
ล ำดับท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)
รำคำกลำง(บำท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 คก.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 60,000.00 เฉพาะเจาะ
จง

บริษัทก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด บริษัทก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด สัญญาสั งจ้าง 6/2564

(สายวัดเทพนิมิตร-เมรุบ้านตาทิตย์) 62,984.52 0325555000607 ลงวันที  3 มี.ค. 2564

 หมู่ 8 บ้านตาทิตย์ 60,000.00 60,000.00
2 คก.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 270,000.00 เฉพาะเจาะ

จง
บริษัทก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด บริษัทก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด สัญญาสั งจ้าง 7/2564

(สายบ้านตาทิตย์-ท่าสิเมฆ) 281,585.36 0325555000607 ลงวันที  3 มี.ค. 2564

 หมู่ 8 บ้านตาทิตย์ 270,000.00 270,000.00
3 คก.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 55,000.00 เฉพาะเจาะ

จง
บริษัทก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด บริษัทก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด สัญญาสั งจ้าง 8/2564

(สายบ้านตาทิตย์-ทางเข้าสถานี 58,193.00 0325555000607 ลงวันที  3 มี.ค. 2564

 สูบน  าตาทิตย์)หมู่ 8 บ้านตาทิตย์ 55,000.00 55,000.00
4 คก.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 23,000.00 เฉพาะเจาะ

จง
บริษัทก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด บริษัทก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด สัญญาสั งจ้าง 9/2564

(สายทางไปปู่ตา) หมู่14 บ้านหนองบัว 24,285.34 0325555000607 ลงวันที  3 มี.ค. 2564

 23,000.00 23,000.00
5 คก.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 152,000.00 เฉพาะเจาะ

จง
บริษัทก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด บริษัทก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด สัญญาสั งจ้าง 10/2564

(สายทางเข้าประปาหม่บ้าน) 159,653.80 0325555000607 ลงวันที  3 มี.ค. 2564

หมู่ 19  บ้านด่าน 152,000.00 152,000.00
6 จ้างเหมาขบวนบุญผะเหวด 10,000.00     เฉพาะเจาะ

จง
นางสมใจ  ก้านอินทร์ นางสมใจ  ก้านอินทร์ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 57/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโพ

                                                                         วันท่ี  31  เดือน  มีนำคม  พ.ศ. 2564                                                                      สขร.1



ล ำดับท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)
รำคำกลำง(บำท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ประจ าปี 2564 10,000.00 3320300164990 ลงวันที  3 มี.ค. 2564

10,000.00 10,000.00
7 จ้างเหมาเต็นต์ 10,000.00 เฉพาะเจาะ

จง
นายสิงฆ์ทอง หอมหวน นายสิงฆ์ทอง หอมหวน เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง  58/2564

คก.บุญผะเหวด 10,000.00 3320300160765 ลงวันที  3 มี.ค. 2564

ประจ าปี 2564 10,000.00 10,000.00
8 จ้างเหมาเครื องเสียง 10,000.00 เฉพาะเจาะ

จง
นายสุพจน์ ช ารัมย์ นายสุพจน์ ช ารัมย์ เสนอราคาต  าสุด สัญญาสั งจ้าง 59/2564

คก.บุญผะเหวด 10,000.00 5320300062182 ลงวันที  3 มี.ค. 2564

ประจ าปี 2564 10,000.00 10,000.00
9 จ้างเหมาตกแต่งสถานที 10,000.00 เฉพาะเจาะ

จง
นายบุญมี หอมหวล นายบุญมี หอมหวล เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง  60/2564

คก.บุญผะเหวด 10,000.00 3320300152525 ลงวันที  3 มี.ค. 2564

ประจ าปี 2564 10,000.00 10,000.00
10 จ้างเหมาจัดสถานที 20,000.00 เฉพาะเจาะ

จง
นายสุรเดช  ศาลางาม นายสุรเดช  ศาลางาม เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง  61/2564

คก.ส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที ยว 20,000.00 3320300569671 ลงวันที  9 มี.ค. 2564

