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

1 คก.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 1 73000 73,140.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 27/2563
สายทางบ้านนายเฉลิม 72,000.00 0325555000607 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2563

72,000.00
2 คก.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 6 107,000.00       107,776.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 28/2563

บ้านตระมูง จ านวน 2 ช่วง 106,000.00 0325555000607 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2563
106,000.00

3 คก.ก่อสร้างถนน คสล หมู่ท่ี 7 490,000.00       490,727.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 29/2563
บ้านจินดา สายทางบ้านจินดา 488,000.00 0325555000607 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2563

488,000.00
4 คก.ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ท่ี 18 500,000.00       500,252.70 เฉพาะเจาะจง หจก.ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง หจก.ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 30/2563

บ้านหินเหล็กไฟ 495,000.00 0323535000171 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2563
495,000.00

5 จัดซ้ือดีแอลทีวี แบบ Smart tv 24,100.00         19,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แชมป์สปอร์ตแอนด์ดีไซน์ หจก.แชมป์สปอร์ตแอนด์ดีไซน์ เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 84/2563
Sumsung ขนาด 50 น้ิว 19,000.00 0323556000790 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2563

19,000.00
6 จัดซ้ือต้นไม้ (ต้นคูน) 200 ต้น 50,000.00         50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์    งามเจริญ  นายสมพงษ์    งามเจริญ  เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 85/2563

ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร 50,000.00 3250100174364 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2563
คก.ปลูกป่าชุมชน 50,000.00

7 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 2,400.00           2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจอมพระโฆษณา ร้านจอมพระโฆษณา เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 176/2563
1 ป้าย ขนาดกว้าง2.40เมตร  2,400.00 3320400314373 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2563
 ความยาว 5.00 เมตร 2,400.00

8 ค่าจ้างเหมาจัดอาหารว่างและ 5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายที  แก้วสุข นายที  แก้วสุข เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 177/2563
เคร่ืองด่ืม จ านวน 200 ชุด 5,000.00 3320102018831 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2563
 ชุดละ25.-บาท/ม้ือรวม1ม้ือ  5,000.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโพ

                                                                               วันท่ี  31  เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2563                                                                         สขร.1



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

9 ค่าจ้างเหมาถางปรับพ้ืนท่ี  6,000.00           6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรัส  ศาลางาม นายจรัส  ศาลางาม เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 178/2563
พร้อมขุดหลุมส าหรับปลูกต้นคูณ 3320300163659 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2563
คก.ปลูกป่าชุมชน 6,000.00 6,000.00

10 จ้างประกอบอาหารประชุมสภา 5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางไทย  ศาลางาม นางไทย  ศาลางาม เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 179/2563
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1 3320300560721 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2563

5,000.00 5,000.00
11 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11,880.00         11,880.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม ที.ไทร์เซอร์วิส หจก.เอ็ม ที.ไทร์เซอร์วิส เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 86/2563

ยางรถยนต์ 4 เส้น 323547000162 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2563
11,880.00 11,880.00

12 จัดซ้ือทรายอะเบท 6 ถัง 39,000.00         39,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ ร้านอินเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 87/2563
เพ่ือก าจัดลูกน้ ายุงลาย 3320101448661 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2563

39,000.00 39,000.00
13 จ้างประกอบอาหารประชุมสภา 5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางไทย  ศาลางาม นางไทย  ศาลางาม เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 180/2563

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 3320300560721 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2563
5,000.00 5,000.00

14 คก.ก่อสร้างถนน คสล หมู่ท่ี 5 244,000.00       244,721.98 เฉพาะเจาะจง หจก.ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง หจก.ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 31/2563
บ้านอาคุณ สายทางทิศตะวันตก 0323535000171 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2563

242,000.00 242,000.00
15 คก.ก่อสร้างถนน คสล หมู่ท่ี 6 73,000.00         73,274.08 เฉพาะเจาะจง หจก.ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง หจก.ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 32/2563

บ้านตระมูง 0323535000171 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2563
สายทางบ้านนายบุญช่วย 72,000.00 72,000.00

16 คก.ก่อสร้างถนน คสล หมู่ท่ี 7 490,000.00       490,727.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 33/2563
บ้านจินดา สายทางวัดป่าจินดา 0325555000607 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2563

488,000.00 488,000.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโพ
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเลขประจ ำตัวผู้เสีย เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ภำษี และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

17 คก.ก่อสร้างถนน คสล หมู่ท่ี 14 282,000.00       282,149.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 34/2563
บ้านหนองบัว 0325555000607 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2563
สายทางบ้านนายจันทา 280,000.00 280,000.00

18 จ้างประกอบอาหารประชุมสภา 5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางไทย  ศาลางาม นางไทย  ศาลางาม เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 181/2563
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 3 3320300560721 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2563

5,000.00 5,000.00
19 จ้างซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต 57,000.00         57,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสงวน  อินทร์ส าราญ นายสงวน  อินทร์ส าราญ เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 182/2563

ตาทิตย์ ๑ ต าบลกระโพ 320300645343 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2563
57,000.00 57,000.00

