
1 เชาเครื่องถายเอกสาร 40,000            33,000            เฉพาะเจาะจง เอ็มไอที ซัพพลาย นครศรีฯ 33,000            บาท เอ็มไอที ซัพพลาย นครศรีฯ 33,000           บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 1/64 30 ต.ค. 

63 - 30 ก.ย. 64

2
ซื้อสวิทซตัดตอวงจรดวยแรงดันน้ํา

พรอมอุปกรณติดต้ัง (ประปา ม.3)
4,000              4,000              เฉพาะเจาะจง สอง เกษตรพาณิชย 4,000              บาท สอง เกษตรพาณิชย 4,000              บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 2/64 19 พ.ย. 

63 - 25 พ.ย. 63

3 ซื้ออาหารเสริม (นม) 176,140.80     176,140.80     เฉพาะเจาะจง
 บริษัท แมรี่แอนแดรี่โปร

ดักส จํากัด
176,140.80     บาท

 บริษัท แมรี่แอนแดรี่โปรดักส 

จํากัด
176,140.80     บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 3/64  30 พ.ย.

 63 - 30 เม.ย. 64

4
จางเหมาบริการจัดทําไมพายสําหรับเรือ

เพรียว
6,300              6,300              เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  แสงนิล 6,300              บาท นายสุเทพ  แสงนิล 6,300              บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 4/64 17 ธ.ค. 

63 - 24 ธ.ค. 63

5
จางเหมาบริการซอมแซม/ปรับปรุง

ตกแตงเรือเพรียว
8,500              8,500              เฉพาะเจาะจง  นายสุเทพ  แสงนิล 8,500              บาท  นายสุเทพ  แสงนิล 8,500              บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 5/64 17 ธ.ค. 

63 - 24 ธ.ค. 63

6 จางเหมาบริการเชาเต็นทพรอมโตะเกาอี้ 8,400              8,400              เฉพาะเจาะจง  นางสาววาสนา  ทองขาว 8,400              บาท  นางสาววาสนา  ทองขาว 8,400              บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 6/64 20 ธ.ค. 

63 - 1 ม.ค. 64

7

โครงการกลบหลุม-บอถนนสายสาม

แยกบานครูวินจดเหมืองทหาร MD5 

หมูที่ 1

122,000          122,000          เฉพาะเจาะจง  พัณนิดา 121,000          บาท  พัณนิดา 121,000         บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจางทําของ 

1/2564 25 ธ.ค. 63

 - 9 ม.ค. 64

8
โครงการกลบหลุม-บอถนนภายใน หมูที่

 5
244,000          244,000          เฉพาะเจาะจง  พัณนิดา 243,000          บาท  พัณนิดา 243,000         บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจางทําของ 

2/2564 25 ธ.ค. 63

 - 9 ม.ค. 64

9
โครงการกลบหลุม-บอถนนสายสังโฆ 1

 หมูที่ 8
122,000          122,000          เฉพาะเจาะจง  พัณนิดา 121,000          บาท  พัณนิดา 121,000         บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจางทําของ 

3/2564 25 ธ.ค. 63

 - 9 ม.ค. 64

10

จางเหมาบริการเปลี่ยนทอประปาที่

ชํารุดเสียหายของระบบประปาหมูบาน

 หมูที่ 10

14,550            14,550            เฉพาะเจาะจง นายบัญชัย  ถาวรสังข 14,550            บาท นายบัญชัย  ถาวรสังข 14,550           บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 7/64 11 ม.ค. 

64 - 18 ม.ค. 64

11 ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับศูนยคนพิการ 10,000            10,000            เฉพาะเจาะจง พัฒนาพานิช 10,000            บาท พัฒนาพานิช 10,000           บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 8/64 24 ก.พ.

 64 - 3 ม.ีค. 64

12 ซื้อวัสดุกอสราง (กองชาง) 8,250              8,250              เฉพาะเจาะจง ราน ส.สุรศักดิ์การโยธา 8,250              บาท ราน ส.สุรศักดิ์การโยธา 8,250              บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 9/64 9 ม.ีค. 

64 - 13 ม.ีค. 64

13
จางเหมาบริการซอมแซม

เครื่องปรับอากาศ
1,500              1,500              เฉพาะเจาะจง  พิชัยแอร 1,200              บาท  พิชัยแอร 1,200              บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 10/64 9 ม.ีค. 

