
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน
องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้
วันท่ี 30 กันยายน 2564
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช้ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญา

ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง วันท่ีท าสัญญา
1 ค่าจ้างเหมาแพทย์ฉุกเฉิน 28,800       28,800       เฉพาะเจาะจง นายสงัด  ไชยรัตน์ นายสงัด  ไชยรัตน์ ราคาต่ าสุด เลขท่ี103/2564

28,800                   28,800               ลว 31/8/2564
2 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขสัน 75,000       75,000       เฉพาะเจาะจง หจก.วิโรจน์ 2019 หจก.วิโรจน์ 2019 ราคาต่ าสุด เลขท่ี97/2564

75,000                   75,000               ลว 2/9/2564
3 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยศิริวัฒนา 55,000       55,000       เฉพาะเจาะจง หจก.วิโรจน์ 2019 หจก.วิโรจน์ 2019 ราคาต่ าสุด เลขท่ี 98/2564

55,000                   55,000               ลว 2/9/2564
4 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยรุ่งเรือง 96,000       96,000       เฉพาะเจาะจง หจก.วิโรจน์ 2019 หจก.วิโรจน์ 2019 ราคาต่ าสุด เลขท่ี 100/2564

96,000                   96,000               ลว 2/9/2564
5 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยประสิทธ์ิร่วมใจ 59,000       59,000       เฉพาะเจาะจง หจก.วิโรจน์ 2019 หจก.วิโรจน์ 2019 ราคาต่ าสุด เลขท่ี 1012564

59,000                   59,000               ลว 2/9/2564
6 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมพัฒนา 59,000       59,000       เฉพาะเจาะจง หจก.วิโรจน์ 2019 หจก.วิโรจน์ 2019 ราคาต่ าสุด เลขท่ี 102/2564

59,000                   59,000               ลว 2/9/2564
7 ก่อสร้าง อาคาร อปพร 313,000     313,000     เฉพาะเจาะจง หจก.บุญโชค หจก.บุญโชค ราคาต่ าสุด เลขท่ี99/2564

313,000                 313,000             ลว 2/9/2564
8 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย 500            500            เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายโอเค ร้านป้ายโอเค ราคาต่ าสุด เลขท่ี104/2564

500                        500                    ลว 3/9/2564
9 ค่าอาหาร/อาหารว่าง 2,625         2,625          เฉพาะเจาะจง นายนันท์นลิน สายทิพย์ นายนันท์นลิน สายทิพย์ ราคาต่ าสุด เลขท่ี105/2564

2,625                     2,625                 ลว 3/8/2564
10 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย 500            500            เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายโอเค ร้านป้ายโอเค ราคาต่ าสุด เลขท่ี106/2564

500                        500                    ลว 6/9/2564



ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช้ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญา
ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง วันท่ีท าสัญญา

11 ค่าอาหาร/อาหารว่าง 2,625         2,625          เฉพาะเจาะจง นายนันท์นลิน สายทิพย์ นายนันท์นลิน สายทิพย์ ราคาต่ าสุด เลขท่ี107/2564
2,625                     2,625                 ลว 6/9/2564

12 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 7,040         7,040          เฉพาะเจาะจง ร้านศศิปภาภร ร้านศศิปภาภร ราคาต่ าสุด เลขท่ี108/2564
7,040                     7,040                 ลว 9/9/2564

13 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย 500            500            เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายโอเค ร้านป้ายโอเค ราคาต่ าสุด เลขท่ี110/2564
500                        500                    ลว 13/9/2564

14 ปรับปรุง อาคาร อบต.ค้อใต้ 252,000     252,000     เฉพาะเจาะจง หจก.โชคสหมิตร 2019 หจก.โชคสหมิตร 2019 ราคาต่ าสุด เลขท่ี 109/2564
252,000                 252,000             ลว 10/9/2564

15 ค่าอาหาร/อาหารว่าง 2,625         2,625          เฉพาะเจาะจง นายนันท์นลิน สายทิพย์ นายนันท์นลิน สายทิพย์ ราคาต่ าสุด เลขท่ี111/2564
2,625                     2,625                 ลว 13/9/2564

16 จ้างเหมาคัดแยกขยะ 6,000         6,000          เฉพาะเจาะจง นางหนูกรณ์  เทียมแก้ว นางหนูกรณ์  เทียมแก้ว ราคาต่ าสุด เลขท่ี112/2564
6,000                     6,000                 ลว 17/9/2564

