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

1 จ้างเหมาติดต้ังเหล็กดัดประตู - 100,000.00     100,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเรวัตร   มะลิงาม นายเรวัตร   มะลิงาม เสนอราคาต ่าสุด ใบสั งจ้างเลขที  213/2563
หน้าต่าง ศูนย์ท่องเที ยวชุมชน 100,000.00 5320300015753 ลงวันที  8 กันยายน 2563
บ้านตากลาง หมู่ที  9  100,000.00

2 คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีต 490,000.00     489,286.98 เฉพาะเจาะจง หจก.ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง หจก.ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้างเลขที  37/2563
เสริมเหล็ก หมู่ที  8 487,000.00 0323535000171 ลงวันที  15  กันยายน 2563
บ้านตาทิตย์ 487,000.00

3 คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีต 490,000.00     489,286.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ จ่ากัด บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้างเลขที  38/2563
เสริมเหล็ก หมู่ที  6 487,000.00 0325555000607 ลงวันที  15  กันยายน 2563
บ้านตระมูง 487,000.00

4 คก.ก่อสร้างถนนดิน 300,000.00     286.482.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ จ่ากัด บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้างเลขที  39/2563
 หมู่ที  14 บ้านหนองบัว 285,000.00 0325555000607 ลงวันที  15  กันยายน 2563

285,000.00
5 คก.ก่อสร้างถนนน่้าล้นดาด 490,000.00     487,393.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ จ่ากัด บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้างเลขที  40/2563

คอนกรีต หมู่ที  1 บ้านกระโพ 486,000.00 0325555000607 ลงวันที  15  กันยายน 2563
486,000.00

6 คก.ก่อสร้างถนนน่้าล้นดาด 490,000.00     487,393.13 เฉพาะเจาะจง หจก.ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง หจก.ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้างเลขที  41/2563
คอนกรีต หมู่ที  12 486,000.00 0323535000171 ลงวันที  15  กันยายน 2563
บ้านหนองบึง 486,000.00

7 คก.ก่อสร้างถนนน่้าล้นดาด 490,000.00     487,393.13 เฉพาะเจาะจง หจก.สุรินทร์ไทยสงวน หจก.สุรินทร์ไทยสงวน เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้างเลขที  42/2563
คอนกรีต หมู่ที  1 บ้านกระโพ 486,000.00 0323526000236 ลงวันที  15  กันยายน 2563

486,000.00
8 คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีต 490,000.00 489,286.98 เฉพาะเจาะจง หจก.ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง หจก.ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้างเลขที  43/2563

เสริมเหล็ก หมู่ที  15 485,000.00 0323535000171 ลงวันที  17 กันยายน 2563
บ้านภูดิน 485,000.00

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

9 คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีต 490,000.00     489,269.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ จ่ากัด บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้างเลขที  44/2563
เสริมเหล็ก หมู่ที  17 485,000.00 0325555000607 ลงวันที  17 กันยายน 2563
บ้านโคกกุง 485,000.00

10 คก.ก่อสร้างถนนน่้าล้น 490,000.00 487,393.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ จ่ากัด บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้างเลขที  45/2563
หมู่ที  4 บ้านบอน 486,500.00 0325555000607 ลงวันที  17 กันยายน 2563

486,500.00

11 คก.ก่อสร้างถนนน่้าล้น 490,000.00     487,393.13 เฉพาะเจาะจง หจก.ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง หจก.ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้างเลขที  46/2563
หมู่ที  10 บ้านโนนโพ 486,500.00 0323535000171 ลงวันที  17 กันยายน 2563

486,500.00

12 คก.ก่อสร้างถนนน่้าล้น 490,000.00 487,393.13 เฉพาะเจาะจง หจก.สุรินทร์ไทยสงวน หจก.สุรินทร์ไทยสงวน เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้างเลขที  47/2563
หมู่ที  19 บ้านด่าน 486,500.00 0323526000236 ลงวันที  17 กันยายน 2563

486,500.00

13 คก.ก่อสร้างถนนน่้าล้น 490,000.00     487,393.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ จ่ากัด บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้างเลขที  48/2563
หมู่ที  2 บ้านกระเจา 486,500.00 0325555000607 ลงวันที  21 กันยายน 2563

486,500.00

14 คก.ก่อสร้างถนนน่้าล้น 490,000.00     487,393.13    เฉพาะเจาะจง หจก.ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง หจก.ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้างเลขที  49/2563
หมู่ที  5 บ้านอาคุณ 486,500.00 0323535000171 ลงวันที  21 กันยายน 2563

    486,500.00

15 คก.ก่อสร้างถนนน่้าล้น 490,000.00 487,393.13 เฉพาะเจาะจง หจก.สุรินทร์ไทยสงวน หจก.สุรินทร์ไทยสงวน เสนอราคาต ่าสุด สัญญาจ้างเลขที  50/2563
หมู่ที  20 บ้านชะมวง 486,500.00 0323526000236 ลงวันที  21 กันยายน 2563

486,500.00

                    (ลงชื อ)…………..……….…....……….…...ผู้รายงาน

                 ( นายสิทธิชัย ธรรมวงศ์ )

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโพ

                                                                               วันท่ี  30  เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563                                                                         สขร.๑
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