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

ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลง วันท่ีท าสัญญา
1 ค่าจ้างเหมาแพทย์ฉุกเฉิน 29,760       29,760       เฉพาะเจาะจง นายสงัด  ไชยรัตน์ นายสงัด  ไชยรัตน์ ราคาต่ าสุด เลขท่ี47/2564

29,760                   29,760                  ลว 25/2/2564
2 ค่าจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 400            400            เฉพาะเจาะจง ร้านป.สหภัณฑ์ ร้านป.สหภัณฑ์ ราคาต่ าสุด เลขท่ี48/2564

400                        400                       ลว 5/3/2564
3 ค่าจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 935            935            เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์สว่างแดนดิน บ.แอดไวซ์สว่างแดนดิน ราคาต่ าสุด เลขท่ี49/2564

935                        935                       ลว 16/3/2564
4 ค่าจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,600         2,600          เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยแอร์เซอร์วิส ร้านน้อยแอร์เซอร์วิส ราคาต่ าสุด เลขท่ี50/2564

2,600                      2,600                     ลว 16/3/2564
5 ค่าป้ายโครงการอบรมผู้สูงอายุ 725            725            เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายโอเค ร้านป้ายโอเค ราคาต่ าสุด เลขท่ี51/2564

725                        725                       ลว 16/3/2564
6 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 6,800         6,800          เฉพาะเจาะจง นางสาวหน่ึงฤทัย  พลบุปผา นางสาวหน่ึงฤทัย  พลบุปผา ราคาต่ าสุด เลขท่ี 52/2564

โครงการอบรมผู้สูงอายุ 3,800                      6,800                   ลว 16/3/2564
7 ค่าจ้างเหมารถ 20,000       20,000       เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ สุขประเสริฐ นายกิตติพงษ์ สุขประเสริฐ ราคาต่ าสุด เลขท่ี 53/2564

โครงการอบรมผู้สูงอายุ 20,000                   20,000                ลว 16/3/2564
8 จ้างเหมาคัดแยกขยะ 6,000         6,000          เฉพาะเจาะจง นางหนูกรณ์  เทียมแก้ว นางหนูกรณ์  เทียมแก้ว ราคาต่ าสุด เลขท่ี54/2564

6,000                      6,000                     ลว 24/3/2564
9 ค่าจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 500            500            เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์สว่างแดนดิน บ.แอดไวซ์สว่างแดนดิน ราคาต่ าสุด เลขท่ี 55/2564

500                        500                     ลว 24/3/2564
10 ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 14,900       14,900       เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์สว่างแดนดิน บ.แอดไวซ์สว่างแดนดิน ราคาต่ าสุด เลขท่ี 15/2564

กองคลัง 14,900                   14,900                ลว 3/3/2564
11 ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส านักงาน 15,900       15,900       เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์สว่างแดนดิน บ.แอดไวซ์สว่างแดนดิน ราคาต่ าสุด เลขท่ี 16/2564

ส านักปลัด 15,900                   15,900                  ลว3/3/2564
12 ค่าวัสดุฝึกอบรม 2,100         2,100          เฉพาะเจาะจง ร้านตีต้ีคอมพิวเตอร์ไอที ร้านตีต้ีคอมพิวเตอร์ไอที ราคาต่ าสุด เลขท่ี17/2564



โครงการอบรมผู้สูงอายุ 2,100                      2,100                     ลว16/3/2564
13 ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 1,200         1,200          เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.พี.ซัพพลาย ร้าน เค.พี.ซัพพลาย ราคาต่ าสุด เลขท่ี18/2564

กองการศึกษา 1,200                      1,200                     ลว22/3/2564
14 ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน 6,000         6,000          เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.พี.ซัพพลาย ร้าน เค.พี.ซัพพลาย ราคาต่ าสุด เลขท่ี18/2564

กองการศึกษา 6,000                      6,000                     ลว22/3/2564
15 ค่าจัดซ้ือพัดลมติดผนัง 15,000       15,000       เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.พี.ซัพพลาย ร้าน เค.พี.ซัพพลาย ราคาต่ าสุด เลขท่ี18/2564

กองการศึกษา 15,000                   15,000                  ลว22/3/2564
16 ค่าจัดซ้ือพัดลมติดเพดาน 3,400         3,400          เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.พี.ซัพพลาย ร้าน เค.พี.ซัพพลาย ราคาต่ าสุด เลขท่ี18/2564

กองการศึกษา 3,400                      3,400                     ลว22/3/2564
17 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า 92,000       92,000       เฉพาะเจาะจง บ. ว.ส่ือสารและครุภัณฑ์ บ. ว.ส่ือสารและครุภัณฑ์ราคาต่ าสุด เลขท่ี19/2564

92,000                   92,000                  ลว 22/3/2564
18 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 59,000       59,000       เฉพาะเจาะจง บ. ว.ส่ือสารและครุภัณฑ์ บ. ว.ส่ือสารและครุภัณฑ์ราคาต่ าสุด เลขท่ี20/2564

59,000                   59,000                  ลว 22/3/2564
19 ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 3,600         3,600          เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.พี.ซัพพลาย ร้าน เค.พี.ซัพพลาย ราคาต่ าสุด เลขท่ี21/2564

ส านักปลัด 3,600                      3,600                     ลว22/3/2564
20 ค่าจัดซ้ือพัดลมติดผนัง 3,000         3,000          เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.พี.ซัพพลาย ร้าน เค.พี.ซัพพลาย ราคาต่ าสุด เลขท่ี22/2564

กองช่าง 3,000                      3,000                     ลว22/3/2564
21 วัสดุวาตภัย 591            591            เฉพาะเจาะจง ร้านจิตเจริญค้าไม้ ร้านจิตเจริญค้าไม้ ราคาต่ าสุด เลขท่ี23/2564

591                        591                       ลว25/3/2564


