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1 จ้างเหมาก่อสร้างถนนนํ�าล้น คสล.สายห้วยเหล่าหญ้า หมู่ที� 2 189,000.00      189,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปาน หจก.ภารทองปาน
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 01/ 2561 ลว 18 ต.ค.60

ตําบลตาดกลอย นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์ นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์

2 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 101,000.00      189,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 02/ 2561 ลว 18 ต.ค.60

ตาดกลอย หมู่ 3 ตําบลตาดกลอย นางพิมพรรณ  ศรีธรรม นางพิมพรรณ  ศรีธรรม

3 จ้างลงวัสดุคัดเลือกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน 32,000.00        32,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปาน หจก.ภารทองปาน
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 03/ 2561 ลว 19 ต.ค.60

หมู่ที� 7 บ้านกกกล้วยนวน (ถนน คสล.ซอยผู้ใหญ่ไทย) นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์ นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์

4 จ้างลงวัสดุคัดเลือกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน 19,000.00        19,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปาน หจก.ภารทองปาน
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 04/ 2561 ลว 19 ต.ค.60

หมู่ที� 7 บ้านกกกล้วยนวน (ถนน คสล.ซอยผู้ใหญ่ไทย) นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์ นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์

5 จ้างลงวัสดุคัดเลือกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน 10,000.00        10,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปาน หจก.ภารทองปาน
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 05/ 2561 ลว 19 ต.ค.60

หมู่ที� 7 บ้านกกกล้วยนวน (ถนน คสล.สายทางเข้าหมู่บ้านกกกล้วยนวน) นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์ นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์

6 จ้างเหมาจัดสถานที� บริเวณจุดปล่อยกระทง และบริเวณจุดรับแขกพร้อม 17,000.00        17,000.00      เฉพาะเจาะจง นายนิตย์  ศรีวิชี นายนิตย์  ศรีวิชี
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 06/ 2561 ลว 31 ต.ค.60

ตกแต่งไฟฟ้าและแสงสว่าง

7 จ้างเหมาจัดเวทีและเครื�องเสียง พร้อมตกแต่งเวที เนื�องในงานโครงการ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิตย์  ศรีวิชี นายนิตย์  ศรีวิชี
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 07/ 2561 ลว 31 ต.ค.60

สืบสานประเพณีลอยกระทงประจําปี 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  30 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560
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8 จ้างเหมาประกอบอาหารเพื�อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ�าท่วมในพื�นที�ตําบล 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐนวรรณ  คํากุ้ง นางสาวฐนวรรณ  คํากุ้ง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 01/ 2561 ลว 17 ต.ค.60

ตาดกลอย จํานวน 300 กล่อง ๆ ละ 30 บาท

9 จ้างเหมาจัดทําพวงมาลาเนื�องในวันปิยมหาราช จํานวน 1 พวง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุคันธีร์  คงสาคร นางสุคันธีร์  คงสาคร

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 02/ 2561 ลว 19 ต.ค.60

10 จ้างเหมารถรับ-ส่งให้กับเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.ตาดกลอยเดือน พฤศจิกายน 8,892.00 8,892.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใบ  คํารุ่น นายทองใบ  คํารุ่น
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 03/ 2561 ลว 31 ต.ค.60

2560

11 จ้างเหมารถรับ-ส่งให้กับเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.วังขอน เดือน พฤศจิกายน 3,952.00 3,952.00 เฉพาะเจาะจง นายหยุด  อิ�นแก้ว นายหยุด  อิ�นแก้ว
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 04/ 2561 ลว 31 ต.ค.60

2560

12 จ้างเหมารถรับ-ส่งให้กับเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.กกกล้วยนวน 3,458.00 3,458.00 เฉพาะเจาะจง นายสนิท  พิมพ์คูณ นายสนิท  พิมพ์คูณ
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 05/ 2561 ลว 31 ต.ค.60

เดือน พฤศจิกายน 2560

13 จ้างเหมาจัดทําป้ายหลังฉาก เวทีขนาด 1.5 x 4 เมตร 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทิพร  บัวชุม นางสาวนนทิพร  บัวชุม

