
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเลขประจ ำตัวผู้เสีย เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ภำษี และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 80,000.00 80,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จอมพระปิโตรเลียม หจก.จอมพระปิโตรเลียม เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  1/2564

ทะเบียน กค 4009 0323533000190 ลงวันที  1 ตุลำคม 2563
80,000.00 80,000.00

2 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 35,000.00 35,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จอมพระปิโตรเลียม หจก.จอมพระปิโตรเลียม เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  2/2564
ทะเบียน 82-2031 0323533000190 ลงวันที  1 ตุลำคม 2563

35,000.00 35,000.00
3 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 130,000.00 130,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จอมพระปิโตรเลียม หจก.จอมพระปิโตรเลียม เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  3/2564

ทะเบียน บน-7728 0323533000190 ลงวันที  1 ตุลำคม 2563
130,000.00 130,000.00

4 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จอมพระปิโตรเลียม หจก.จอมพระปิโตรเลียม เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  4/2564
ทะเบียน 1 กฎ 4880 0323533000190 ลงวันที  1 ตุลำคม 2563

5,000.00 5,000.00
5 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จอมพระปิโตรเลียม หจก.จอมพระปิโตรเลียม เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  5/2564

เครื องตัดหญ้ำ 0323533000190 ลงวันที  1 ตุลำคม 2563
30,000.00 30,000.00

6 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จอมพระปิโตรเลียม หจก.จอมพระปิโตรเลียม เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  6/2564
ทะเบียน กท-26 0323533000190 ลงวันที  1 ตุลำคม 2563

30,000.00 30,000.00
7 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จอมพระปิโตรเลียม หจก.จอมพระปิโตรเลียม เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  7/2564

ทะเบียน 1 กฎ 4879 0323533000190 ลงวันที  1 ตุลำคม 2563
20,000.00 20,000.00

8 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 80,000.00 80,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จอมพระปิโตรเลียม หจก.จอมพระปิโตรเลียม เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  8/2564
ทะเบียน บธ 3955 0323533000190 ลงวันที  1 ตุลำคม 2563

80,000.00 80,000.00
9 จัดซ้ือน้้ำดื ม ส้ำหรับ 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยถนอม  หอมหวน นำยถนอม  หอมหวน เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือเลขที  9/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโพ

                                                                           วันท่ี  30  เดือน ตุลำคม 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

อบต.กระโพ 3320300168812 ลงวันที  1 ตุลำคม 2563
29,880.00 29,880.00

10 จ้ำงเหมำบริกำรทั วไป 84,480.00 84,480.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุริยำ  ขันเงิน นำยสุริยำ  ขันเงิน เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  1/2563
ประจ้ำ กองช่ำง 1 อัตรำ 1321300108733 ลงวันที  1 ตุลำคม 2563

7,040.00/เดือน 7,040.00/เดือน

11 จ้ำงเหมำบริกำรพี เล้ียงเด็ก 84,480.00 84,480.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ทองสุข  แสนดี น.ส.ทองสุข  แสนดี เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  2/2563
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกระโพ 3320300165741 ลงวันที  1 ตุลำคม 2563

7,040.00/เดือน 7,040.00/เดือน

12 จ้ำงเหมำบริกำรพี เล้ียงเด็ก 84,480.00 84,480.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ดวน  บรรเทิงใจ น.ส.ดวน  บรรเทิงใจ เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  3/2563
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตระมูง 2320300029032 ลงวันที  1 ตุลำคม 2563

7,040.00/เดือน 7,040.00/เดือน

13 จ้ำงเหมำบริกำรพี เล้ียงเด็ก 84,480.00 84,480.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.หนองเหล็ก  ประจวบสุข น.ส.หนองเหล็ก  ประจวบสุข เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  4/2563
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนนโพ 3320300790858 ลงวันที  1 ตุลำคม 2563

7,040.00/เดือน 7,040.00/เดือน

14 จ้ำงเหมำบริกำรพี เล้ียงเด็ก 84,480.00 84,480.00 เฉพำะเจำะจง นำงเคน  สุขจิตร นำงเคน  สุขจิตร เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงเลขที  5/2563
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ.หนองบัว 3320300790858 ลงวันที  1 ตุลำคม 2563

7,040.00/เดือน 7,040.00/เดือน
15 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิล 2,400.00 2,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจอมพระโฆษณำ ร้ำนจอมพระโฆษณำ เสนอรำคำต ้ำสุด  -