หมู๋ 14 บ้านหนองบัว 20,000.00 20,000.00
11 จ้างเหมาติดตั งเต็นท์ 30,000 30,000.00 นายธวัชชัย ศาลางาม นายธวัชชัย ศาลางาม ใบสั งจ้าง  62/2565

คก.ส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที ยว 3320300559447 ลงวันที  9 มี.ค. 2565

หมู๋ 14 บ้านหนองบัว 30,000.00 30,000.00
12 จ้างเหมาเครื องเสียง 10,000.00 นายพร ผายสุวรรณ นายพร ผายสุวรรณ ใบสั งจ้าง 63/2566

คก.ส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที ยว 10,000.0000 3320300790092 ลงวันที  9 มี.ค. 2566

หมู๋ 14 บ้านหนองบัว 10,000.00 10,000.00



ล ำดับท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)
รำคำกลำง(บำท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

13 คก.ก่อสร้างถนนดิน 135,000.00 เฉพาะเจาะ
จง

บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ 
จ ากัด

นางอภิญญา วิริยะคุปต์ เสนอราคาต  าสุด สัญญาสั งจ้าง 11/2564

(สายทางเข้าหนองตะโก) 143,760.00 0325555000607 ลงวันที  10 มี.ค. 2564

หมู่ 10  บ้านโนนโพ 135,000.00
14 คก.ซ่อมแซมคลองส่งน  า 158,000.00 เฉพาะเจาะ

จง
บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ 
จ ากัด

นางอภิญญา วิริยะคุปต์ เสนอราคาต  าสุด สัญญาสั งจ้าง 12/2564

ดาดคลอนกรีตสถานนีสูบน  า 161,890.81 0325555000607 ลงวันที  10 มี.ค. 2564

ตาทิตย์2 หมู่ 8 158,000.00 158,000.00
15 คก.จ้างเหมาท่อระบายน  าเข้าสระ 154,000.00 เฉพาะเจาะ

จง
นางอภิญญา  วิริยะคุปต์ บริษัท ก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 64/2564

หมู่ 19 บ้านด่าน 159,653.80 0325555000607 ลงวันที  11 มี.ค. 2564
154,000.00 154,000.00

16 คก.จ้างเหมาขุดลอกร่องน  า 12,000.00 เฉพาะเจาะ
จง

หจก.ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง 
จ ากัด

หจก.ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง จ ากัด เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 65/2564

หมู่ 5  บ้านอาคุณ 12,000.00 0323535000171 ลงวันที  11 มี.ค. 2564
12,000.00

17 คก.จ้างเหมาก าจัดบ่อขยะ 10,000.00 เฉพาะเจาะ
จง

นายสงวน อินทร์ส าราญ นายสงวน อินทร์ส าราญ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 66/2564

หมู่ 1  บ้านกระโพ 10,000.0000 3320300645343 ลงวันที  11 มี.ค. 2564
10,000.00 10,000.00

18 จ้างเหมาซ่อมแชมรถบรรทุก 7,700.00 เฉพาะเจาะ
จง

ร้านสมใจการช่าง ร้านสมใจการช่าง เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 67/2564

ดับเพลิง ทะเบียน (บน-7728) 7,700.00 3430200299761 ลงวันที  12 มี.ค. 2564
7,700.00 7,700.00

19 คก.จ้างเหมาซ่อมแอร์ 2,500.00 เฉพาะเจาะ
จง

ร้าน เอเชีย เครื องเย็น ร้าน เอเชีย เครื องเย็น เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 68/2564



ล ำดับท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)
รำคำกลำง(บำท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ศูนย์แพทย์ 2,500.00 3329900151897 ลงวันที  11 มี.ค. 2564
2,500.00 2,500.00

20 คก. สร้างเกยขึ นช้าง 105,000.00 เฉพาะเจาะ
จง

นายเรวัตร มะลิงาม ร้านเรวัตร อลูมินั ม เสนอราคาต  าสุด สัญญาสั งจ้าง 13/2564

หมู่ที  9,13 105,863.79 5320300015753 ลงวันที  12 มี.ค. 2564
105,000.00 105,000.00

21 จัดซื อกล้อง (กองช่าง) 19,300.00     เฉพาะเจาะ
จง

นายนรินทร   คีตวัฒนา
นนท์

ร้านมิตรภาพคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซื อเลขที  39/2564