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 06/ 2561 ลว 31 ต.ค.60

14 จัดซื�อถึงยังชีพเพื�อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ�าท่วมภายในตําบลตาดกลอย 73,500.00 73,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยอดชีวัน  ทานหิรัญ นางสาวยอดชีวัน  ทานหิรัญ
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 01/ 2561 ลว 17 ต.ค.60

จํานวน 3 หมู่บ้าน

15 จัดซื�อวัสดุอื�นๆที�ใช้ในงานลอยกระทง จํานวน 3 รายการ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมลทิรา  ขวาวงศ์ษา นางสาวมลทิรา  ขวาวงศ์ษา
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 01/ 2561 ลว 31 ต.ค.60

รวม 15  โครงการ 503,122.00 503,122.00

วันที�  30 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย
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1 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษารถบรรทุกขยะ อบต. หมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ 9,730.00 9,730.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย  ชัยเลิศ นายศิริชัย  ชัยเลิศ
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 07/ 2561 ลว 3 พ.ย.60

001-51-0001  จํานวน 4 รายการ

2 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนยุทธศาสตร์พร้อมเข้าเล่ม จํานวน 4 เล่ม 680.00 680.00 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ์ จิตนันท์ นายยงยุทธ์ จิตนันท์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 08/ 2561 ลว 7 พ.ย.60

3
จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล ยินดีต้อนรับนายอําเภอหล่มเก่า ขนาด 2.50 x 

1.50 562.00 562.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทิพร  บัวชุม นางสาวนนทิพร  บัวชุม

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 09/ 2561 ลว 20 พ.ย.60

เมตร

4 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและเครื�องดื�ม สําหรับดําเนินการประชุมมอบ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐนวรรณ  คํากุ้ง นางสาวฐนวรรณ  คํากุ้ง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 10/ 2561 ลว 21 พ.ย.60

แนวทางการปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น และกํานัน

ผู้ใหญ่บ้าน จํานวน 100 ชุด

5 จ้างเหมารถรับ-ส่งให้กับเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.ตาดกลอยเดือน ธันวาคม 8,892.00 8,892.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใบ  คํารุ่น นายทองใบ  คํารุ่น
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 11/ 2561 ลว 30 พ.ย.60

2560

6 จ้างเหมารถรับ-ส่งให้กับเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.วังขอน เดือน ธันวาคม 3,952.00 3,952.00 เฉพาะเจาะจง นายหยุด  อิ�นแก้ว นายหยุด  อิ�นแก้ว

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 12/ 2561 ลว 30 พ.ย.60

2560

7 จ้างเหมารถรับ-ส่งให้กับเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.กกกล้วยนวน 3,458.00 3,458.00 เฉพาะเจาะจง นายสนิท  พิมพ์คูณ นายสนิท  พิมพ์คูณ

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 13/ 2561 ลว 30 พ.ย.60

เดือน ธันวาคม 2560

วันที�  30 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย
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8 จัดซื�อวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที�อยู่อาศัยประจํา ซึ�งผู้ประสบภัยพิบัติและ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอ้อยวัสดุ ร้านบ้านอ้อยวัสดุ
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 03/ 2561 ลว 28 พ.ย.60

ได้รับความเสียหาย นางสุภาพร  แก้วคง นางสุภาพร  แก้วคง

9 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จํานวน 6 รายการ 6,586.00 6,586.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา  ศยามเศรณี นางอรัญญา  ศยามเศรณี
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 02 / 2561 ลว 14 พ.ย.60

10 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จํานวน 2 รายการ 10,270.00 10,270.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา  ศยามเศรณี นางอรัญญา  ศยามเศรณี
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 03 / 2561 ลว 14 พ.ย.60

11 เช่าเรือขนาด 30 ฝีพายพร้อมไม้พาย สําหรับใช้ในการฝึกซ้อม จํานวน 2 ลํา 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  ถิ�นนาราม นางสุมาลี  ถิ�นนาราม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 01/ 2561 ลว 7 พ.ย.60

ระหว่างวันที� 8-14 พ.ย.2560 จํานวน 7 วัน ๆ ละ 1,500 บาท

12 เช่าเรือขนาด 30 ฝีพายพร้อมไม้พาย สําหรับใช้ในการฝึกซ้อม จํานวน 1 ลํา 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  ถิ�นนาราม นางสุมาลี  ถิ�นนาราม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 02/ 2561 ลว 16 พ.ย.60