คก.อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ (ว.119) 3320400314373 ลงวันที  9 ตุลำคม 2563
(กำรป้องกันโรคไหม้ข้ำว) 2,400.00 2,400.00

16 จ้ำงเหมำอำหำรว่ำง 10,500.00 10,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงนริมล เสนำนุฤทธ์ นำงนริมล เสนำนุฤทธ์ เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงที  6/2564
คก.อบรมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ 332000161281 ลงวันที  9 ต.ค. 2563
(กำรป้องกันโรคไหม้ข้ำว) 10,500.00 10,500.00

17 จ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำร 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุวัฒพงษ์ สิทธิแต้สกุล นำยสุวัฒพงษ์ สิทธิแต้สกุล เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงที  7/2564
คก.อบรมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ 1349900348503 ลงวันที  9 ต.ค. 2563
(กำรป้องกันโรคไหม้ข้ำว) 5,000.00 5,000.00

18 จ้ำงเหมำเครื องเสียง 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยจรัส ศำลำงำม นำยจรัส ศำลำงำม เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงที  8/2564
คก.อบรมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ 3320300163659 ลงวันที  9 ต.ค. 2563



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

(กำรป้องกันโรคไหม้ข้ำว) 5,000.00 5,000.00
19 จัดซ้ือวัสดุ 8,700.00 8,700.00 เฉพำะเจำะจง ทรัพย์ทวีคูณ ทรัพย์ทวีคูณ เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือที  10/2564

คก.อบรมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ 1340700037522 ลงวันที  9 ต.ค. 2563
(กำรป้องกันโรคไหม้ข้ำว) 8,700.00 8,700.00

20 จัดซ้ือพวงมำลำ ร.9 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสุวรรณี ประสพธรรม นำงสุวรรณี ประสพธรรม เสนอรำคำต ้ำสุด  -
(ว.119) 3320300163659 ลงวันที  9 ต.ค. 2563

1,500.00 1,500.00
21 จัดซ้ือพำนพุ่มดอกไม้ 500.00 500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสุวรรณี ประสพธรรม นำงสุวรรณี ประสพธรรม เสนอรำคำต ้ำสุด  -

(ว.119) 3320300163659 ลงวันที  9 ต.ค. 2563
500.00 500.00

22 จัดซ้ือพวงมำลำ ร.5 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสุวรรณี ประสพธรรม นำงสุวรรณี ประสพธรรม เสนอรำคำต ้ำสุด  -
(ว.119) 3320300163659 ลงวันที  9 ต.ค. 2563

1,500.00 1,500.00
23 จ้ำงเหมำค่ำดนตรี 25,000.00 25,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสุวรรณ วงษ์ทอง นำงสุวรรณ วงษ์ทอง เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงที  9/2564

ร้ำวงย้อนยุค 2320300028991 ลงวันที  9 ต.ค. 2563
25,000.00 25,000.00

24 จ้ำงเหมำเวที 20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยจรัส ศำลำงำม นำยจรัส ศำลำงำม เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงที  10/2564
จัดกิจกรรมลอยกระทง 3320300163659 ลงวันที  9 ต.ค. 2563

20,000.00 20,000.00
25 จ้ำงเหมำเครื องเสียง 2 วัน 20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยจรัส ศำลำงำม นำยจรัส ศำลำงำม เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงที  11/2564

(ประกวด+กำรแสดง) 3320300163659 ลงวันที  9 ต.ค. 2563
จัดกิจกรรมลอยกระทง 20,000.00 20,000.00

26 จ้ำงเครื องเสียง 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยทองพูน ก้ำนอินทร์ นำยทองพูน ก้ำนอินทร์ เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงที  12/2564
กองอ้ำนวยกำร 3320600765131 ลงวันที  9 ต.ค. 2563
จัดกิจกรรมลอยกระทง 10,000.00 10,000.00

27 จ้ำงเหมำค่ำประดับ 20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยจรัส ศำลำงำม นำยจรัส ศำลำงำม เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงที  13/2564
จัดกิจกรรมลอยกระทง 3320300163659 ลงวันที  9 ต.ค. 2563

20,000.00 20,000.00
28 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิล 10,900.00 10,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจอมพระโฆษณำ ร้ำนจอมพระโฆษณำ เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงที  14/2564