19,300.00 3329900289805 ลงวันที  12 มี.ค. 2564

19,300.00 19,300.00
22 จัดซื อคอมพิวเตอร์  (กองช่าง) 22,000.00     เฉพาะเจาะ

จง
นายนรินทร   คีตวัฒนา
นนท์

ร้านมิตรภาพคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซื อเลขที  40/2564

22,000.00 3329900289805 ลงวันที  12 มี.ค. 2564

22,000.00 22,000.00
23 จัดซื อเครื องปริ นเลเซอร์ ขาวด า 89,000.00     เฉพาะเจาะ

จง
นายนรินทร   คีตวัฒนา
นนท์

ร้านมิตรภาพคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซื อเลขที  41/2564

(กองช่าง) 89,000.00 3329900289805 ลงวันที  12 มี.ค. 2564

89,000.00 89,000.00
24 จัดซื อเครื องปริ นเลเซอร์ สี 10,000.00     เฉพาะเจาะ

จง
นายนรินทร   คีตวัฒนา
นนท์

ร้านมิตรภาพคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซื อเลขที  42/2564

(กองช่าง) 10,000.00 3329900289805 ลงวันที  12 มี.ค. 2564

10,000.00 10,000.00
25 จัดซื อเครื องส ารองไฟ  (กองช่าง) 5,800.00       เฉพาะเจาะ

จง
นายนรินทร   คีตวัฒนา
นนท์

ร้านมิตรภาพคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซื อเลขที  43/2564

5,800.00 3329900289805 ลงวันที  12 มี.ค. 2564



ล ำดับท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)
รำคำกลำง(บำท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

5,800.00 5,800.00
26 จัดซื อโน๊ตบุ๊ก  (กองช่าง) 22,000.00     เฉพาะเจาะ

จง
นายนรินทร   คีตวัฒนา
นนท์

ร้านมิตรภาพคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซื อเลขที  44/2564

22,000.00 3329900289805 ลงวันที  12 มี.ค. 2564

22,000.00 22,000.00
27 จัดซื อ วัสดุจัดท าสนาม 4,000.00 นางสาวจินภา  บุญธรรม หจก.กีฬาสยาม สุรินทร์ ใบสั งซื อเลขที  45/2564

คก.แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 4,000.00 0323554000377 ลงวันที  16 มี.ค. 2564

จ านวน 7 รายการ 4,000.00 4,000.00
28 จัดซื อ เหรียญรางวัล 4,000.00 นางสาวจินภา  บุญธรรม หจก.กีฬาสยาม สุรินทร์ ใบสั งซื อเลขที  46/2564

คก.แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 4,000.00 0323554000377 ลงวันที  16 มี.ค. 2564

4,000.00 4,000.00
29 คก.จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 4,200.00 เฉพาะเจาะ

จง
ร้าน จอมะพระโฆษณา ร้าน จอมะพระโฆษณา เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 69/2564

หมู่ 1  บ้านกระโพ 4,200.00 3320400314373 ลงวันที  16 มี.ค. 2564
42,000.00 42,000.00

30 คก.ก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง 26,000 เฉพาะเจาะ
จง

นางอภิญญา  วิริยะคุปต์ บ.ก่อสร้างสิบทิศ จ ากัด เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 70/2564

หมู่ 14 28,088.99 0323535000171 ลงวันที  16 มี.ค. 2564
26,000.00 26,000.00

31 คก.วางท่อระบายน  าเข้าสระ 21,000 เฉพาะเจาะ
จง

ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 71/2564

หมู่3 24,517.82 0323535000171 ลงวันที  16 มี.ค. 2564
21,000.00 21,000.00



ล ำดับท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)
รำคำกลำง(บำท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

32 คก.จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 41,000.00 เฉพาะเจาะ
จง

ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง ท่าตูมวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 72/2564

ศุนย์ผลิตพันธ์ข้าว 41,000.00 0323535000171 ลงวันที  16 มี.ค. 2564
41,000.00 41,000.00

33 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 47,500.00     เฉพาะเจาะ
จง

ร้านจอมพระโฆษณา ร้านจอมพระโฆษณา เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 73/2564