ระหว่างวันที� 17-19 พ.ย.2560 จํานวน 3 วัน ๆ ละ 1,500 บาท

รวม 12  โครงการ 105,130.00 105,130.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  30 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560
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ในการซื�อหรือจ้าง

1 จ้างเหมาเครื�องจักรเพื�อขุดเศษสวะอุดตันทางนํ�า ห้วยอีจีน หมู่ที� 2 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 08/ 2561 ลว 7 ธ.ค.60

บ้านห้วยอีจีน ตําบลตาดกลอย อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ นางพิมพรรณ  ศรีธรรม นางพิมพรรณ  ศรีธรรม

2 จ้างเหมาเครื�องจักรเพื�อขุดเศษสวะอุดตันทางนํ�าบริเวณสะพานหนองกางแก่ว 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานก่อสร้าง หจก.ภารทองปานก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 09/ 2561 ลว 7 ธ.ค.60

หมู่ที� 9 บ้านห้วยโป่งนํ�า  ตําบลตาดกลอย นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์ นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์

3 จ้างเหมาเครื�องจักรเพื�อขุดเศษสวะอุดตันทางนํ�าบริเวณห้วยนํ�าเลา 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานก่อสร้าง หจก.ภารทองปานก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 10/ 2561 ลว 7 ธ.ค.60

หมู่ที� 4 บ้านตาดกลอยใต้  ตําบลตาดกลอย นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์ นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์

4 จ้างเหมาเครื�องจักรเพื�อขุดเศษสวะอุดตันทางนํ�าห้วยตาโรง หมู่ที� 3 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานก่อสร้าง หจก.ภารทองปานก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 11/ 2561 ลว 7 ธ.ค.60

บ้านตาดกลอยเหนือ  ตําบลตาดกลอย นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์ นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์

5 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยป่าขาด หมู่ที� 2 บ้านห้วยอีจีน 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานก่อสร้าง หจก.ภารทองปานก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 12/ 2561 ลว 8 ธ.ค.60

ตําบลตาดกลอย นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์ นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์

6 จ้างลงวัสดุคัดเลือกซ่อมแซมบริเวณคอสะพานข้ามห้วยอีหม้อ หมู่ที� 9 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานก่อสร้าง หจก.ภารทองปานก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 13/ 2561 ลว 8 ธ.ค.60

บ้านห้วยโป่งนํ�า นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์ นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์

7 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านวังขอน หมู่ที� 1 บ้านวังขอน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 14/ 2561 ลว 8 ธ.ค.60

บ้านห้วยโป่งนํ�า นางพิมพรรณ  ศรีธรรม นางพิมพรรณ  ศรีธรรม

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  29 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม 2560
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8 จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ�งคลองห้วยอีจีน หมู่ที� 2 บ้านห้วยอีจีน 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 15/ 2561 ลว 8 ธ.ค.60

นางพิมพรรณ  ศรีธรรม นางพิมพรรณ  ศรีธรรม

9 จ้างเหมาลงวัสดุคัดเลือกกลบหลุมบ่อซ่อมแซมถนนลําลองภายในหมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานก่อสร้าง หจก.ภารทองปานก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 16/ 2561 ลว 19 ธ.ค.60

วังขอน หมู่ที� 1 ตําบลตาดกลอย นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์ นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์

10 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัด หมู่ที� 2 บ้านห้วยอีจีน 104,000.00 104,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วราณัติก่อสร้าง หจก.วราณัติก่อสร้าง

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 17/ 2561 ลว 19 ธ.ค.60

นายสลับ  เทียนจัตุรัส นายสลับ  เทียนจัตุรัส

11 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านนายสมาน หมู่ที� 2 บ้านห้วยอีจีน 104,000.00 104,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วราณัติก่อสร้าง หจก.วราณัติก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 18/ 2561 ลว 19 ธ.ค.60

นายสลับ  เทียนจัตุรัส นายสลับ  เทียนจัตุรัส

12 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าพ่อ หมู่ที� 5 104,000.00 104,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 19/ 2561 ลว 20 ธ.ค.60

บ้านตาดข่าพัฒนา นางพิมพรรณ  ศรีธรรม นางพิมพรรณ  ศรีธรรม

13 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อจบ หมู่ที� 5 103,000.00 103,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 20/ 2561 ลว 20 ธ.ค.60

