
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเลขประจ ำตัวผู้เสีย เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ภำษี และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ซ้ือวัสดุในการซ่อมแซมถนนช ารุด 21,986.00     21,986.00      เฉพาะเจาะจง ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 22/2564

ยางมะตอย+สี+ปูน 0323535000171 ลงวันที  2 ธ.ค. 2563
21,986.00                    21,986.00                   

2 พานพุ่มดอกไม่ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณี ประสพธรรม นางสุวรรณี ประสพธรรม เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง   -
วันพ่อแห่งชาติ (ว119) 3320300161281 ลงวันที  4 ธ.ค. 2563

500.00 500.00
3 จ้งเหมาซ่อมแซมถนน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสงวน อินทร์ส าราญ นายสงวน อินทร์ส าราญ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง   30/2564

ลาดยางช ารุด บ.หนองบัว 3320300645343 ลงวันที  8 ธ.ค. 2563
4,000.00 4,000.00

4 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 28,831.00 28,831.00 เฉพาะเจาะจง ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 23/2564
0323535000171 ลงวันที  9 ธ.ค. 2563

28,831.00 28,831.00
5 จ้างเหมารถตู้VIP 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตุลา จันทร์หอม นายตุลา จันทร์หอม เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 31/2564

ดูงาน จ.ระยอง (คันที 1) 3320300152169 ลงวันที  14 ธ.ค. 2563
12,000.00 12,000.00

6 จ้างเหมารถตู้VIP 12,000.00     12,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร ศรีวรรณ นางสาวศศิธร ศรีวรรณ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 32/2564
ดูงาน จ.ระยอง (คันที 2) 1440900016561 ลงวันที  14 ธ.ค. 2563

12,000.00                    12,000.00                   
7 ค่าอาหารว่าง+อาหารกลางวัน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรมล เสนานุฤทธ์ิ นายนิรมล เสนานุฤทธ์ิ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 33/2564

พร้อมเครื องดื มไม่มีแอลกอฮอล์ 3320300161281 ลงวันที  14 ธ.ค. 2563
2,500.00 2,500.00

8 จ้างท าป้าย 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจอมพระโฆษณา ร้านจอมพระโฆษณา เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 34/2564
3320400314373 ลงวันที  14 ธ.ค. 2563

600.00 600.00
9 ซ้ือกระจกจราจร 50,000.00     50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แชมป์สปอร์ตแอนด์ดีไซน์ หจก.แชมป์สปอร์ตแอนด์ดีไซน์ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 24/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโพ

                                                                              วันท่ี  30  เดือน ธันวำคม 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

0323556000790 ลงวันที  15 ธ.ค. 2563
50,000.00 50,000.00

10 ซ้ือทรายอะเบทและน้ ายา 288,000.00 288,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แชมป์สปอร์ตแอนด์ดีไซน์ หจก.แชมป์สปอร์ตแอนด์ดีไซน์ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 25/2564
0323556000790 ลงวันที  15 ธ.ค. 2563

288,000.00 288,000.00
11 ซ้ือวัสดุส าหรับตกแต่ง 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมวิทยา ร้านรวมวิทยา เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 26/2564

คก.ส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที ยว 3459900266901 ลงวันที  16 ธ.ค. 2563
16,000.00 16,000.00

12 ซ้ือไม้ไผ่ 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสา วงศ์ทอง นายเสา วงศ์ทอง เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 27/2564
คก.ส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที ยว 3320300647559 ลงวันที  16 ธ.ค. 2563

12,500.00 12,500.00
13 ซ้ือฟางอัด 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสีรา สุขศรี นายสีรา สุขศรี เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 28/2564

คก.ส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที ยว 3320300785048 ลงวันที  16 ธ.ค. 2563
10,000.00 10,000.00

14 จ้างเหมาประกอบอาหารประชุม 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางไทย ศาลางาม นางไทย ศาลางาม เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 35/2564
สมัยวิสามัญ สมัยที 2 3320300560721 ลงวันที  18 ธ.ค. 2563

5,000.00 5,000.00
15 จ้างเหมาปรับพ้ืนที 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสงวน อินทร์ส าราญ นายสงวน อินทร์ส าราญ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 36/2564

คก.ส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที ยว 3320300645343 ลงวันที  18 ธ.ค. 2563
ม.9,ม.13 15,000.00 15,000.00

16 จ้างเหมาตกแต่งสถานที 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายหมึก อินท์ส าราญ นายหมึก อินท์ส าราญ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 37/2564
คก.ส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที ยว 3320300651726 ลงวันที  18 ธ.ค. 2563

6,500.00 6,500.00
17 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจอมพระโฆษณา ร้านจอมพระโฆษณา เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 38/2564

การท่องเที ยว ( 10 ป้าย) 3320400314373 ลงวันที  23 ธ.ค. 2563
12,000.00 12,000.00

18 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ 4,800.00       4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจอมพระโฆษณา ร้านจอมพระโฆษณา เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 39/2564
3320400314373 ลงวันที  23 ธ.ค. 2563



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

4,800.00 4,800.00

19 จ้างเหมาติดต้ังเต้นท์ 14,000.00     14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจอมพระโฆษณา นายสุรชาติ เสนานุฤทธ์ิ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 40/2564
33201100226968 ลงวันที  23 ธ.ค. 2563

14,000.00 14,000.00

20 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า (สป.) 18,546.00 18,546.00 เฉพาะเจาะจง ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซ้ือ 29/2564
ประดับปีใหม่ 0323535000171 ลงวันที . 24 ธ.ค. 2563

18,546.00 18,546.00

21 ซ้ือเครื องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แชมป์สปอร์ตแอนด์ดีไซน์ หจก.แชมป์สปอร์ตแอนด์ดีไซน์ เสนอราคาต  าสุด สัญญาซ้ือขาย 3/2564
0323556000790 ลงวันที . 30 ธ.ค. 2563

495,000.00 495,000.00

                            (นายสิทธชัย  ธรรมวงศ์)
                                 (ลงชื อ)…………..……….…..……….…...ผู้รายงาน

                            นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


	ธ.ค.63