20 จ้างซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสงวน  อินทร์ส าราญ นายสงวน  อินทร์ส าราญ เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 183/2563
ตาทิตย์ ๒  ต าบลกระโพ 320300645343 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2563

24,000.00 24,000.00
21 ค่าจ้างจัดท าอาหารพร้อมอาหาร 7,500.00           7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนิรมล  เสนานุฤทธ์ิ นางนิรมล  เสนานุฤทธ์ิ เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 184/2563

ว่างและเคร่ืองด่ืม คก.อบรมส่ง- 3320300161281 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2563
เสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 7,500.00 7,500.00

22 ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจารุกิตต์ิ   เสริมกล้า  นายจารุกิตต์ิ   เสริมกล้า  เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 185/2563
ขนาดท่ีน่ัง 48 ท่ีน่ัง เพ่ือศึกษา 1329900454150 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2563
ดูงาน จ.มุกดาหาร 28,000.00 28,000.00

23 จ้างตู้ปรับอากาศขนาด 10ท่ีน่ัง 7,000.00           7,000 เฉพาะเจาะจง นายตุลา  จันทร์หอม นายตุลา  จันทร์หอม เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 186/2563
เพ่ือศึกษาดูงาน จ.มุกดาหาร  3320300152169  ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2563

7,000.00 7,000.00
24 จ้างจัดท าป้ายไวนิล 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจอมพระโฆษณา ร้านจอมพระโฆษณา เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 187/2563

ตาม โครงการอบรมส่งเสริม 3320400314373 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2563
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 1,200.00 1,200.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโพ
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเลขประจ ำตัวผู้เสีย เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ภำษี และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

25 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 1,800.00           1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจอมพระโฆษณา ร้านจอมพระโฆษณา เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 188/2563
คก.อบรมให้ความรู้การป้องกันโรค 3320400314373 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2563
เด็กปฐมวัย ประจ าปี 2563 1,800.00 1,800.00

26 จ้างจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 4,000.00           4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองพันช่ังก็อปป้ีเซนเตอร์ ร้านทองพันช่ังก็อปป้ีเซนเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 189/2563
จ านวน ๕๐๐ แผ่น 3460100764097 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2563

4,000.00 4,000.00
27 จ้างจัดท าอาหารว่างพร้อมเคร่ือง 10,710.00         10,710.00      เฉพาะเจาะจง นางอัญชัญ  สนโสก นางอัญชัญ  สนโสก เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 190/2563

ด่ืม จ านวน 357 ชุด 5110100028306 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2563
10,710.00 10,710.00

28 จัดซ้ือวัสดุส าหรับจัดกิจกรรม 8,790.00 8,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา ร้านรวมวิทยา เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 88/2563
จ านวน 3 รายการ ตาม คก. 3459900266901 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2563
อบรมให้ความรู้การป้องกันโรคฯ 8,790.00 8,790.00

29 จ้างจัดอาหารประชุมสภา 5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางไทย  ศาลางาม นางไทย  ศาลางาม เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 191/2563
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 4 3320300560721 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2563

5,000.00 5,000.00
30 โครงการปรับปรุงอาคาร สนง. 500,000.00 500,736.51 เฉพาะเจาะจง หจก.ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง หจก.ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 35/2563

อบต.กระโพ ปรับปรุงฝ้าเพดาล 0323535000171 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563
498,000.00 498,000.00

31 โครงการปรับปรุงต่อเติมห้อง 140,000.00       140,863.72 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ชาพันธ์ นายประเสริฐ  ชาพันธ์ เสนอราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขท่ี 36/2563
ประชุมช้ัน 2 3401000392547 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563

137,500.00 137,500.00
32 จ้างเหมาติดต้ังเต๊นท์ 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อามสุรินทร์ หจก.อามสุรินทร์ เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 192/2563

คก.เท่ียวชมของดีท่ีบ้านช้าง 0323547000651 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563
200,000.00 200,000.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโพ
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเลขประจ ำตัวผู้เสีย เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ภำษี และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

33 จ้างเหมาเวที ขนาดกว้าง 4*8 18,000.00         18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤช   เป็นไทย นายจักรกฤช   เป็นไทย เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 193/2563
คก.เท่ียวชมของดีท่ีบ้านช้าง 3329900143827 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563

18,000.00 18,000.00

34 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง จ านวน 36,000.00         360,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมโภชน์ สายแสงจันทร์ นายสมโภชน์ สายแสงจันทร์ เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 194/2563
3 วัน คก.เท่ียวชมของดีท่ีบ้าน 3329900214139 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563
ช้าง 36,000.00 36,000.00

35 จ้างเหมาจัดท าป้าย 33,600.00         33,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.อามสุรินทร์ หจก.อามสุรินทร์ เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 195/2563
จ านวน 3 รายการ 0323547000651 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563
คก.เท่ียวชมของดีท่ีบ้านช้าง 33,600.00 33,600.00

36 จ้างเหมานิทรรศการจาก 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพร   ทองภู      นายอ าพร   ทองภู      เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 196/2563
บ้านตาทิตย์ หมู่ท่ี 8 3440200128052 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563