บ้านตาดข่าพัฒนา นางพิมพรรณ  ศรีธรรม นางพิมพรรณ  ศรีธรรม

14 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลําลองสายหัวสะพาน-ห้วยถํ�าปลาดุก  หมู่ที� 6 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานก่อสร้าง หจก.ภารทองปานก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 21/ 2561 ลว 20 ธ.ค.60

บ้านวังเวินพัฒนา นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์ นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  29 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2560
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15 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายวันโนนทองวราราม  หมู่ที� 7 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วราณัติก่อสร้าง หจก.วราณัติก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 22/ 2561 ลว 25 ธ.ค.60

บ้านกกกล้วยนวน นายสลับ  เทียนจัตุรัส นายสลับ  เทียนจัตุรัส

16 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยยางแคง 4 หมู่ที� 7 บ้านกกกล้วยนวน 208,000.00 208,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วราณัติก่อสร้าง หจก.วราณัติก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 23/ 2561 ลว 25 ธ.ค.60

นายสลับ  เทียนจัตุรัส นายสลับ  เทียนจัตุรัส

17 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยอีหม้อ- โคกสูง หมู่ที� 9 บ้านห้วยโป่งนํ�า 104,000.00 104,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 24/ 2561 ลว 26 ธ.ค.60

นางพิมพรรณ  ศรีธรรม นางพิมพรรณ  ศรีธรรม

18 จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มถํ�าปลาดุก หมู่ที� 9 บ้านห้วยโป่งนํ�า 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 25/ 2561 ลว 26 ธ.ค.60

นางพิมพรรณ  ศรีธรรม นางพิมพรรณ  ศรีธรรม

19 จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล ก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที� 7 138,000.00 138,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วราณัติก่อสร้าง หจก.วราณัติก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 26/ 2561 ลว 27 ธ.ค.60

บ้านกกกล้วยนวน นายสลับ  เทียนจัตุรัส นายสลับ  เทียนจัตุรัส

20 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ อบต.หมายเลขทะเบียนรถ กท-702 และ 1,359.97 1,359.97 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามนิลสันเพชรบูรณ์ บริษัทสยามนิลสันเพชรบูรณ์

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 14/ 2561 ลว 18 ธ.ค.60

หมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ 001-60-0003 จํานวน 4 รายการ นางสาวศศิธร  แก้วอุตสาห์ นางสาวศศิธร  แก้วอุตสาห์

21 จ้างเหมารถรับ-ส่งให้กับเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.ตาดกลอย เดือน มกราคม 9,360.00 9,360.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใบ  คํารุ่น นายทองใบ  คํารุ่น

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 15/ 2561 ลว 29 ธ.ค.60

2561

22 จ้างเหมารถรับ-ส่งให้กับเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.วังขอน เดือน มกราคม 2561 4,160.00 4,160.00 เฉพาะเจาะจง นายหยุด  อิ�นแก้ว นายหยุด  อิ�นแก้ว

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 16/ 2561 ลว 29 ธ.ค.60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  29 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2560
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23 จ้างเหมารถรับ-ส่งให้กับเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.กกกล้วยนวน เดือน มกราคม 3,640.00 3,640.00 เฉพาะเจาะจง นายสนิท  พิมพ์คูณ นายสนิท  พิมพ์คูณ

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 17/ 2561 ลว 29 ธ.ค.60

2561

24 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จํานวน 4 รายการ 13,080.00 13,080.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา  ศยามเศรณี นางอรัญญา  ศยามเศรณี
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 04 / 2561 ลว 1 ธ.ค.60

25 จัดซื�อครุภัณฑ์สํานักงาน (กองช่าง) ซื�อเครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วน 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริชัยพาณิชย์ ร้านศิริชัยพาณิชย์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 05/ 2561 ลว13 ธ.ค.60

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทีอยู่ จํานวน 1 เครื�อง นายวรชัย  กําจัดภัย นายวรชัย  กําจัดภัย

26 จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จํานวน 1 รายการ จัดซื�อยางมะตอยสําเร็จรูป 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญทรัพย์การค้า ร้านเจริญทรัพย์การค้า
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 06/ 2561 ลว 29 ธ.ค.60

