
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะ
จัดซ้ือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง
1 จ้างเหมาพนักงานขับรถ        45,000.00 45,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอณิวัฒ  แน่นวงค์ นายอณิวัฒ  แน่นวงค์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.85/2564

และราคากลาง ลงวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,292.00         8,292.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชัยภูมิศึกษาภันฑ์ ร้านชัยภูมิศึกษาภันฑ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.91/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

3 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว          1,145.00            1,145.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยภูมิศึกษาภันฑ์ ร้านชัยภูมิศึกษาภันฑ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.92/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

4 ซ้ือไฟวับวาบ 135,000.00     135,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะสปอร์ต ร้านปิยะสปอร์ต ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.93/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564

5 จ้างซ่อมรถยนต์กองช่าง 18,530.00       18,530.00         เฉพาะเจาะจง นายอนุรัก   ทุยดอย นายอนุรัก   ทุยดอย ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.86/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564

6 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (หินเกล็ด) 31,670.00       31,670.00         เฉพาะเจาะจง มลทิลา มลทิลา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.94/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564

7 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 79,797.80       49,797.80         เฉพาะเจาะจง ไพศาลก่อสร้าง ไพศาลก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.95/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564

8 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ซ่อมฝายชะลอน้ า 19,729.00       19,729.00         เฉพาะเจาะจง มลทิลา มลทิลา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.96/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,056.00         8,056.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชัยภูมิศึกษาภันฑ์ ร้านชัยภูมิศึกษาภันฑ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.97/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,606.00         9,606.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชัยภูมิศึกษาภันฑ์ ร้านชัยภูมิศึกษาภันฑ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.99/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซับสีทอง

วันท่ี 31  พฤษภำคม  2564



11 ซ้ือยางมะตอยเพ่ือซ่อมแซม
ถนนลาดยาง

332,400.00     332,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์สมบูรณ์ทัพพลาย หจก.ทรัพย์สมบูรณ์ทัพพลาย ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

สัญญาจ้าง ซ.100/2564ลง
วันท่ี 21 พฤษภาคม 2564

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,750.00         6,750.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชัยภูมิศึกษาภันฑ์ ร้านชัยภูมิศึกษาภันฑ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.101/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564

13 จ้างซ่อมรถขยะ 5,200.00      5,200.00       เฉพาะเจาะจง นางพยอม   ค าจุมพล นางพยอม   ค าจุมพล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.87/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564

14 ซ้ือวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์          5,000.00            5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส.คอมพิวเตอร์ ร้าน พี.เอส.คอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.102/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564

15

ซ้ือวัสดุก่อสร้าง เพ่ือปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ๔ ศูนย์

100,000.00     100,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านชองเจวัสดุก่อสร้าง ร้านชองเจวัสดุก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

สัญญาจ้าง ซ.103/2564    ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564

16 ซ้ืออาหารเสริมนมส าหรับโรงเรียน
เพ่ือเยียวยาเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม

81,816.00       81,816.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเพชรแคร์ จ ากัด บริษัท คันทรีเพชรแคร์ จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

สัญญาจ้าง ซ.104/2564    ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564

17 ซ้ืออาหารเสริมนมส าหรับศพด .เพ่ือ
เยียวยาเกษตรกรผู้เล้ียงโคนม

1,296.00         16,296.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเพชรแคร์ จ ากัด บริษัท คันทรีเพชรแคร์ จ ากัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

สัญญาจ้าง ซ.105/2564    ลง
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564

18 ซ้ือวัดสุปะปา 59,706.00       59,706.00         เฉพาะเจาะจง นายเอนก  ทุมพันธ์ นายเอนก  ทุมพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.106/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,750.00         7,750.00           เฉพาะเจาะจง ร้านชัยภูมิศึกษาภันฑ์ ร้านชัยภูมิศึกษาภันฑ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.107/2564
และราคากลาง ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564

20 ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก 10,080.00       10,080.00         เฉพาะเจาะจง นางพยอม  ค าจุมพล นางพยอม  ค าจุมพล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.88/2564
บ้านหนองฉนวน และราคากลาง ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564

21 ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก 9,660.00         9,660.00           เฉพาะเจาะจง นางพยอม  ค าจุมพล นางพยอม  ค าจุมพล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.89/2564
บ้านหนองแวง และราคากลาง ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564

22 ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก 10,500.00       10,500.00         เฉพาะเจาะจง นางพยอม  ค าจุมพล นางพยอม  ค าจุมพล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.90/2564



บ้านห้วยผักหนาม และราคากลาง ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564

23 ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก 13,020.00       13,020.00         เฉพาะเจาะจง นางพยอม  ค าจุมพล นางพยอม  ค าจุมพล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.91/2564
บ้านลาดผักหนาม และราคากลาง ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564