17 ห้องเก็บเอกสาร อบต.ค้อใต้ 545,000     545,000     เฉพาะเจาะจง หจก.บุญโชค หจก.บุญโชค ราคาต่ าสุด เลขท่ี114/2564
545,000                 545,000             ลว 20/9/2564

18 ค่าอาหารประชุมสภา 3,000         3,000          เฉพาะเจาะจง นางสาวหน่ึงฤทัย  พลบุปผา นางสาวหน่ึงฤทัย พลบุปผา ราคาต่ าสุด เลขท่ี 113/2564
3,000                     3,000                 ลว 17/9/2564

19 ค่าซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 1,590         1,590          เฉพาะเจาะจง ร้านไอทีคอนเนค ร้านไอทีคอนเนค ราคาต่ าสุด เลขท่ี 116/2564
1,590                     1,590                 ลว 20/9/2564

20 ระบบประปาผิวดิน บ้านค้อใต้ 71,000       71,000       เฉพาะเจาะจง หจก.บุญอุ้มเซลล์แอนด์เซอร์วิส หจก.บุญอุ้มเซลล์แอนด์เซอร์วิส ราคาต่ าสุด เลขท่ี 117/2564
71,000                   71,000               ลว 22/9/2564

21 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,945         2,945          เฉพาะเจาะจง ร้านศศิปภาภร ร้านศศิปภาภร ราคาต่ าสุด เลขท่ี119/2564
2,945                     2,945                 ลว 23/9/2564

22 ค่าจ้างเหมาท ากรอบรูป 1,500         1,500          เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรไทยสว่างแดนดิน ร้านมิตรไทยสว่างแดนดิน ราคาต่ าสุด เลขท่ี118/2564
  ลว 23/9/2564



ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช้ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญา
ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง วันท่ีท าสัญญา

23 ค่าจัดซ้ือวัสดุฝึกอบรม 3,160         3,160          เฉพาะเจาะจง หจก.พรเจริญการค้า หจก.พรเจริญการค้า ราคาต่ าสุด เลขท่ี62/2564
3,160                     3,160                 ลว 3/9/2564

24 ค่าจัดซ้ือวัสดุฝึกอบรม 2,820         2,820          เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาหัตถกรรม ร้านวัฒนาหัตถกรรม ราคาต่ าสุด เลขท่ี63/2564
2,820                     2,820                 ลว 6/9/2564

25 ค่าวัสดุก่อสร้าง 1,800         1,800          เฉพาะเจาะจง ร้านชนกไฟฟ้า ร้านชนกไฟฟ้า ราคาต่ าสุด เลขท่ี64/2564
1,800                     1,800                 ลว 6/9/2564

26 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 960            960            เฉพาะเจาะจง หจก.ยูท่าคอร์ปเรช่ัน หจก.ยูท่าคอร์ปเรช่ัน ราคาต่ าสุด เลขท่ี65/2564
960                        960                    ลว 8/9/2564

27 ค่าจัดซ้ือวัสดุฝึกอบรม 3,990         3,990          เฉพาะเจาะจง ร้านส าลีเงิน ร้านส าลีเงิน ราคาต่ าสุด เลขท่ี66/2564
3,990                     3,990                 ลว 14/2564

28 วัสดุก่อสร้าง 7,425         7,425          เฉพาะเจาะจง หจก.บุญโชค หจก.บุญโชค ราคาต่ าสุด เลขท่ี67/2564
7,425                     7,425                 ลว 21/9/2564

29 วัสดุก่อสร้าง 9,619         9,619          เฉพาะเจาะจง หจก.จิตเจริฤญค้าไม้ หจก.จิตเจริฤญค้าไม้ ราคาต่ าสุด เลขท่ี68/2564
9,619                     9,619                 ลว 22/9/2564

30 ค่าจัดซ้ือโทรโข่ง 3,000         3,000          เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรชาย ร้านมิตรชาย ราคาต่ าสุด เลขท่ี 69/2564
3,000                     3,000                 ลว 23/9/2564

31 ค่าจัดซ้ือยูนิตฮอร์น 13,500       13,500       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยวิทยุการไฟฟ้า ร้านไทยวิทยุการไฟฟ้า ราคาต่ าสุด เลขท่ี70/2564
13,500                   13,500               ลว 23/9/2564

32 ค่าจัดซ้ือโน้ตบุ๊ก 16,000       16,000       เฉพาะเจาะจง บริษัทแอดไวซ์สว่างแดนดิน บริษัทแอดไวซ์สว่างแดนดิน ราคาต่ าสุด เลขท่ี 71/2564
16,000                   16,000               ลว 27/9/2564