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม/ถุง จํานวน 200 ถุง ๆ ละ 120 บาท นางสาวกุสุมา  ลากุล นางสาวกุสุมา  ลากุล

27 จัดซื�อนํ�าดื�ม เพื�อใช้ในการบริโภคภายในสํานักงานของ อบต.ตาดกลอย 2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ  หลวงวงศ์ นายศราวุธ  หลวงวงศ์

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 04/ 2561 ลว 29 ธ.ค.60

ประจําเดือน ม.ค.-มี.ค.2561

รวม 27  โครงการ 707,119.97 707,119.97

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  29 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2560



ลําดับ
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งานจัดซื�อจัดจ้าง
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จ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ
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เลขที�และวันที�ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื�อหรือจ้าง

1 จ้างก่อสร้างรั�วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกกกล้วยนวน หมู่ 7 บ้านกกกล้วยนวน 199,500.00 199,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วราณัติก่อสร้าง หจก.วราณัติก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 27/ 2561 ลว 23 ม.ค.61

นายสลับ  เทียนจัตุรัส นายสลับ  เทียนจัตุรัส

2 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลําลอง สายไร่นายแดง-ไร่นายสุทัศน์ หมู่ที� 6 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 28/ 2561 ลว 30 ม.ค.61

บ้านวังเวินพัฒนา นางพิมพรรณ  ศรีธรรม นางพิมพรรณ  ศรีธรรม

3 จ้างเหมาเตรียมอาหารว่างและเครื�องดื�ม จํานวน 50 ชุดๆละ 50 บาท 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐนวรรณ  คํากุ้ง นางสาวฐนวรรณ  คํากุ้ง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 18/ 2561 ลว 31 ม.ค.61

4 จ้างเหมารถรับ-ส่งให้กับเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.ตาดกลอยเดือน กุมภาพันธ์ 8,892.00 8,892.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใบ  คํารุ่น นายทองใบ  คํารุ่น
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 19/ 2561 ลว 31 ม.ค.61

2561

5 จ้างเหมารถรับ-ส่งให้กับเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.วังขอน เดือน กุมภาพันธ์ 3,952.00 3,952.00 เฉพาะเจาะจง นายหยุด  อิ�นแก้ว นายหยุด  อิ�นแก้ว
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 20/ 2561 ลว 31 ม.ค.61

2561

6 จ้างเหมารถรับ-ส่งให้กับเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.กกกล้วยนวน 3,458.00 3,458.00 เฉพาะเจาะจง นายสนิท  พิมพ์คูณ นายสนิท  พิมพ์คูณ
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 21/ 2561 ลว 31 ม.ค.61

เดือน กุมภาพันธ์ 2561

7 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) จํานวน 6 รายการ 9,958.00 9,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจํากัด บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจํากัด
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 05 / 2561 ลว 4 ม.ค.61

นายกฤษศพงษ์  คําชู นายกฤษศพงษ์  คําชู

8 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน (กองการศึกษา) จํานวน 3 รายการ 4,185.00 4,185.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจํากัด บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่นจํากัด

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 06 / 2561 ลว 4 ม.ค.61

นายกฤษศพงษ์  คําชู นายกฤษศพงษ์  คําชู

รวม 8  โครงการ 281,195.00 281,195.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  31 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2561



ลําดับ

ที�
งานจัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ

หรือจะจ้าง
ราคากลาง

วิธีซื�อหรือ

จ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื�อหรือจ้าง

1 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยซําเกียง หมู่ 5 บ้าตาดข่าพัฒนา 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วราณัติก่อสร้าง หจก.วราณัติก่อสร้าง

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 29/ 2561 ลว 5 ก.พ.61

ตําบลตาดกลอย นายสลับ  เทียนจัตุรัส นายสลับ  เทียนจัตุรัส

2 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายวัดตาดข่าพัฒนา หมู่ 5 บ้าตาดข่าพัฒนา 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 30/ 2561 ลว 5 ก.พ.61

ตําบลตาดกลอย นางพิมพรรณ  ศรีธรรม นางพิมพรรณ  ศรีธรรม

3 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ อบต.หมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ 18,660.00 18,660.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ�  คํามิ�ง นายอภิสิทธิ�  คํามิ�ง