คก.แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 47,500.00      3320400314373 ลงวันที  16 มี.ค. 2564
               47,500.00 47,500.00                      

34 จ้างเหมาติดตั งเต็นท์ 15,000.00     เฉพาะเจาะ
จง

นายสงวน อินทร์ส าราญ นายสงวน อินทร์ส าราญ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 74/2564

คก.แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 15,000.00 3320300645343 ลงวันที  16 มี.ค. 2564
15,000.00 15,000.00

35 จ้างเหมาเครื องเสียง 10,000.00 เฉพาะเจาะ
จง

นายจรัส   ศาลางาม นายจรัส   ศาลางาม เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 75/2564

คก.แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 10,000.00 3320300163659 ลงวันที  16 มี.ค. 2564
10,000.00 10,000.00

36 จ้างเหมาอาหาร 35,250.00 เฉพาะเจาะ
จง

นางนิรมล  เสนานุฤทธ์ิ นางนิรมล  เสนานุฤทธ์ิ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 76/2564

คก.แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 35,250.00 3320300161281 ลงวันที  16 มี.ค. 2564
(470x75) 35,250.00 35,250.00

37 จ้างเหมาวงโยธวาทิต 3,000.00 เฉพาะเจาะ
จง

นายปรเมศญ์  เต็นตารัมย์ นายปรเมศญ์  เต็นตารัมย์ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 77/2564

คก.แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 3,000.00 1310800108693 ลงวันที  16 มี.ค. 2564
3,000.00 3,000.00

38 จ้างเหมาขบวนพาเหรด 3,000.00 เฉพาะเจาะ
จง

นางสาวสาวิตรี   กล้าแข็ง นางสาวสาวิตรี   กล้าแข็ง เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 78/2564



ล ำดับท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)
รำคำกลำง(บำท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ศพด.กระโพ 3,000.00 1320300125637 ลงวันที  16 มี.ค. 2564
คก.แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 3,000.00 3,000.00

39 จ้างเหมาขบวนพาเหรด 3,000.00 เฉพาะเจาะ
จง

นางสาวอ้อน  สีสันงาม นางสาวอ้อน  สีสันงาม เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 79/2564

ศพด.อาคุณ 3,000.00 ลงวันที  16 มี.ค. 2564
คก.แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 3,000.00 3,000.00

40 จ้างเหมาขบวนพาเหรด 3,000.00 เฉพาะเจาะ
จง

นางสาววิกานดา  เขื อน
แก้ว

นางสาววิกานดา  เขื อนแก้ว   เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 80/2564

ศพด.หนองอีด า 3,000.00 ลงวันที  16 มี.ค. 2564
คก.แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 3,000.00 3,000.00

41 จ้างเหมาขบวนพาเหรด 3,000.00 เฉพาะเจาะ
จง

นางสาวขนิษฐา  จินดาศรี นางสาวขนิษฐา  จินดาศรี เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 81/2564

ศพด.ตระมูง 3,000.00 ลงวันที  16 มี.ค. 2564
คก.แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 3,000.00 3,000.00

42 จ้างเหมาขบวนพาเหรด 3,000.00 เฉพาะเจาะ
จง

นางสาวขนิษฐา  จินดาศรี นางลักษณ์  มีนาม เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 82/2564

ศพด.บอน 3,000.00 ลงวันที  16 มี.ค. 2564
คก.แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 3,000.00 3,000.00

43 จ้างเหมาขบวนพาเหรด 3,000.00 เฉพาะเจาะ
จง

นางชลิดา   อมรสิน นางชลิดา   อมรสิน เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 83/2564

ศพด.หนองบัว 3,000.00 ลงวันที  16 มี.ค. 2564
คก.แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 3,000.00 3,000.00

44 จ้างเหมาขบวนพาเหรด 3,000.00 เฉพาะเจาะ
จง

นางสาวขวัญ  กตัญญู นางสาวขวัญ  กตัญญู เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 84/2564

ศพด.โนนโพ 3,000.00 ลงวันที  16 มี.ค. 2564
คก.แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 3,000.00 3,000.00



ล ำดับท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)
รำคำกลำง(บำท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

