
1
ซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาพรอม

อุปกรณ
25,500            25,500            เฉพาะเจาะจง  พัชชานานาภัณฑ 25,500            บาท  พัชชานานาภัณฑ 25,500           บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 55/64 10 ก.ย.

 64 - 17 ก.ย. 64

2
จางเหมาบริการลางเครื่องปรับอากาศ

พรอมเติมน้ํายา
4,500              4,500              เฉพาะเจาะจง  พิชัยแอร 4,200              บาท  พิชัยแอร 4,200              บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 56/64 17 ก.ย.

 64 - 24 ก.ย. 64

3

โครงการชุดลอกเหมืองสงน้ําสายมิยาซา

วา จากถนนภควัม ม.5 จดสันเหมือง 

MD5 ม.6

50,000            50,000            เฉพาะเจาะจง  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 50,000            บาท  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 50,000           บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 57/64 20 ก.ย.

 64 - 5 ต.ค. 64

4
โครงการปรับปรุงถนนสายดอนหันจาก

ถนนบางเลียบ 2 ม.8
77,000            77,000            เฉพาะเจาะจง  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 76,000            บาท  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 76,000           บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 58/64 20 ก.ย.

 64 - 20 ต.ค. 64

5
โครงการปรับปรุงถนนสายคลองเชียร

ใหญจากแยกประปา ม.5
52,000            52,000            เฉพาะเจาะจง  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 51,000            บาท  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 51,000           บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 59/64 20 ก.ย.

 64 - 20 ต.ค. 64

6 โครงการปรับปรุง ศพด.อบต.เชียรใหญ 50,000            50,000            เฉพาะเจาะจง  ถาวรการชาง 50,000            บาท  ถาวรการชาง 50,000           บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 60/64 23 ก.ย.

 64 - 23 ต.ค. 64

7
ซื้ออุปกรณมาปรับปรุงซอมแซมทอดูด

น้ําประปา ม.9
2,603              2,603              เฉพาะเจาะจง  สองเกษตรพาณิชย 2,600              บาท  สองเกษตรพาณิชย 2,600              บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 61/64 23 ก.ย.

 64 - 28 ก.ย. 64

8
ซื้ออุปกรณมาปรับปรุงซอมแซมทอสง

น้ําประปา ม.1
2,905              2,905              เฉพาะเจาะจง  สองเกษตรพาณิชย 2,900              บาท  สองเกษตรพาณิชย 2,900              บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 62/64 23 ก.ย.

 64 - 28 ก.ย. 64

9
จางเหมาบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ

สุนัขบา
8,500              8,500              เฉพาะเจาะจง  นายสุเมธ  อิสรานนทกุล 8,500              บาท  นายสุเมธ  อิสรานนทกุล 8,500              บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 63/64 23 ก.ย.

 64 - 23 ต.ค. 64

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สป.) 50,000            50,000            เฉพาะเจาะจง  พัฒนาพานิช 49,044            บาท  พัฒนาพานิช 49,044           บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 64/64 27 ก.ย.

 64 - 2 ต.ค. 64

11 ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 20,000            20,000            เฉพาะเจาะจง  พัฒนาพานิช 19,857            บาท  พัฒนาพานิช 19,857           บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 65/64 27 ก.ย.

 64 - 2 ต.ค. 64

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง  รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อหรือจาง เหตผุลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กันยายน  2564

องคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ  อําเภอเชียรใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่  4  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564

ลําดบัท่ี



12 ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองชาง) 14,610            14,610            เฉพาะเจาะจง  พัฒนาพานิช 14,043            บาท  พัฒนาพานิช 14,043           บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 66/64 27 ก.ย.

 64 - 2 ต.ค. 64

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สป.) 50,000            50,000            เฉพาะเจาะจง
 บริษัท เอส.พี.เอ.

คอมพิวเตอร จํากัด
47,820            บาท

 บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร

 จํากัด
47,820           บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 67/64 27 ก.ย.

 64 - 4 ต.ค. 64

14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 30,000            30,000            เฉพาะเจาะจง
 บริษัท เอส.พี.เอ.

คอมพิวเตอร จํากัด
25,060            บาท

 บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร

 จํากัด
25,060           บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 68/64 27 ก.ย.

 64 - 4 ต.ค. 64

15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองชาง) 10,000            10,000            เฉพาะเจาะจง
 บริษัท เอส.พี.เอ.

คอมพิวเตอร จํากัด
8,563              บาท

 บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร

 จํากัด
8,563              บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 69/64 27 ก.ย.

 64 - 4 ต.ค. 64

16
โครงการปรับปรุงถนนสายนกแขวกจาก

ถนนบางเลียบ 2 จดนา ม.8
51,000            51,000            เฉพาะเจาะจง  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 50,000            บาท  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 50,000           บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 70/64 28 ก.ย.

 64 - 28 ต.ค. 64

17
โครงการปรับปรุงถนนสายผาสุข จาก

ถนนสังโฆจดบานนายชํานาญ ม.8
80,000            80,000            เฉพาะเจาะจง  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 79,000            บาท  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 79,000           บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 71/64 28 ก.ย.

 64 - 28 ต.ค. 64

18

โครงการปรับปรุงถนนสายทุงลมจาก

ถนนคอนกรีตบานอาวโหนดถึงประตูน้ํา

 ม.2

39,000            39,000            เฉพาะเจาะจง  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 38,000            บาท  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 38,000           บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 72/64 28 ก.ย.

 64 - 28 ต.ค. 64

19
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน

 ม.3
276,000          276,000          เฉพาะเจาะจง  หจก.นครกอกิจเจริญ 275,000          บาท  หจก.นครกอกิจเจริญ 275,000         บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจางกอสราง 

7/2564 30 ก.ย. 64

 - 30 ต.ค. 64

20

โครงการปรับปรุงถนน คสล.สาย

ประสานมิตรจากถนนทางหลวงชนบท 

(นศ.3005) ม.9 จด ม.1 (ชวงถนนทรุด)

411,000          411,000          เฉพาะเจาะจง  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 410,000          บาท  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 410,000         บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจางกอสราง 

8/2564 30 ก.ย. 64

 - 30 ต.ค. 64