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 31/ 2561 ลว 5 ก.พ.61

001-45-0001 และหมายเลขทะเบียนรถ กข-4566 จํานวน 15 รายการ

4 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ อบต.หมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ 18,660.00 18,660.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ�  คํามิ�ง นายอภิสิทธิ�  คํามิ�ง

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 31/ 2561 ลว 5 ก.พ.61

001-45-0001 และหมายเลขทะเบียนรถ กข-4566 จํานวน 15 รายการ

5 จ้างเหมาจัดขบวนแห่เปิดงานโครงการเข้าร่วมวัฒนธรรมไทยหล่ม ขนมเส้น 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสงค์  กันเดิน นายประสงค์  กันเดิน

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 32/ 2561 ลว 5 ก.พ.61

หล่มเก่า และเทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจําปี 2561

6 จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที� 5 สายไปบ้านเก่า  บ้านตาดข่าพัฒนา 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วราณัติก่อสร้าง หจก.วราณัติก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 33/ 2561 ลว 8 ก.พ.61

นายสลับ  เทียนจัตุรัส นายสลับ  เทียนจัตุรัส

7 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษารถบรรทุกนํ�า หมายเลขทะเบียนรถ ป-2710 และ 11,010.00 11,010.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.เจริญกลการ 4 ร้าน ช.เจริญกลการ 4

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 34/ 2561 ลว 12 ก.พ.61

หมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ 003-49-0001จํานวน 6 รายการ นายวุฒิชัย  สุวรรณประวัติ นายวุฒิชัย  สุวรรณประวัติ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  28 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561
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โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื�อหรือจ้าง

8 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียนรถ 81-6586  และ 18,100.00 18,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริชัยการยาง ร้านศิริชัยการยาง

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 35/ 2561 ลว 12 ก.พ.61

หมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ 005-51-0001 จํานวน 5 รายการ นายศิริชัย  ชัยเลิศ นายศิริชัย  ชัยเลิศ

9 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษารถบรรทุกนํ�า หมายเลขทะเบียนรถ กฉ-7370 พช. 16,857.55 16,857.55 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 36/ 2561 ลว 12 ก.พ.61

หมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ 001-58-0002 นายไพโรจน์  เสียงไพเราะ นายไพโรจน์  เสียงไพเราะ

10 จ้างเหมาเครื�องจักรเพื�อดําเนินการทําฝายกันนํ�าชั�วคราวพร้อมสิ�งประกอบ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 37/ 2561 ลว 14 ก.พ.61

บริเวณห้วยนํ�าเลา หมู่ 3 ,4 นางพิมพรรณ  ศรีธรรม นางพิมพรรณ  ศรีธรรม

11 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านวังม่วง 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนิตย์  ศรีวิชี นายนิตย์  ศรีวิชี

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 38/ 2561 ลว 22 ก.พ.61

12 จ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาลหมู่บ้านคุ้มหนองกางแก่ว หมู่ 9 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิตย์  ศรีวิชี นายนิตย์  ศรีวิชี

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 39/ 2561 ลว 22 ก.พ.61

บ้านห้วยโป่งนํ�า ตําบลตาดกลอย

13 จ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาลหมู่บ้านตาดกลอยใต้ หมู่ 4 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนิตย์  ศรีวิชี นายนิตย์  ศรีวิชี

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 40 / 2561 ลว 22 ก.พ.61

บ้านตาดกลอยใต้

14 จ้างซ่อมแซมประตูอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย หมู่ 3 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญทัน  แก้วย้อย นายบุญทัน  แก้วย้อย

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 22 / 2561 ลว 13 ก.พ.61

ตําบลตาดกลอย

วันที�  28 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย
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สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื�อหรือจ้าง

15 จ้างเหมาคนงานจ้างเหมาบริการทั�วไป (ทําหน้าที�แม่บ้านประจําการองค์การ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงทรัพย์ ภักดีอํานาจ นายทรงทรัพย์ ภักดีอํานาจ
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 23 / 2561 ลว 14 ก.พ.61

บริหารส่วนตําบลตาดกลอย) และปฏิบัติงานอื�นๆที�ได้รับมอบหมาย

16 จ้างเหมาคนงานจ้างเหมาบริการทั�วไป (ทําหน้าที�ประจํารถบรรทุกนํ�า 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์  คําอ่อน นายกิตติพงษ์  คําอ่อน