5,000.00 5,000.00

37 จ้างเหมานิทรรศการจาก 5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสีรา     สุขศรี  นายสีรา     สุขศรี  เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 197/2563
บ้านตากลาง หมู่ท่ี 9 3320300785048 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563

5,000.00 5,000.00

38 จ้างเหมานิทรรศการจาก 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพลิน  มะลิงาม นายเพลิน  มะลิงาม เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 198/2563
บ้านหนองบึง หมู่ท่ี 12 3320300552116 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563

5,000.00 5,000.00

39 จ้างเหมานิทรรศการจาก 5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา    จงใจงาม นางณัฐสุดา    จงใจงาม เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 199/2563
บ้านตากลาง หมู่ท่ี 13 3311100056566 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563

5,000.00 5,000.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโพ
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเลขประจ ำตัวผู้เสีย เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ภำษี และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

40 จ้างเหมานิทรรศการจาก 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย  ศาลางาม นายธวัชชัย  ศาลางาม เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 200/2563
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 14 3320300559447 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563

5,000.00 5,000.00

41 จ้างเหมานิทรรศการจาก 5,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยา  มากพงศ์  นางสาวจรรยา  มากพงศ์  เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 201/2563
โรงเรียนช้างบุญวิยา 5,000.00 3801200132928 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563

5,000.00 5,000.00

42 จ้างเหมานิทรรศการจาก 5,000.00           เฉพาะเจาะจง นายพุทธิรักษ์   จิตต์หาญ  นายพุทธิรักษ์   จิตต์หาญ  เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 202/2563
โรงเรียนบ้านโคกกุง 5,000.00 3320300157659 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563

5,000.00 5,000.00

43 จ้างเหมานิทรรศการจาก 5,000.00           เฉพาะเจาะจง นายส าราญ   ลักขษร  นายส าราญ   ลักขษร  เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 203/2563
โรงเรียนบ้านกระโพ(กระโพ 5,000.00        5320390001633 5320390001633 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563
ราษฎรวิทยาคาร) 5,000.00 5,000.00

44 จ้างเหมาค่าเช่าอุปกรณ์ คูหา 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อามสุรินทร์ หจก.อามสุรินทร์ เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 204/2563
โต๊ะพับ เก้าอ้ี 0323547000651 0323547000651 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563
คก.เท่ียวชมของดีท่ีบ้านช้าง 60,000.00 60,000.00

45 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสงวน  อินทร์ส าราญ นายสงวน  อินทร์ส าราญ เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 205/2563
ท าคววามสะอาดสถานท่ี 3320300645343 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563
คก.เท่ียวชมของดีท่ีบ้านช้าง 9,000.00 9,000.00

46 จ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤช  เป็นไทย นายจักรกฤช  เป็นไทย เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 206/2563
คก.เท่ียวชมของดีท่ีบ้านช้าง 3329900143827 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563

35,000.00 35,000.00

47 จ้างเหมาภาพยนตรต์ 15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชิต  สายแสงจันทร์ นายพิชิต  สายแสงจันทร์ เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 207/2563
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง 3329900214121 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563
คก.เท่ียวชมของดีท่ีบ้านช้าง 15,000.00 15,000.00
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโพ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม



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

48 จ้างเหมาติดต้ังไฟฟ้าภายในงาน 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิต   สังเวียนดี นายสมจิต   สังเวียนดี เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 208/2563
ติดต้ังไฟประดับ 15,000.00 3320101935902 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563
คก.เท่ียวชมของดีท่ีบ้านช้าง 15,000.00 15,000.00

49 จ้างเหมาเดินสายไฟ 12,000.00         เฉพาะเจาะจง นายลาม  เพชรใส นายลาม  เพชรใส เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 209/2563
ภายในงาน 12,000.00 3320100433288 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563
คก.เท่ียวชมของดีท่ีบ้านช้าง 12,000.00 12,000.00

50 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 1,800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านจอมพระโฆษณา ร้านจอมพระโฆษณา เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 210/2563
คก.อบรมแกนน าด้านสุขภาพ 1,800.00 3320400314373 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2563
ในชุมชน 1,800.00 1,800.00

51 จ้างเหมารถทัวร์ จ านวน 3 คัน 144,000.00       เฉพาะเจาะจง นายจารุกิตต์ิ  เสริมกล้า นายจารุกิตต์ิ  เสริมกล้า เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 211/2563
คก.อบรมแกนน าด้านสุขภาพ 144,000.00    1329900454150 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2563
ในชุมชน 144,000.00 144,000.00

52 จ้างเหมารถตู้ จ านวน 3 คัน 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตุลา  จันทร์หอม นายตุลา  จันทร์หอม เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจ้างเลขท่ี 212/2563
คก.อบรมแกนน าด้านสุขภาพ 36,000.00 3320300152169 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2563
ในชุมชน 36,000.00 36,000.00

                    (ลงช่ือ)…………..……….…....……….…...ผู้รายงาน

                 ( นายสิทธิชัย  ธรรมวงศ์ )

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโพ
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม
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