
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเลขประจ ำตัวผู้เสีย เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ภำษี และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือแบตเตอร์ร่ี (รถน้้ำ) 7,088.00 7,088.00 เฉพำะเจำะจง ท่ำตูมวัสดุก่อสร้ำง ท่ำตูมวัสดุก่อสร้ำง เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือ 17/2564
ทะเบียน บน-7728 0323535000171 ลงวันท่ี 2 พ.ย. 2563

7,088.00 7,088.00
2 จ้ำงเหมำก้ำจัดขยะมูลฝอย 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสงวน อินทร์ส้ำรำญ นำยสงวน อินทร์ส้ำรำญ เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงท่ี 21/2564

บ่อท้ิงขยะช่ัวครำว 3320300645343 ลงวันท่ี 6 พ.ย. 2563
สำยกระโพ-ศำลำ 10,000.00 10,000.00

3 จ้ำงเหมำอำหำรประชุม สภำ 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงไทย ศำลำงำม นำงไทย ศำลำงำม เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงท่ี 22/2564
3320300560721 ลงวันท่ี 16 พ.ย. 2563

5,000.00 5,000.00
4 จ้ำงเหมำซ่อมแซม 5,200.00 5,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงท่ี 23/2564

เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 3459900266901 ลงวันท่ี 16 พ.ย. 2563
5,200.00 5,200.00

5 จ้ำงเหมำซ่อมแซม 4,200.00 4,200.00 เฉพำะเจำะจง อู่ ส.พูนทรัพย์ อู่ ส.พูนทรัพย์ เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงท่ี 24/2564
รถยนต์ ทะเบียน กค-4009 0323558000762 ลงวันท่ี 18 พ.ย. 2563

4,200.00 4,200.00
6 จ้ำงเหมำซ่อมแซม 4,200.00 4,200.00 เฉพำะเจำะจง อู่ ส.พูนทรัพย์ อู่ ส.พูนทรัพย์ เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงท่ี 25/2564

รถยนต์ ทะเบียน บธ-3955 0323558000762 ลงวันท่ี 18 พ.ย. 2563
4,200.00 4,200.00

7 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) 201,204.06     201,204.06        เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวังน้้ำเย็น สหกรณ์โคนมวังน้้ำเย็น เสนอรำคำต้่ำสุด สัญญำซ้ือขำย 1/2564
ประจ้ำ  ศพด. 8 แห่ง 0994000287119 ลงวันท่ี 18 พ.ย. 2563

201,204.06                 201,204.06                 
8 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) 1,141,075.08  1,141,075.08     เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวังน้้ำเย็น สหกรณ์โคนมวังน้้ำเย็น เสนอรำคำต้่ำสุด สัญญำซ้ือขำย 2/2564

ประจ้ำ  สพฐ. 13 แห่ง 0994000287119 ลงวันท่ี 18 พ.ย. 2563
1,141,075.08              1,141,075.08              

9 จ้ำงเหมำจัดท้ำสูจิบัตร 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทองพันช่ังก๊อปป้ีเซนเตอร์ ร้ำนทองพันช่ังก๊อปป้ีเซนเตอร์ เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงท่ี 26/2564
คก.แข่งขันกีฬำเยำวชน 3460100764097 ลงวันท่ี 23 พ.ย. 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโพ

                                                                               วันท่ี  30  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563                                                                     สขร.1   



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเลขประจ ำตัวผู้เสีย เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ภำษี และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

3,000.00 3,000.00
10 จ้ำงเหมำเคร่ืองเสียง 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมพร โยนก นำยสมพร โยนก เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงท่ี 27/2564

5320300049496 ลงวันท่ี 23 พ.ย. 2563
30,000.00 30,000.00

11 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำย 6,600.00 6,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจอมพระโฆษณำ ร้ำนจอมพระโฆษณำ เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงท่ี 28/2564
3320400314373 ลงวันท่ี 23 พ.ย. 2563

6,600.00 6,600.00
12 จ้ำงเหมำจัดท้ำเว็บไซต์ 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอปไทยแอปพลิเคช่ัน จ้ำกัด บริษัท แอปไทยแอปพลิเคช่ัน จ้ำกัด เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงท่ี 29 /2564

325563001218 ลงวันท่ี 23 พ.ย. 2563
30,000.00 30,000.00

13 ซ้ือวัสดุแข่งขันกีฬำ 40,000.00 40,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.กีฬำสยำม สุรินทร์ หจก.กีฬำสยำม สุรินทร์ เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือท่ี 18/2564
คก.แข่งขันกีฬำเยำวชน 0323554000377 ลงวันท่ี 23 พ.ย. 2563

40,000.00 40,000.00
14 ซ้ือถ้วยรำงวัล 14,400.00 14,400.00 เฉพำะเจำะจง หจก.กีฬำสยำม สุรินทร์ หจก.กีฬำสยำม สุรินทร์ เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือท่ี 19/2564

คก.แข่งขันกีฬำเยำวชน 0323554000377 ลงวันท่ี 23 พ.ย. 2563
14,400.00 14,400.00

15 ซ้ือวัสดุจัดท้ำสนำม 8,800.00         8,800.00            เฉพำะเจำะจง ท่ำตูมวัสดุก่อสร้ำง ท่ำตูมวัสดุก่อสร้ำง เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือท่ี 20/2564
คก.แข่งขันกีฬำเยำวชน 0323535000171 ลงวันท่ี 23 พ.ย. 2563

8,800.00                     8,800.00                     
16 ซ้ือน้้ำด่ืม 9,000.00         9,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงนิรมล เสนำนุฤทธ์ิ นำงนิรมล เสนำนุฤทธ์ิ เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือท่ี 21/2564

คก.แข่งขันกีฬำเยำวชน 3320300161281 ลงวันท่ี 23 พ.ย. 2563
9,000.00                     9,000.00                     
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