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 24 / 2561 ลว 14 ก.พ.61

ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และปฏิบัติงานอื�นๆที�ได้รับมอบ

17 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จํานวน 4,348 แผ่น ๆละ 1 บาท เพื�อใช้ประกอบ 4,348.00 4,348.00 เฉพาะเจาะจง นางวิภารัตน์  อ้นแอ๊บ นางวิภารัตน์  อ้นแอ๊บ
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 25 / 2561 ลว 28 ก.พ.61

เอกสารในการตรวจสอบโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที� 7

18 จ้างเหมารถรับ-ส่งให้กับเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.ตาดกลอยเดือน มีนาคม 9,828.00 9,828.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใบ  คํารุ่น นายทองใบ  คํารุ่น

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 26/ 2561 ลว 28 ก.พ.61

2561

19 จ้างเหมารถรับ-ส่งให้กับเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.วังขอน เดือน มีนาคม 4,368.00 4,368.00 เฉพาะเจาะจง นายหยุด  อิ�นแก้ว นายหยุด  อิ�นแก้ว

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 27/ 2561 ลว 28 ก.พ.61

2561

20 จ้างเหมารถรับ-ส่งให้กับเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.กกกล้วยนวน 3,822.00 3,822.00 เฉพาะเจาะจง นายสนิท  พิมพ์คูณ นายสนิท  พิมพ์คูณ
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 28/ 2561 ลว 28 ก.พ.61

เดือน มีนาคม 2561

21 จัดซื�ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที (รสจืด)ชนิกล่อง 200 ซีซี ให้กับโรงเรียน สพฐ. 241,121.88 241,121.88 เฉพาะเจาะจง นางนุชรีย์  ปรางค์วัฒนานนท์ นางนุชรีย์  ปรางค์วัฒนานนท์

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 08/ 2561 ลว 28 ก.พ.61

จํานวน 7 แห่ง ประจําภาคเรียนที� 2/2560 ประจําเดือน ม.ีค.-พ.ค.2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  28 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561



ลําดับ

ที�
งานจัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ

หรือจะจ้าง
ราคากลาง

วิธีซื�อหรือ

จ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื�อหรือจ้าง

22 จัดซื�ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที (รสจืด)ชนิกล่อง 200 ซีซี ให้กับ ศพด.3 ศูนย.์ 40,687.46 40,687.46 เฉพาะเจาะจง นางนุชรีย์  ปรางค์วัฒนานนท์ นางนุชรีย์  ปรางค์วัฒนานนท์

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 09/ 2561 ลว 28 ก.พ.61

ประจําภาคเรียนที� 2/2560 ประจําเดือน ม.ีค.-พ.ค.2561

23 จัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว (สํานักปลัด) จํานวน 2 รายการ 930.00 930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอ้อยมาร์เก็ต กกกะทอน ร้านบ้านอ้อยมาร์เก็ต กกกะทอน

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 07 / 2561 ลว 26 ก.พ.61

นายณัฐฐากร  แก้วคง นายณัฐฐากร  แก้วคง

รวม  23  โครงการ 845,792.89 845,792.89

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  28 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561



ลําดับ

ที�
งานจัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ

หรือจะจ้าง
ราคากลาง

วิธีซื�อหรือ

จ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื�อหรือจ้าง

1 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษารถบรรทุกนํ�า หมายเลขทะเบียนรถ ป-2710 และ 32,200.00 32,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.เจริญกลการ 4 ร้าน ช.เจริญกลการ 4

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 41/ 2561 ลว 15 มี.ค.61

หมายเลขทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 003-49-0001 จํานวน 12 รายการ นายวุฒิชัย  สุวรรณประวัติ นายวุฒิชัย  สุวรรณประวัติ

2 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายวังเวินพัฒนา หมู่ 6 บ้านวังเวิน 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 42/ 2561 ลว 15 มี.ค.61

ตําบลตาดกลอย อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ นางพิมพรรณ  ศรีธรรม นางพิมพรรณ  ศรีธรรม

3 จ้างก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที� 1 สายห้วยชมพู 2 บ้านวังขอน ตําบลตาดกลอย 157,000.00 157,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานก่อสร้าง หจก.ภารทองปานก่อสร้าง

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 43/ 2561 ลว 16 มี.ค.61

นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์ นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์

