
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้
วันท่ี 31 สิงหาคม 2564
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช้ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีสัญญา

ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง วันท่ีท าสัญญา
1 ค่าจ้างเหมาแพทย์ฉุกเฉิน 29,760       29,730       เฉพาะเจาะจง นายสงัด  ไชยรัตน์ นายสงัด  ไชยรัตน์ ราคาต่ าสุด เลขท่ี86/2564

29,760                   29,760               ลว 29/7/2564
2 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 1,590         1,590          เฉพาะเจาะจง บ.ไอทีคอนเน็คซ์ บ.ไอทีคอนเน็คซ์ ราคาต่ าสุด เลขท่ี90/2564

1,590                     1,590                 ลว 4/8/2564
3 ค่าอาหารประชุมสภา 5,500         5,500          เฉพาะเจาะจง นางสาวหน่ึงฤทัย  พลบุปผา นางสาวหน่ึงฤทัย พลบุปผา ราคาต่ าสุด เลขท่ี 91/2564

5,500                     5,500                 ลว 4/8/2564
4 ค่าอาหารประชุมสภา 9,750         9,750          เฉพาะเจาะจง นางสาวหน่ึงฤทัย  พลบุปผา นางสาวหน่ึงฤทัย พลบุปผา ราคาต่ าสุด เลขท่ี 93/2564

9,750                     9,750                 ลว 13/8/2564
5 ค่าอาหารประชุมสภา 12,000       12,000       เฉพาะเจาะจง นางสาวหน่ึงฤทัย  พลบุปผา นางสาวหน่ึงฤทัย พลบุปผา ราคาต่ าสุด เลขท่ี 92/2564

12,000                   12,000               ลว 11/8/2564
6 จ้างเหมาคัดแยกขยะ 6,000         6,000          เฉพาะเจาะจง นางหนูกรณ์  เทียมแก้ว นางหนูกรณ์  เทียมแก้ว ราคาต่ าสุด เลขท่ี94/2564

6,000                     6,000                 ลว 23/8/2564
7 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 15,000       15,000       เฉพาะเจาะจง ม.ราชภัฏสกลนคร ม.ราชภัฏสกลนคร ราคาต่ าสุด เลขท่ี96/2564

15,000                   15,000               ลว 30/8/2564
8 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย 5,472         5,472          เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายโอเค ร้านป้ายโอเค ราคาต่ าสุด เลขท่ี95/2564

5,472                     5,472                 ลว 20/8/2564
9 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 7,668         7,668          เฉพาะเจาะจง หจก.ยูท่าคอร์ปเรช่ัน หจก.ยูท่าคอร์ปเรช่ัน ราคาต่ าสุด เลขท่ี52/2564

9,858                     9,858                 ลว 3/8/2564
10 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 22,826       22,826       เฉพาะเจาะจง ร้านชนกไฟฟ้า ร้านชนกไฟฟ้า ราคาต่ าสุด เลขท่ี53/2564

22,826                   22,826               ลว 3/8/2564



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

11 วัสดุโควิด 15,600       15,600       เฉพาะเจาะจง บ.พันธสวัสด์ิ บ.พันธสวัสด์ิ ราคาต่ าสุด เลขท่ี54/2564
15,600                   15,600               ลว 3/8/2564

12 วัสดุโควิด 37,630       37,630       เฉพาะเจาะจง บ.ว.ส่ือสารและครุภณฑ์จ ากัด บ.ว.ส่ือสารและครุภณฑ์จ ากัด ราคาต่ าสุด เลขท่ี55/2564
37,630                   37,630               ลว 5/8/2564

13 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,500         1,500          เฉพาะเจาะจง ร้านตีต้ีไอทีคอมพิวเตอร์ ร้านตีต้ีไอทีคอมพิวเตอร์ ราคาต่ าสุด เลขท่ี 56/2564
1,500                     1,500                 ลว 6/8/2564

14 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศพด.อบต.ค้อใต้ 16,568       16,568       เฉพาะเจาะจง ร้านชนกไฟฟ้า ร้านชนกไฟฟ้า ราคาต่ าสุด เลขท่ี 57/2564
16,568                   16,568               ลว 6/8/2564

15 ค่าจัดซ้ือถังขยะอันตราย 7,200         7,200          เฉพาะเจาะจง บ.ว.ส่ือสารและครุภณฑ์จ ากัด บ.ว.ส่ือสารและครุภณฑ์จ ากัด ราคาต่ าสุด เลขท่ี58/2564
7,200                     7,200                 ลว 9/8/2564

16 ค่าจัดซ้ือผ้าประดับ 1,500         1,500          เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งลดา ร้านรุ่งลดา ราคาต่ าสุด เลขท่ี59/2564
1,500                     1,500                 ลว 11/8/2564

17 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 680            680            เฉพาะเจาะจง หจก.ยูท่าคอร์ปเรช่ัน หจก.ยูท่าคอร์ปเรช่ัน ราคาต่ าสุด เลขท่ี60/2564
680                        680                    ลว 3/8/2564

18 ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานโล่ง 7,000         7,000          เฉพาะเจาะจง บ.ว.ส่ือสารและครุภณฑ์จ ากัด บ.ว.ส่ือสารและครุภณฑ์จ ากัด ราคาต่ าสุด เลขท่ี61/2564
7,000                     7,000                 ลว 30/8/2564


