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งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะ
จัดซ้ือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง
1 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด 3,800.00         3,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านธนายงค์ ร้านธนายงค์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.63/2564

และราคากลาง ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2564

2 ซ้ือวัสดุประปา        95,953.32        95,953.32 เฉพาะเจาะจง ร้านปลายฟ้าวัสดุ ร้านปลายฟ้าวัสดุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.64/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 4  มีนาคม 2564

3 จ้างซ่อมปร้ินเตอร์ 3,400.00         3,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส.คอมพิวเตอร์ ร้าน พี.เอส.คอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.64/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2564

4 จ้างซ่อมปร้ินเตอร์ 1,400.00         1,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส.คอมพิวเตอร์ ร้าน พี.เอส.คอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.65/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2564

5 จ้างเติมน้้ายาเคมีถังดับเพลิง 5,500.00         5,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ทองเจริญรุ่งเรือง หจก.ทองเจริญรุ่งเรือง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.66/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2564

6 ซ้ือวัสดุวาตะภัย        66,354.00        66,354.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปลายฟ้าวัสดุ ร้านปลายฟ้าวัสดุ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.64.1/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 8  มีนาคม 2564

7 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน        11,690.00        11,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าตาลเฟอร์นิเจอร์ ร้านน้้าตาลเฟอร์นิเจอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.65/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 9  มีนาคม 2564

8 ซ้ือตู้เก็บเอกสาร          2,590.00          2,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าตาลเฟอร์นิเจอร์ ร้านน้้าตาลเฟอร์นิเจอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.66/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 10  มีนาคม 2564

9 ซ้ือไฟสัญญาณจรจรวับวาบ      250,000.00      250,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะสปอร์ต ร้านปิยะสปอร์ต ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.67/2564
สีเหลืองพลังงานแสงอาทิตย์ และราคากลาง ลงวันท่ี 11  มีนาคม 2564

10 จ้างเหมาท้าป้าย 3,500.00         3,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์ สปอร์ต ร้านอินเตอร์ สปอร์ต ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.67/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซับสีทอง

วันท่ี 31  มีนำคม  2564



11 ค่าอาหารเสริมนม        36,409.92        36,409.92 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สีค้ิว จ้ากัด สหกรณ์การเกษตร สีค้ิว จ้ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.68/2564
โรงเรียนบ้านหนองฉนวน และราคากลาง ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564

12 ค่าอาหารเสริมนม        46,169.28        46,169.28 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สีค้ิว จ้ากัด สหกรณ์การเกษตร สีค้ิว จ้ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.69/2564
โรงเรียนบ้านหนองแวง และราคากลาง ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564

13 ค่าอาหารเสริมนม        30,028.80        30,028.80 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สีค้ิว จ้ากัด สหกรณ์การเกษตร สีค้ิว จ้ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.70/2564
โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม และราคากลาง ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564

14 ค่าอาหารเสริมนม        26,650.56        26,650.56 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สีค้ิว จ้ากัด สหกรณ์การเกษตร สีค้ิว จ้ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.71/2564
โรงเรียนบ้านซับสีทอง และราคากลาง ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564

15 ค่าอาหารเสริมนม        41,664.96        41,664.96 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สีค้ิว จ้ากัด สหกรณ์การเกษตร สีค้ิว จ้ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.72/2564
โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม และราคากลาง ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564

16 ค่าอาหารเสริมนม        38,662.08        38,662.08 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สีค้ิว จ้ากัด สหกรณ์การเกษตร สีค้ิว จ้ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.73/2564
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และราคากลาง ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564

17 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        68,000.00        68,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยภูมิก๊อปป้ี แอน เซอร์วิส ร้านชัยภูมิก๊อปป้ี แอน เซอร์วิส ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.74/2564
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และราคากลาง ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564

18 ซ้ือเคร่ืองด่ืม          1,500.00          1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางพยอม   ค้าจุมพล นางพยอม   ค้าจุมพล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.75/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564

19 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่ง        15,000.00        15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา ร้านคลังวิทยา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.76/2564
ตามโครงการ และราคากลาง ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2564

20 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์          5,880.00          5,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส.คอมพิวเตอร์ ร้าน พี.เอส.คอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.68/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2564

21 จ้างเหมารถปรับอากาศ        60,000.00        60,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ประเสริฐทรัพย์ หจก.ประเสริฐทรัพย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.69/2564
โครการศึกษาดูงาน และราคากลาง ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2564

22 จ้างเหมารถตู้        32,000.00        32,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ประเสริฐทรัพย์ หจก.ประเสริฐทรัพย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.70/2564
โครการศึกษาดูงาน และราคากลาง ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2564



23 จ้างท้าป้าย          3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยภูมิกราฟฟิค ร้านชัยภูมิกราฟฟิค ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.71/2564
โครการศึกษาดูงาน และราคากลาง ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2564

24 จ้างเปล่ียนอะไหล่รถยนต์          2,200.00          2,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แดงการยาง หจก.แดงการยาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.72/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2564

25 ซ้ือของท่ีละลึก          3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยภูมิศึกษาภันฑ์ ร้านชัยภูมิศึกษาภันฑ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.78/2564
โครการศึกษาดูงาน และราคากลาง ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2564

26 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์          7,500.00          7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยภูมิศึกษาภันฑ์ ร้านชัยภูมิศึกษาภันฑ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.79/2564
โครการศึกษาดูงาน และราคากลาง ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2564

27 ซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า        46,250.00        46,250.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ นายสมยศ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.80/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2564

28 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก)        77,000.00        77,000.00 เฉพาะเจาะจง มณทิรา มณทิรา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.81/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2564


