.00       เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายไม้เสียบ 1,296.00        ร้านป้ายไม้เสียบ 1,296.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 68/65    
ลว. 14 ก.พ. 65

23 ก่อสร้างถนน คสล.สาย3 หมู่ 2 500,000.00   เฉพาะเจาะจง นายยุทธพิชัย เพ็งเกล้ียง 499,000.00    นายยุทธพิชัย เพ็งเกล้ียง 499,000.00   เสนอราคารายเดียว
สัญญาจ้าง เลขท่ี 11/65    
ลว. 1 มี.ค. 65

24 วัสดุส านักงาน (คลัง) 29,960.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เท็น 2009 29,960.00      บจก.เท็น 2009 29,960.00      เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 69/65    
ลว. 18 ก.พ. 65

25 ซ่อมคอมฯ+pirnter(ศพด.ทุ่งใหญ่) 5,600.00       เฉพาะเจาะจง คลินิก คอมพิวเตอร์ 5,600.00        คลินิก คอมพิวเตอร์ 5,600.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 71/65    
ลว. 23 ก.พ. 65

26 ซ่อมเคร่ืองพิมพ์ (จนท.วิเคราะห์) 1,600.00       เฉพาะเจาะจง คลินิก คอมพิวเตอร์ 1,600.00        คลินิก คอมพิวเตอร์ 1,600.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 72/65    
ลว. 23 ก.พ. 65

27 ซ่อมรถกลาง กจ 1353 5,000.00       เฉพาะเจาะจง อู่กรรชัย 5,000.00        อู่กรรชัย 5,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 73/65    
ลว. 24 ก.พ. 65

28 ซ่อมรถขยะ 82-1934 4,800.00       เฉพาะเจาะจง อู่ปิยะ 4,800.00        อู่ปิยะ 4,800.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 74/65    
ลว. 2 มี.ค. 65



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ราคา
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29 วัสดุส านักงาน (กองช่าง) 11,540.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เท็น 2009 11,540.00      บจก.เท็น 2009 11,540.00      เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 77/65    
ลว. 16 มี.ค. 65

30 เปล่ียนด้ัมเคร่ืองพิมพ์ (พัสดุ) 1,950.00       เฉพาะเจาะจง คลินิก คอมพิวเตอร์ 1,950.00        คลินิก คอมพิวเตอร์ 1,950.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 75/65    
ลว. 10 มี.ค. 65

31 เปล่ียนด้ัมเคร่ืองพิมพ์ (สป.) 1,950.00       เฉพาะเจาะจง คลินิก คอมพิวเตอร์ 1,950.00        คลินิก คอมพิวเตอร์ 1,950.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 76/65    
ลว. 10 มี.ค. 65

32 ซ้ือหินคลุก 57,202.00     เฉพาะเจาะจง นายยุทธพิชัย เพ็งเกล้ียง 57,000.00      นายยุทธพิชัย เพ็งเกล้ียง 57,000.00      เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 78/65    
ลว. 13 มี.ค. 65

33 ซ่อมเปล่ียน Wirless (ป้องกันฯ) 850.00          เฉพาะเจาะจง คลินิก คอมพิวเตอร์ 850.00           คลินิก คอมพิวเตอร์ 850.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 81/65    
ลว. 30 มี.ค. 65

34 วัสดุไฟฟ้า 58,984.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไฟฟ้านายหมึก 58,984.00      ร้านไฟฟ้านายหมึก 58,984.00      เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 80/65    
ลว. 30 มี.ค. 65

35 ซ่อมรถขยะ 76,340.00     เฉพาะเจาะจง บจก.สยามออโต เซ็นเตอร์ 76,340.00      บจก.สยามออโต เซ็นเตอร์ 76,340.00      เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 79/65    
ลว. 28 มี.ค. 65

รวม ########### 2,596,228.96 2,596,228.96 

(ลงช่ือ)............................................................ผู้จัดท า (ลงช่ือ)........................................................... ผู้รายงาน
(นางภุมรี  วิชัย)  (นางธันย์ชนก  เหลือสม)
นักวิชาการพัสดุ  ผู้อ านวยการกองคลัง


