
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจะ
จัดซ้ือจัดจ้ำง

รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ
หรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง
1 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป        54,000.00 54,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเกียรติชัย  ก่ิงแล นายเกียรติชัย  ก่ิงแล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.86/2565

และราคากลาง ลงวันท่ี 1 เมษายน 2565

2 จ้างเหมาผู้ช่วยธุรการกองช่าง        54,000.00 54,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวชญาภา  ญาติสมบูรณ์ นางสาวชญาภา  ญาติสมบูรณ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.87/2565
และราคากลาง ลงวันท่ี 1 เมษายน 2565

3 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม          2,600.00 2,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวัลย์แอนด์เต้ิล ร้านวัลย์แอนด์เต้ิล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.88/2565
และราคากลาง ลงวันท่ี 1 เมษายน 2565

4 จ้างเหมาบ่อขยะ        78,000.00 78,000.00       เฉพาะเจาะจง นางเวียงจันทร์  แก้วเมืองกลาง นางเวียงจันทร์  แก้วเมืองกลาง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.91/2565
และราคากลาง ลงวันท่ี 1 เมษายน 2565

5          2,000.00 2,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์ สปอร์ต ร้านอินเตอร์ สปอร์ต ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.92/2565
และราคากลาง ลงวันท่ี 7 เมษายน 2565

6          9,000.00 9,000.00         เฉพาะเจาะจง นางพยอม  ค าจุมพล นางพยอม  ค าจุมพล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.93/2565
และราคากลาง ลงวันท่ี 7 เมษายน 2565

7          5,000.00 5,000.00         เฉพาะเจาะจง นายบรรจง  ต้ังศิริไพบูลย์ นายบรรจง  ต้ังศิริไพบูลย์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.94/2565
และราคากลาง ลงวันท่ี 7 เมษายน 2565

8 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์             600.00 600.00            เฉพาะเจาะจง ร้านชัยภูมิกราฟฟิค ดีไซร์ ร้านชัยภูมิกราฟฟิค ดีไซร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.95/2565
และราคากลาง ลงวันท่ี 7 เมษายน 2565

9
8,800.00         8,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านต้นหลีฮัว ร้านต้นหลีฮัว ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.70/2565

และราคากลาง ลงวันท่ี 7 เมษายน 2565

10 ซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์ทางการแพทย์        99,960.00        99,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีกรุ๊ป ร้านโชคดีกรุ๊ป ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.71/2565
และราคากลาง ลงวันท่ี 7 เมษายน 2565

จ้างเหมาท าป้ายโครงการประเพณี 
สงกรานต์ ปี 65

จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการ
ประเพณี สงกรานต์ ปี 65

จ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ีโครงการ
ประเพณี สงกรานต์ ปี65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซับสีทอง

วันท่ี 29  เมษำยน  2565

ซ้ือน้้าอบน้้าหอม โครงการ
ประเพณีสงกรานต์



11 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,180.00         7,180.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส.คอมพิวเตอร์ ร้าน พี.เอส.คอมพิวเตอร์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.72/2565
และราคากลาง ลงวันท่ี 7 เมษายน 2565

12 8,000.00         8,000.00         เฉพาะเจาะจง นางพยอม   ค้าจุมพล นางพยอม   ค้าจุมพล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.73/2565
และราคากลาง ลงวันท่ี 7 เมษายน 2565

13 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,340.00         6,340.00         เฉพาะเจาะจง นายเอนก   ทุมพันธ์ นายเอนก   ทุมพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.74/2565
และราคากลาง ลงวันท่ี 18 เมษายน 2565

14 ซ้ือถุงยังชีพ        18,150.00        18,150.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญผ่าน  ยันต์สา นางบุญผ่าน  ยันต์สา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.75/2565
และราคากลาง ลงวันท่ี 18 เมษายน 2565

15 จ้างซ่อมบ้ารุงยานพาหนะ 41,930.00       41,930.00       เฉพาะเจาะจง อู่ช่างเหน่ง อู่ช่างเหน่ง ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.96/2565
และราคากลาง ลงวันท่ี 19 เมษายน 2565