45 จ้างเหมาขบวนพาเหรด 3,000.00 เฉพาะเจาะ
จง

นางสาววนดา  ศาลางาม นางสาววนดา  ศาลางาม เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 85/2564

ศพด.วัดแจ้งสว่างตากลาง 3,000.00 ลงวันที  16 มี.ค. 2564
คก.แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 3,000.00 3,000.00

46 จ้างเหมาซ่อมแซมซัมเมอร์ส 19,700.00     เฉพาะเจาะ
จง

นายจอมพล  สุบินดี หจก.แชทป์สปอร์ตแอนด์ดีไซน์ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 86/2564

หมู่ 20 บ้านชะม่วง 0323556000790 ลงวันที  18 มี.ค. 2564

47 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ 18,000.00     เฉพาะเจาะ
จง

ร้านรวมวิทยา ร้านรวมวิทยา เสนอราคาต  าสุด ใบสั งซื อ 48/2564

คถ.อบรมสร้างความสัมพันธ์ 18,000.00 3459900266901 ลงวันที  23 มี.ค. 2564
แม่ลูกผูกพัน 18,000.00

48 จ้างเหมาจัดท าอาหาร+อาหารว่าง 18,000.00     เฉพาะเจาะ
จง

นางนิรมล  เสนานุฤทธ์ิ นางนิรมล  เสนานุฤทธ์ิ เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 87/2564

ทัศนศึกษา ศพด. 18,000.00 3320300161281 ลงวันที  23 มี.ค. 2564
18,000.00

49 จ้างเหมาจัดท าป้าย 16,000.00     เฉพาะเจาะ
จง

ร้านจอมพระโฆษณา ร้านจอมพระโฆษณา เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 88/2564

ทัศนศึกษา ศพด. 16,000.00 3320400314373 ลงวันที  23 มี.ค. 2564
16,000.00

50 จ้างเหมาเครื องเสียง 5,000.00       เฉพาะเจาะ
จง

นายจรัส  ศาลางาม นายจรัส  ศาลางาม เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 89/2564

ทัศนศึกษา ศพด. 5,000.00 332030016363659 ลงวันที  23 มี.ค. 2564
5,000.00

51 จ้างเหมารถทัวร์ 6 คัน 72,000.00     เฉพาะเจาะ
จง

บริษัท ชุมพลบุรีขนส่ง 
จ ากัด

นางภัทรานิษฐ์  สินประสิทธ์ิกุล เสนอราคาต  าสุด ใบสั งจ้าง 90/2564



ล ำดับท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง 

(บำท)
รำคำกลำง(บำท)

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเลขประจ ำตัวผู้เสีย
ภำษี และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

ทัศนศึกษา ศพด. 75,000.00 0325514000033 ลงวันที  23 มี.ค. 2564

52 คก.ปรับปรุงซิอมแซมและเปลี ยน 292,000.00 เฉพาะเจาะ
จง

นาอรรถพล ชาวดอน หจก.บูรพารวมช่าง เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้าง 14/2564

อุปกรณ์ที ช ารุดสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า 1 292,130.66 0313558001734 ลงวันที  26 มี.ค. 2564
หมู่ 8 บ้านตาทิตย์ 292,000.00 292,000.00

53 คก.ปรับปรุงซิอมแซมและเปลี ยน 119,000.00 เฉพาะเจาะ
จง

นาอรรถพล ชาวดอน หจก.บูรพารวมช่าง เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้าง 15/2564

อุปกรณ์ที ช ารุดสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า 2 119,592.00 0313558001734 ลงวันที  26 มี.ค. 2564
หมู่ 8 บ้านตาทิตย์ 119,000.00 119,000.00

54 คก.ปรับปรุงห้องท างานนายก 245,000.00 เฉพาะเจาะ
จง

นายณัฐวุฒิ   ชาพัน นายณัฐวุฒิ   ชาพัน เสนอราคาต  าสุด สัญญาจ้าง 16/2564

องค์การบริหารส่วนต าบลกระโพ 250,011.22 1400900140482 ลงวันที  26 มี.ค. 2564
245,000.00 245,000.00

                                 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

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

                 ( นายสิทธชัย    ธรรมวงศ์ )
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