64 - 13 ม.ีค. 64

เหตผุลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําป 2564

องคการบริหารสวนตําบลเชียรใหญ  อําเภอเชียรใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลําดบัท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง
 วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง  รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อหรือจาง



14
จางเหมาบริการลางเครื่องปรับอากาศ

พรอมเติมน้ํายา
2,000              2,000              เฉพาะเจาะจง  พิชัยแอร 1,500              บาท  พิชัยแอร 1,500              บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 11/64 9 ม.ีค. 

64 - 13 ม.ีค. 64

15
ซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อปรับปรุงระบบผลิต

น้ําประปาหมูบาน หมูที่ 2
29,900            29,900            เฉพาะเจาะจง

 บริษัท เทพนครการประปา

 จํากัด
28,040            บาท

 บริษัท เทพนครการประปา 

จํากัด
28,040           บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 12/64 10 ม.ีค.

 64 - 25 ม.ีค. 64

16
จางเหมาบริการเชาพ้ืนที่จัดเก็บเว็ปไซต

 อบต.
10,000            10,000            เฉพาะเจาะจง

 บริษัท ซีเจเวิลดคอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด
10,000            บาท

 บริษัท ซีเจเวิลดคอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด
10,000           บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 13/64 1 เม.ย.

 64 - 8 เม.ย. 64

17
จางเหมาบริการซอมแซมเครื่องพิมพ 

(สป.)
2,000              2,000              เฉพาะเจาะจง  วลัยภร  แซเฮง 1,550              บาท  วลัยภร  แซเฮง 1,550              บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 14/64 3 พ.ค.

 64 - 10 พ.ค. 64

18
ซื้อวัสดุอุปกรณในการปองกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา
14,970            14,970            เฉพาะเจาะจง  รานยาชุมชน 14,970            บาท  รานยาชุมชน 14,970           บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 15/64 12 

พ.ค. 64 - 19 พ.ค. 64

19
จางเหมาบริการซอมแซมมอเตอรเครื่อง

สูบน้ําพลังงานไฟฟา ม.8
12,680            12,680            เฉพาะเจาะจง  นายศักดิ์ดาวุฒิ  ชูเพ็ชร 12,680            บาท  นายศักดิ์ดาวุฒิ  ชูเพ็ชร 12,680           บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 16/64 20 

พ.ค. 64 - 4 ม.ิย. 64

20
จางเหมาบริการซอมแซมครุภัณฑ

คอมพิวเตอร (กองคลัง)
4,000              4,000              เฉพาะเจาะจง  วลัยภร  แซเฮง 3,700              บาท  วลัยภร  แซเฮง 3,700              บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 17/64 2 ม.ิย. 

64 - 9 ม.ิย. 64

21
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 

1/2564
191,120.80     191,120.80     เฉพาะเจาะจง  สหกรณโคนมพัทลุง จํากัด 191,120.80     บาท  สหกรณโคนมพัทลุง จํากัด 191,120.80     บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 18/64 11 ม.ิย.

 64 - 23 ม.ิย. 64

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน (กองชาง) 5,500              5,500              เฉพาะเจาะจง  พัฒนาพานิช 5,390              บาท  พัฒนาพานิช 5,390              บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 19/64 16 ม.ิย.

 64 - 21 ม.ิย. 64

23 ซื้อวัสดุสํานักงาน (สป.) 10,000            10,000            เฉพาะเจาะจง  พัฒนาพานิช 9,905              บาท  พัฒนาพานิช 9,905              บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 20/64 16 ม.ิย.

 64 - 21 ม.ิย. 64

24 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 5,000              5,000              เฉพาะเจาะจง  พัฒนาพานิช 3,955              บาท  พัฒนาพานิช 3,955              บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 21/64 16 ม.ิย.

 64 - 21 ม.ิย. 64

25
จางเหมาบริการจัดทําปายไวนิล 

(มาตรการเฝาระวังฯ)
1,720              1,720              เฉพาะเจาะจง  บอลอโฆษณา 1,720              บาท  บอลอโฆษณา 1,720              บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 22/64 16 ม.ิย.