16 ซ้ือวัสดุส้านักงาน          3,765.00          3,765.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยภูมิศึกษาภันฑ์ ร้านชัยภูมิศึกษาภันฑ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.76/2565
และราคากลาง ลงวันท่ี 19 เมษายน 2565

17 ซ้ือปกใบประกาศและวัสดุอุปกรณ์          9,680.00          9,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา ร้านคลังวิทยา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.77/2565
ตกแต่งสถานท่ี และราคากลาง ลงวันท่ี 25 เมษายน 2565

18 ซ้ือวัสดุส้านักงาน ศพด .        40,000.00        40,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา ร้านคลังวิทยา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.78/2565
และราคากลาง ลงวันท่ี 25 เมษายน 2565

19 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด 40,000.00       40,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวิทยา ร้านคลังวิทยา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.79/2565
และราคากลาง ลงวันท่ี 25 เมษายน 2565

20 3,570.00         3,570.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอินเตอร์สปอร์ต ร้านอินเตอร์สปอร์ต ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.97/2565
และราคากลาง ลงวันท่ี 25 เมษายน 2565

21 6,750.00         6,750.00         เฉพาะเจาะจง นางพยอม   ค้าจุมพล นางพยอม   ค้าจุมพล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.98/2565
และราคากลาง ลงวันท่ี 25 เมษายน 2565

22 6,500.00         6,500.00         เฉพาะเจาะจง นายสันติ   มัยพล นายสันติ   มัยพล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.99/2565
และราคากลาง ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565

จ้างท้าป้ายโครงการเตรียมความ
พร้อมและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย

จ้างเหมาประกอบโครงการเตรียม
ความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย

จ้างเหมาจัดท้าบอร์ดประชาสัมพันธ์

จัดซ้ือน้้าด่ืม,กาแฟ,ผ้าเย็น โครงการ
รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศ

สงกรานต์



23 25,852.00       25,852.00       เฉพาะเจาะจง นายเอนก  ทุมพันธ์ นายเอนก  ทุมพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.81/2565
และราคากลาง ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565

24 ซ้ือวัสดุซ่อมแซมฝายบ้านหนองแวง 14,848.00       14,848.00       เฉพาะเจาะจง นายเอนก  ทุมพันธ์ นายเอนก  ทุมพันธ์ ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.83/2565
และราคากลาง ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565

25 ซ้ือถุงยังชีพ        22,000.00        22,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญผ่าน  ยันต์สา นางบุญผ่าน  ยันต์สา ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง ซ.84/2565
และราคากลาง ลงวันท่ี 28 เมษายน 2565

26 ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก          7,350.00          7,350.00 เฉพาะเจาะจง นางพยอม   ค้าจุมพล นางพยอม   ค้าจุมพล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.100/2565
บ้านหนองฉนวน และราคากลาง ลงวันท่ี 29 เมษายน 2565

27 ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก          6,426.00          6,426.00 เฉพาะเจาะจง นางพยอม   ค้าจุมพล นางพยอม   ค้าจุมพล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.101/2565
บ้านหนองแวง และราคากลาง ลงวันท่ี 29 เมษายน 2565

28 ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก          7,497.00          7,497.00 เฉพาะเจาะจง นางพยอม   ค้าจุมพล นางพยอม   ค้าจุมพล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.102/2565
บ้านห้วยผักหนาม และราคากลาง ลงวันท่ี 29 เมษายน 2565

29 ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก          7,854.00          7,854.00 เฉพาะเจาะจง นางพยอม   ค้าจุมพล นางพยอม   ค้าจุมพล ไม่เกินวงเงินงบประมาณ สัญญาจ้าง จ.103/2565
บ้านลาดผักหนาม และราคากลาง ลงวันท่ี 29 เมษายน 2565

ซ้ือวัสดุซ่อมแซมฝายบ้านห้วยแคน
น้อย


