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

1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 81,220.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จอมพระปิโตรเลียม หจก.จอมพระปิโตรเลียม เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 22/2563
จ้ำนวน 3,100 ลิตร 81,220.00 0323533000190 ลว. 7 ก.พ. 2563

81,220.00 81,220.00
2 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ 27,879.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ท่ำตูมวัสดุก่อกสร้ำง หจก.ท่ำตูมวัสดุก่อกสร้ำง เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 23/2563

จ้ำนวน 10 รำยกำร 27,879.00 0323535000171 ลว. 11 ก.พ. 2563
27,879.00 27,879.00

3 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคันสระ 56,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ท่ำตูมวัสดุก่อกสร้ำง หจก.ท่ำตูมวัสดุก่อกสร้ำง เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 98/2563
หมู่ท่ี 8 บ้ำนตำทิตย์ 56,000 0323535000171 ลว. 13 ก.พ. 2563

56,000.00 56,000.00
4 จ้ำงเหมำเป่ำล้ำงบ่อบำดำล 7,730.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ท่ำตูมวัสดุก่อกสร้ำง หจก.ท่ำตูมวัสดุก่อกสร้ำง เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 99/2563

หมู่ท่ี 1 บ้ำนกระโพ 7,730.00 0323535000171 ลว. 13 ก.พ. 2563
7,730.00 7,730.00

5 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรประชุมสภำ 5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงไทย  ศำลำงำม นำงไทย  ศำลำงำม เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 100/2563
สมัยสำมัญ สมัยแรก คร้ังท่ี 1 5,000.00 3320300560721 ลว. 17 ก.พ. 2563

5,000.00 5,000.00
6 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 157,200.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จอมพระปิโตรเลียม หจก.จอมพระปิโตรเลียม เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 24/2563

จ้ำนวน 6,000 ลิตร 157,200.00 0323533000190 ลว. 17 ก.พ. 2563
157,200.00 157,200.00

7 ซ้ือวัสดุดับเพลิง สำยสูบส่งน้้ำ 39,500.00 หจก.แชมป์สปอร์ตแอนดีไซน์ หจก.แชมป์สปอร์ตแอนดีไซน์ เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 25/2563
จ้ำนวน 2 รำยกำร 39,500.00 0323556000790 ลว. 19 ก.พ. 2563

39,500.00 39,500.00
8 จ้ำงเหมำขบวนแห่บุญผะเหวด 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงบุญมี  หอมหวน นำงบุญมี  หอมหวน เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 101/2563

คก.จัดงำนประเพณีบุญผะเหวด 15,000.00 3320300152525 ลว. 21 ก.พ. 2563
15,000.00 15,000.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์
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 จ้ำงเหมำติดต้ังเต็นท์ 20,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสิงห์ทอง  หอมหวน นำยสิงห์ทอง  หอมหวน เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 102/2563
คก.จัดงำนประเพณีบุญผะเหวด 20,000.00 3320300160765 ลว. 21 ก.พ. 2563

20,000.00 20,000.00
10 จ้ำงเหมำเคร่ืองเสียง 5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมบัติ สีสันงำม นำยสมบัติ สีสันงำม เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 103/2563

คก.จัดงำนประเพณีบุญผะเหวด 5,000.00 3320300151804 ลว. 21 ก.พ. 2563
5,000.00 5,000.00

11 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร 13,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงต้ิม  กตัญญู นำงต้ิม  กตัญญู เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 104/2563
คก.คัดแยกเมล็ดพันธ์ุข้ำว 13,500.00 3320300552141 ลว. 21 ก.พ. 2563

13,500.00 13,500.00
12 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิล 600 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจอมพระโฆษณำ ร้ำนจอมพระโฆษณำ เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 105/2563

คก.คัดแยกเมล็ดพันธ์ุข้ำว 600 3320400314373 ลว. 21 ก.พ. 2563
600.00 600.00

13 จ้ำงเหมำรถปรับอำกำศ45ท่ีน่ัง 54,000 เฉพำะเจำะจง นำยกฤตเมธ  เสริมกล้ำ นำยกฤตเมธ  เสริมกล้ำ เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 106/2563
คก.คัดแยกเมล็ดพันธ์ุข้ำว 54,000 1329900253642 ลว. 21 ก.พ. 2563