 64 - 23 ม.ิย. 64

26 ซื้ออาหารเสริม (นม) (นมเยียวยา) 32,256            32,256            เฉพาะเจาะจง
 บริษัท แมรี่ แอนแดรี่ โปร

ดักส จํากัด
32,256            บาท

 บริษัท แมรี่ แอนแดรี่ โปรดกัส

 จํากัด
32,256           บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 23/64 16 ม.ิย.

 64 - 21 ม.ิย. 64

27

โครงการปรับปรุงถนนสายบางเลียบ 1 

จากถนน นศ 3005 จดเขต ต.ไสหมาก

 ชวงที่ 1 - ชวงที่ 2 ม.8

271,000          271,000          เฉพาะเจาะจง  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 270,000          บาท  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 270,000         บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจางกอสราง 

4/2564 18 ม.ิย. 64

 - 18 ก.ค. 64

28

โครงการปรับปรุงถนนซอยประชาอุทิศ 

จากถนนดอนโพธิ์ออก จดคลองสังโฆ 

ม.1

72,000            72,000            เฉพาะเจาะจง  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 68,000            บาท  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 68,000           บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 24/64 18 ม.ิย.

 64 - 18 ก.ค. 64



29

โครงการปรับปรุงถนนสายภควัม จาก

ถนนทางหลวงชนบท (นศ 3005) จด

ถนนสายหนองดือเล

138,000          138,000          เฉพาะเจาะจง  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 137,000          บาท  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 137,000         บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 25/64 21 ม.ิย.

 64 - 21 ก.ค. 64

30 โครงการปรับปรุงถนนสายมิยาซาวา ม.5 65,000            65,000            เฉพาะเจาะจง  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 64,000            บาท  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 64,000           บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 26/64 21 ม.ิย.

 64 - 21 ก.ค. 64

31 จางซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 1,500              1,500              เฉพาะเจาะจง  พิชัยแอร 1,200              บาท  พิชัยแอร 1,200              บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 27/64 2 ก.ค. 

64 - 9 ก.ค. 64

32
จางเหมาบริการรื้อถอน-ยาน ชุดคอยล

รอนเครื่องปรับอากาศพรอมตดิต้ัง
4,500              4,500              เฉพาะเจาะจง  พิชัยแอร 4,300              บาท  พิชัยแอร 4,300              บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 28/64 2 ก.ค. 

64 - 9 ก.ค. 64

33

โครงการกลบหลุม-บอถนนสาย

เศรษฐกิจจุดเริ่มตนจากถนน คสล.สาย

ประสานมิตรสิ้นสุดคลองสังโฆ 2

64,000            64,000            เฉพาะเจาะจง  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 63,000            บาท  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 63,000           บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 29/64 7 ก.ค. 

64 - 22 ก.ค. 64

34

โครงการกลบหลุม-บอถนนสาย

เศรษฐกิจจุดเริ่มตน บานนายสุทิน 

สิ้นสุดถนนคอนกรีต ม.6

82,000            82,000            เฉพาะเจาะจง  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 81,000            บาท  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 81,000           บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 30/64 7 ก.ค. 

64 - 22 ก.ค. 64

35

โครงการกลบหลุม-บอถนนสายคลอง

หวายลิงจุดเริ่มตนถนนลาดยางสายเชียร

เขา-ปาระกํา สิ้นสุดนานายหวน ม.4

51,000            51,000            เฉพาะเจาะจง  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 50,000            บาท  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 50,000           บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 31/64 7 ก.ค. 

64 - 22 ก.ค. 64

36

โครงการกลบหลุม-บอถนนสาย

เศรษฐกิจ จุดเริ่มตนจากสะพานหนอง

ดือเล ม.7 จดถนนสายบานบางเลียบ 

ม.8

64,000            64,000            เฉพาะเจาะจง  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 63,000            บาท  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 63,000           บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 32/64 7 ก.ค. 

64 - 22 ก.ค. 64

37
โครงการกลบหลุม-บอถนนภายใน ม.

10 (จํานวน 2 สาย)
129,000          129,000          เฉพาะเจาะจง  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 128,000          บาท  หจก.พ.พรพิพัฒนการโยธา 128,000         บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 33/64 7 ก.ค. 

