
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะ
จัดซ้ือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง
1 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาศูนย์พัฒนาเด็ก

 บ้านลาดผักหนาม
10,000.00       10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสายชล  บุญนันท์ นายสายชล  บุญนันท์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.73/2564

และราคากลาง ลงวันท่ี 1 เมษายน 2564

2 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง          3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธ์ิ   ช านาญ นายบุญฤทธ์ิ   ช านาญ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.74/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 1 เมษายน 2564

3 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

1,750.00         1,750.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชัยภูมิกราฟฟิค ร้านชัยภูมิกราฟฟิค ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.65/2564

และราคากลาง ลงวันท่ี 1 เมษายน 2564

4 จ้างท าป้ายโครงการ 6,000.00         6,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านชัยภูมิกราฟฟิค ร้านชัยภูมิกราฟฟิค ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.76/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 1 เมษายน 2564

5 จ้างเหมาบริการคนดูแลระบบ
ประปา

54,000.00       54,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสายลม  ต่อวาด นายสายลม  ต่อวาด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.77/2564

และราคากลาง ลงวันท่ี 1 เมษายน 2564

6 จ้างเหมาบริการคนงานประจ ารถ
กระเช้า

       54,000.00        54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชาชัย  หม่ันงาน นายวิชาชัย  หม่ันงาน ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.78/2564

และราคากลาง ลงวันท่ี 1 เมษายน 2564

7 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
อาหารและน  าด่ืม

         5,250.00          5,250.00 เฉพาะเจาะจง นางพยอม   ค าจุมพล นางพยอม   ค าจุมพล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.79/2564

และราคากลาง ลงวันท่ี 1 เมษายน 2564

8 จ้างเหมาบ่อขยะ        79,998.00        79,998.00 เฉพาะเจาะจง นางเวียงจันทร์   แก้วเมืองกลาง นางเวียงจันทร์   แก้วเมืองกลาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.80/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 1 เมษายน 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซับสีทอง

วันท่ี 30  เมษำยน  2564



9 ซื อยางมะตอยเพ่ือซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายซับสีทอง - ไทร
ย้อย

     499,500.00      499,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์สมุทรทรัพชาย หจก.ทรัพย์สมุทรทรัพชาย ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

สัญญาจ้าง ซ.82/2564ลงวันท่ี
 1 เมษายน 2564

10 ซื อน  าด่ืม โครงการ 8,000.00         8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเอนก   ทุมพันธ์ นายเอนก   ทุมพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.83/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 1 เมษายน 2564

11 ซื อวัสดุก่อสร้าง        69,674.00        69,674.00 เฉพาะเจาะจง มณทิลา มณทิลา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.84/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 16 เมษายน 2564

12 จ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ        48,600.00        48,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย   กัณหา นายอุทัย   กัณหา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.80.1/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 19 เมษายน 2564

13 จ้างซ่อมรถกองช่าง        12,600.00        12,600.00 เฉพาะเจาะจง นายศรชัย  พันยาง นายศรชัย  พันยาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.81/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 21 เมษายน 2564

14 จ้างซ่อมบ ารุงแอร์          4,780.00          4,780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวาสนาแอร์ ร้านวาสนาแอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.82/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 26 เมษายน 2564

15 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

         2,300.00          2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยภูมิกราฟฟิค ร้านชัยภูมิกราฟฟิค ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

สัญญาจ้าง จ.83/2564ลงวันท่ี
 26 เมษายน 2564

16 ซื อวัสดุทางการแพทย์        11,250.00        11,250.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ   สุรีฤทธ์ิ นายสมยศ   สุรีฤทธ์ิ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.85/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 26 เมษายน 2564

17 ซื อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์          1,430.00          1,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส.คอมพิวเตอร์ ร้าน พี.เอส.คอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.86/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 26 เมษายน 2564

18 ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว          9,050.00          9,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยภูมิศึกษาภันฑ์ ร้านชัยภูมิศึกษาภันฑ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.87/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 27 เมษายน 2564

19 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง          7,900.00          7,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แดงการยาง หจก.แดงการยาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.84/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 27 เมษายน 2564

20 ซื อสายดับเพลิง        35,000.00        35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.อาร์.จี.ซัพพลาย ร้าน ซี.อาร์.จี.ซัพพลาย ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.88/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 27 เมษายน 2564



21 ซื อชุดหมีติดแถบสะท้อนแสง          7,800.00          7,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี.อาร์.จี.ซัพพลาย ร้าน ซี.อาร์.จี.ซัพพลาย ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.89/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 27 เมษายน 2564

22 ซื อวัสดุส านักงาน          4,250.00          4,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มพี เทรดดริ ง ร้านเอ็มพี เทรดดริ ง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.90/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 27 เมษายน 2564


