
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะ
จัดซ้ือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง
1 จ้างเปล่ียนยางรถยนต์ 7,400.00         7,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แดงการยาง หจก.แดงการยาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.47/2564

และราคากลาง ลงวันท่ี 4 มกราคม 2564

2 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 4,200.00         4,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส คอมพิวเตอร์ ร้านพีเอส คอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.48/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 4 มกราคม 2564

3 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 990.00            990.00            เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส คอมพิวเตอร์ ร้านพีเอส คอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.48/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 4 มกราคม 2564

4 ซ้ือถังขยะ 45,000.00       45,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทองเจริญ รุ่งเรือง หจก.ทองเจริญ รุ่งเรือง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.47/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 4 มกราคม 2564

5 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,220.00       12,220.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.48/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 8 มกราคม 2564

6 ซ้ือถุงยังชีพ 1,100.00         1,100.00         เฉพาะเจาะจง นายเอนก   ทุมพันธ์ นายเอนก   ทุมพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.48/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 11 มกราคม 2564

7 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 30,000.00       30,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นพี เคมิคอล ร้านเอ็นพี เคมิคอล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.50/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 14 มกราคม 2564

8 จ้างเหมาท าป้าย โครงการ 2,000.00         2,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์สปอร์ต ร้านอินเตอร์สปอร์ต ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.50/2564
งานบุญเดือนสาม และราคากลาง ลงวันท่ี 14 มกราคม 2564

9 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ี 6,000.00         6,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสกุล  นามเมือง นายสกุล  นามเมือง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.51/2564
งานบุญเดือนสาม และราคากลาง ลงวันท่ี 14 มกราคม 2564

10 จ้างเหมาบริการเคร่ืองเสียง 4,000.00         4,000.00         เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์  ภิรมไกรภักด์ิ นายนิรันดร์  ภิรมไกรภักด์ิ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.52/2564
งานบุญเดือนสาม และราคากลาง ลงวันท่ี 14 มกราคม 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซับสีทอง

วันท่ี 31 มกรำคม 2564



11 จ้างเหมาท าอาหาร 10,000.00       10,000.00       เฉพาะเจาะจง นางพยอม   ค าจุมพล นางพยอม   ค าจุมพล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.53/2564
งานบุญเดือนสาม และราคากลาง ลงวันท่ี 14 มกราคม 2564

12 ซ้ือวัสดุเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,340.00         2,340.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอส คอมพิวเตอร์ ร้านพีเอส คอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.51/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 19 มกราคม 2564

13 จ้างซ่อมรถยนต์ EMS 14,143.68       14,143.68       เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าชัยภูมิ บจก.โตโยต้าชัยภูมิ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.54/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 20 มกราคม 2564

14 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 4,380.00         4,380.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม พี เทรดดร้ิง ร้านเอ็ม พี เทรดดร้ิง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.55/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 20 มกราคม 2564

15 ซ้ือหมึกคอมพิวเตอร์ 7,500.00         7,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม พี เทรดดร้ิง ร้านเอ็ม พี เทรดดร้ิง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.52/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 27 มกราคม 2564

16 ซ้ือใบเสร็จรับเงิน 7,172.00         7,172.00         เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสา โรงพิมพ์อาสา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.53/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 27 มกราคม 2564