64 - 22 ก.ค. 64

38 ซื้ออาหารเสริม (นม) เพิ่มเติม 4,261.90         4,261.90         เฉพาะเจาะจง  สหกรณโคนมพัทลุง จํากัด 4,261.90         บาท  สหกรณโคนมพัทลุง จํากัด 4,261.90         บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 34/64 9 ก.ค. 

64 - 13 ธ.ค. 64

39 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน (กองคลัง) 12,000            12,000            เฉพาะเจาะจง  บุญนํา  สุวรรณสุทธิ์ 12,000            บาท  บุญนํา  สุวรรณสุทธิ์ 12,000           บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 35/64 13 ก.ค.

 64 - 20 ก.ค. 64

40 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน (สป.) 21,000            21,000            เฉพาะเจาะจง  บุญนํา  สุวรรณสุทธิ์ 21,000            บาท  บุญนํา  สุวรรณสุทธิ์ 21,000           บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 36/64 13 ก.ค.

 64 - 20 ก.ค. 64

41
ซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับผลิตน้ําประปา 

ม.2,9
18,500            18,500            เฉพาะเจาะจง  บริษัท บานน้ําอารโอ จํากัด 18,500            บาท  บริษัท บานนําอารโอ จํากัด 18,500           บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 37/64 13 ก.ค.

 64 - 20 ก.ค. 64

42 จางซอมแซมรถยนตสํานักงาน 98,710            98,710            เฉพาะเจาะจง  อูสมเกียรติการชาง 98,710            บาท  อูสมเกียรติการชาง 98,710           บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 38/64 19 ก.ค.

 64 - 18 ส.ค. 64



43 ซื้อมอเตอรปมคลอรีนและสารสม (ม.5) 13,600            13,600            เฉพาะเจาะจง  บริษัท บานน้ําอารโอ จํากัด 13,600            บาท  บริษัท บานนําอารโอ จํากัด 13,600           บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 39/64 20 ก.ค.

 64 - 27 ก.ค. 64

44

โครงการปรับปรุงถนนสายสังโฆ 2 จาก

ถนน นศ 3005 จดถนนสายเศรษฐกิจ

 ม.8

138,000          138,000          เฉพาะเจาะจง  นายอุดม  เพียรพันธ 137,000          บาท  นายอุดม  เพียรพันธ 137,000         บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 40/64 2 ส.ค. 

64 - 1 ก.ย. 64

45

โครงการปรับปรุงถนนสายดอนโพธิ์ออก

 จากทางหลวง นศ 3005 จดถนนสาย

เศรษฐกิจ ม.1

139,000          139,000          เฉพาะเจาะจง  นายอุดม  เพียรพันธ 138,000          บาท  นายอุดม  เพียรพันธ 138,000         บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 41/64 2 ส.ค. 

64 - 1 ก.ย. 64

46
จางเหมาบริการตัดแตงกิ่งไมบริเวณ 

ศพด.
2,500              2,500              เฉพาะเจาะจง  นายสุเมธ  อิสรานนทกุล 2,500              บาท  นายสุเมธ  อิสรานนทกุล 2,500              บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 42/64 3 ส.ค. 

64 - 10 ส.ค. 64

47

โครงการปรับปรุงถนนสายประชาอุทิศ

จากทางหลวงแผนดิน 4094 จดบาน

นายงวด ม.2

138,000          138,000          เฉพาะเจาะจง  นายอุดม  เพียรพันธ 137,000          บาท  นายอุดม  เพียรพันธ 137,000         บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 43/64 4 ส.ค. 

64 - 3 ก.ย. 64

48
โครงการปรับปรุงถนนสายบานนายยอง

 จากถนนลาดยางเชียรเขา-หัวปาขลู ม.4
167,000          167,000          เฉพาะเจาะจง  นายอุดม  เพียรพันธ 166,000          บาท  นายอุดม  เพียรพันธ 166,000         บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 44/64 4 ส.ค. 