54,000.00 54,000.00
14 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิล 1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจอมพระโฆษณำ ร้ำนจอมพระโฆษณำ เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 107/2563

คก.แข่งขันกีฬำนักเรียนปฐมวัย 1,500.00 3320400314373 ลว. 21 ก.พ. 2563
1,500.00 1,500.00

15 จ้ำงเหมำติดต้ังเต็นท์ 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ  เสนำนุฤทธ์ิ นำยสุชำติ  เสนำนุฤทธ์ิ เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 108/2563
คก.แข่งขันกีฬำนักเรียนปฐมวัย 15,000.00 3321100226968 ลว. 21 ก.พ. 2563

15,000.00 15,000.00

16 จ้ำงเหมำเคร่ืองเสียง 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยจรัส  ศำลำงำม นำยจรัส  ศำลำงำม เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 109/2563
คก.แข่งขันกีฬำนักเรียนปฐมวัย 15,000.00 3320300163659 ลว. 21 ก.พ. 2563

15,000.00 15,000.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์
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 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร 30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงนิรมล  เสนำนุฤทธ์ิ นำงนิรมล  เสนำนุฤทธ์ิ เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 110/2563
คก.แข่งขันกีฬำนักเรียนปฐมวัย 30,000.00 3320300161281 ลว. 21 ก.พ. 2563

30,000.00 30,000.00
18 จ้ำงเหมำซ่อมประปำหมู่บ้ำน 19,200.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แชมป์สปอร์ตแอนดีไซน์ หจก.แชมป์สปอร์ตแอนดีไซน์ เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 111/2563

หมู่ท่ี 4 คุ้มอำสำพัฒนำ 19,200.00 0323556000790 ลว. 21 ก.พ. 2563
19,200.00 19,200.00

19 จ้ำงเหมำซ่อมประปำหมู่บ้ำน 19,200.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แชมป์สปอร์ตแอนดีไซน์ หจก.แชมป์สปอร์ตแอนดีไซน์ เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 112/2563
หมู่ท่ี 4 คุ้มประชำพัฒนำ 19,200.00 0323556000790 ลว. 21 ก.พ. 2563

19,200.00 19,200.00
20 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรประชุมสภำ 5,000 เฉพำะเจำะจง นำงไทย  ศำลำงำม นำงไทย  ศำลำงำม เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 113/2563

สมัยสำมัญ สมัยแรก คร้ังท่ี 2 5,000 3320300560721 ลว. 21 ก.พ. 2563
5,000.00 5,000.00

21 ซ้ือวัสดุท้ำสนำม+แข่งขันกีฬำ 5,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมวิทยำ ร้ำนรวมวิทยำ เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 26/2563
คก.แข่งขันกีฬำนักเรียนปฐมวัย 3459900266901 ลว. 21 ก.พ. 2563

5,000.00 5,000.00
22 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 39,114.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จอมพระปิโตรเลียม หจก.จอมพระปิโตรเลียม เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 27/2563

จ้ำนวน 1,476 ลิตร 39,114.00 0323533000190 ลว. 24 ก.พ. 2563
39,114.00 39,114.00

23 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิล 4,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจอมพระโฆษณำ ร้ำนจอมพระโฆษณำ เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 114/2563
ประชำสัมพันธ์รับสมัครเด็ก 4,200.00 3320400314373 ลว. 24 ก.พ. 2563

4,200 4,200
24 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง บ้ำนผู้ยำกไร้ 44,800 เฉพำะเจำะจง หจก.ท่ำตูมวัสดุก่อสร้ำง หจก.ท่ำตูมวัสดุก่อสร้ำง เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 28/2563

หมู่ท่ี 9 บ้ำนตำกลำง 44,800.00 0323535000171 ลว. 25 ก.พ. 2563
44,800.00 44,800.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์
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 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเปล่ียน 4,970.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมใจกำรช่ำง ร้ำนสมใจกำรช่ำง เสนอรำคำต้่ำสุด ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี 115/2563
ถ่ำยน้้ำมันเคร่ืองรถ บน-7728 4,970.00 3430200299761 ลว. 26 ก.พ. 2563

4,970 4,970

                    (ลงช่ือ)…………..……….…....……….…...ผู้รำยงำน

                 ( นำงสำวณัฐธิดำ    ทัดแก้ว )

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโพ
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