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

จัดกิจกรรมลอยกระทง 3320400314373 ลงวันที  9 ต.ค. 2563
10,900.00 10,900.00

29 จ้ำงเหมำติดต้ังเต้นท์ 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงบุญนำค มะลิงำม นำงบุญนำค มะลิงำม เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงที  15/2564
จัดกิจกรรมลอยกระทง 3320300636697 ลงวันที  9 ต.ค. 2563

30,000.00 30,000.00
30 จ้ำงเหมำท้ำควำมสะอำด 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงวสำวสุนี ก้ำนอินทร์ นำงสำวสุนี ก้ำนอินทร์ เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงที  16/2564

ปรับปรุงสถำนที บริเวณงำน 5320300003313 ลงวันที  9 ต.ค. 2563
จัดกิจกรรมลอยกระทง 10,000.00 10,000.00

31 จ้ำงเหมำจัดท้ำสถำนที 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอุบล แก้วสุรีย์ นำยอุบล แก้วสุรีย์ เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงที  17/2564
จัดกิจกรรมลอยกระทง 3320300633434 ลงวันที  9 ต.ค. 2563

10,000.00 10,000.00
32 จ้ำงเหมำตกแต่งเวที 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิรัตน์ ดวงทอง นำยวิรัตน์ ดวงทอง เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงที  18/2564

จัดกิจกรรมลอยกระทง 3320300541599 ลงวันที  9 ต.ค. 2563
5,000.00 5,000.00

33 จัดซ้ือถ้วยรำงวัล 6,000.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจง  ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัดกีฬำสยำม สุรินทร์ ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด กีฬำสยำม สุรินทร์ เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือที  11/2564
จัดกิจกรรมลอยกระทง 0323554000377 ลงวันที  9 ต.ค. 2563

6,000.00 6,000.00
34 จัดซ้ือวัสดุยำนพหนะและขนส่ง 7,600.00 7,600.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แชมป์สปอร์ตแอนด์ดีไซน์ ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แชมป์สปอร์ตแอนด์ดีไซน์ เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือที  12/2564

(รถดูดสิ งปฏิกูล) 0323556000790 ลงวันที  20 ต.ค. 2563
7,600.00 7,600.00

35 จัดซ้ือแบตเตอร์รี 3,610.00 3,610.00 เฉพำะเจำะจง ท่ำตูมวัสดุก่อสร้ำง ท่ำตูมวัสดุก่อสร้ำง เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือที  13/2564
(บธ 3955) 0323535000171 ลงวันที  20 ต.ค. 2563

3,610.00 3,610.00
36 จ้ำงซ่อมรถบรรทุกน้้ำดับเพลิง 10,040.00 10,040.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมใจกำรช่ำง ร้ำนสมใจกำรช่ำง เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงที  19/2564

(บน-7728) 3430200299761 ลงวันที  20 ต.ค. 2563
10,040.00 10,040.00

37 จ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกของเหลว 2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมใจกำรช่ำง ร้ำนสมใจกำรช่ำง เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งจ้ำงที  20/2564
(รถดูดสิ งปฏิกูล) 3430200299761 ลงวันที  20 ต.ค. 2563
 ทะเบียน ๘๒-๒๐๓๑ 2,000.00 2,000.00



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

38 จัดซ้ือกระสอบทรำย+ทรำย 26,216.00 26,216.00 เฉพำะเจำะจง ท่ำตูมวัสดุก่อสร้ำง ท่ำตูมวัสดุก่อสร้ำง เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือที  14/2564
ไม้อัด+เชือกใยยัก 0323535000171 ลงวันที  26 ต.ค. 2563

26,246.00 26,216.00
39 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อลืน 10,699.20 10,699.20 เฉพำะเจำะจง  ร้ำนทักษิณออยล์  ร้ำนทักษิณออยล์ เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือที  15/2564

สูบสระ 3320300645343 ลงวันที  27 ต.ค. 2563
10,699.20 10,699.20

40 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 28,560.00 28,560.00 เฉพำะเจำะจง ท่ำตูมวัสดุก่อสร้ำง ท่ำตูมวัสดุก่อสร้ำง เสนอรำคำต ้ำสุด ใบสั งซ้ือที  16/2564
ยำงมะตอยส้ำเร็จรูป 0323535000171 ลงวันที  30 ต.ค. 2563
230 ถุง 28,560.00 28,560.00

                    (ลงชื อ)…………..……….…..……….…...ผู้รำยงำน
                 ( นำยสิทธชัย   ธรรมวงศ์ )

                                                           นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร
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