64 - 3 ก.ย. 64

49
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน

 ม.7
276,000          276,000          เฉพาะเจาะจง  หจก.นครกอกิจเจริญ 275,000          บาท  หจก.นครกอกิจเจริญ 275,000         บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจางกอสราง 

5/2564 9 ส.ค. 64 -

 8 ก.ย. 64

50
จางเหมาบริการเคลื่อนยายพรอมติดต้ัง

หอกระจายขาวประจําหมูบาน ม.10
65,675            65,675            เฉพาะเจาะจง  สุธีอิเล็คทรอนิกส 65,600            บาท  สุธีอิเล็คทรอนิกส 65,600           บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 45/64 9 ส.ค. 

64 - 29 ส.ค. 64

51
ซื้ออุปกรณสําหรับปรับปรุงซอมแซมทอ

สงน้ําประปา ม.3
9,600              9,600              เฉพาะเจาะจง  สองเกษตรพาณิชย 9,600              บาท  สองเกษตรพาณิชย 9,600              บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 46/64 10 ส.ค.

 64 - 15 ส.ค. 64

52
จางเหมาบริการจัดทําปายไวนิลสถาน

กักกันโรค
430                 430                 เฉพาะเจาะจง  บอลอโฆษณา 430                 บาท  บอลอโฆษณา 430                บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 47/64 13 ส.ค.

 64 - 20 ส.ค. 64

53
ซื้อวัสดุอุปกรณในการปองกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา
29,930            29,930            เฉพาะเจาะจง  ยาชุมชน 29,930            บาท  ยาชุมชน 29,930           บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 48/64 19 ส.ค.

 64 - 26 ส.ค. 64

54 ซื้อตูควบคุมไฟฟา ม.5 17,000            17,000            เฉพาะเจาะจง  บริษัท บานน้ําอารโอ จํากัด 17,000            บาท  บริษัท บานน้ําอารโอ จํากัด 17,000           บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 49/64 23 ส.ค.

 64 - 28 ส.ค. 64

55 ซอมแซมเครื่องพิมพ (สป.) 2,000              2,000              เฉพาะเจาะจง  วลัยภร  แซเฮง 1,700              บาท  วลัยภร  แซเฮง 1,700              บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 50/64 24 ส.ค.

 64 - 31 ส.ค. 64

56

โครงการกลบหลุม-บอถนนสายจากวัด

เชียรใหญ จดคลองชลประทานเชียร

ใหญ ม.5

49,000            49,000            เฉพาะเจาะจง  นายอุดม  เพียรพันธ 48,000            บาท  นายอุดม  เพียรพันธ 48,000           บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 51/64 27 ส.ค.

 64 - 11 ก.ย. 64



57

โครงการปรับปรุงถนนสายซอยสระโด 

ถนนสายเชียรเขาวัดจันทร จดบานนาง

นิยม ม.4

51,000            51,000            เฉพาะเจาะจง  นายอุดม  เพียรพันธ 50,000            บาท  นายอุดม  เพียรพันธ 50,000           บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 52/64 27 ส.ค.

 64 - 26 ก.ย. 64

58

โครงการปรับปรุงถนนสายโคงหักศอก

จากถนนเชียรเขา-หัวปาขลูจดเขตปา

ระกํา ม.4

213,000          213,000          เฉพาะเจาะจง  นายอุดม  เพียรพันธ 212,000          บาท  นายอุดม  เพียรพันธ 212,000         บาท
เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

สัญญาจางกอสราง 

6/2564 27 ส.ค. 64

 - 26 ก.ย. 64

59
โครงการปรับปรุงถนนสายบางพระจด

สายบานนางอุบล ม.2
128,000          128,000          เฉพาะเจาะจง  นายอุดม  เพียรพันธ 127,000          บาท  นายอุดม  เพียรพันธ 127,000         บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 53/64 30 ส.ค.

 64 - 29 ก.ย. 64

60
จางเหมาบริการจัดทําปายไวนิล

และโฟมบอรดของ ศพด.
1,100              1,100              เฉพาะเจาะจง  บอลอโฆษณา 1,098              บาท  นายอุดม  เพียรพันธ 1,098              บาท

เปนผูมีคุณสมบัติถูกตองตาม

เงื่อนไขในการเฉพาะเจาะจง

เลขที่ 54/64 30 ส.ค.

 64 - 6 ก.ย. 64

61
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

62
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

63

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

64
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

65
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

66 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

67
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

68
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

69
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

70 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

71 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

72 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



73 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

74 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

75 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

76
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

77
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

78

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

79
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

80

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