4 จ้างก่อสร้างรางระบายนํ�าถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที� 1 บ้านวังขอน 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานก่อสร้าง หจก.ภารทองปานก่อสร้าง

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 44/ 2561 ลว 16 มี.ค.61

ตําบลตาดกลอย นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์ นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์

5 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายวังเกิ�ง-วังข้าวหลาม หมู่ที� 8 บ้านวังม่วง 116,000.00 116,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานก่อสร้าง หจก.ภารทองปานก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 45/ 2561 ลว 19 มี.ค.61

ตําบลตาดกลอย นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์ นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์

6 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเขแมรุวัดวังม่วง หมู่ที� 8 บ้านวังม่วง 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานก่อสร้าง หจก.ภารทองปานก่อสร้าง

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 45/ 2561 ลว 19 มี.ค.61

ตําบลตาดกลอย นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์ นางสาวยุรีรัตน์  แก้วสงค์

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  30 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561



ลําดับ

ที�
งานจัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ

หรือจะจ้าง
ราคากลาง

วิธีซื�อหรือ

จ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื�อหรือจ้าง

7 จ้างโครงการปรับปรุงพื�นที�เมรุ หมู่ที� 8 บ้านวังม่วง ตําบลตาดกลอย 106,000.00 106,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 47/ 2561 ลว 20 มี.ค.61

ตําบลหล่มเก่า อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ นางพิมพรรณ  ศรีธรรม นางพิมพรรณ  ศรีธรรม

8 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลําลอง สายซําบักบ้า หมู่ที� 2 บ้านห้วยอีจีน 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 48/ 2561 ลว 20 มี.ค.61

ตําบลหล่มเก่า  อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ นางพิมพรรณ  ศรีธรรม นางพิมพรรณ  ศรีธรรม

9 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลําลอง สายห้วยสีเสียด 1 หมู่ที� 2 บ้านห้วยอีจีน 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 49/ 2561 ลว 20 มี.ค.61

ตําบลหล่มเก่า  อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ นางพิมพรรณ  ศรีธรรม นางพิมพรรณ  ศรีธรรม

10 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลําลอง สายศาลแดง - หนองป่าติ�ว หมู่ที�  8 121,000.00 121,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วราณัติก่อสร้าง หจก.วราณัติก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 50/ 2561 ลว 27 มี.ค.61

บ้านวังม่วง ตําบลหล่มเก่า  อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสลับ  เทียนจัตุรัส นายสลับ  เทียนจัตุรัส

11 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายไร่พ่ออิ�ว หมู่ที�  5 บ้านตาดข่าพัฒนา 104,000.00 104,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วราณัติก่อสร้าง หจก.วราณัติก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 51/ 2561 ลว 27 มี.ค.61

ตําบลหล่มเก่า  อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสลับ  เทียนจัตุรัส นายสลับ  เทียนจัตุรัส

12 จ้างก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์บริเวณที�ทําการ อบต.ตาดกลอย 130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 52/ 2561 ลว 28 มี.ค.61

อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ นางพิมพรรณ  ศรีธรรม นางพิมพรรณ  ศรีธรรม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  30 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561
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งานจัดซื�อจัดจ้าง
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หรือจะจ้าง
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วิธีซื�อหรือ

จ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื�อหรือจ้าง

13 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์เครื�องคอมพิวเตอร์ (สํานักปลัด) หมายเลข 1,260.00 1,260.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา  ศยามเศรณี นางอรัญญา  ศยามเศรณี
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 29 / 2561 ลว 13 มี.ค.61

ทะเบียนคุมพัสดุ 416-56-0031,416-58-0065 และครุภัณฑ์เครื�องปริ�นเตอร์

หมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ 416-48-0003

14 จ้างเหมาคนงานจ้างเหมาบริการทั�วไป (ทําหน้าที�แม่บ้านของศูนย์พัฒนาเด็ก 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุดมพร  แก้วม่วง นางสาวอุดมพร  แก้วม่วง

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 30 / 2561 ลว 30 มี.ค.61

เล็กกกกล้วยนวน) กองการศึกษาของ อบต.ตาดกลอย และปฏิบัติงานอื�นๆ

ที�ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาประจําเดือน เมษายน 2561

15 จัดซื�อวัสดุก่อสสร้างซ่อมแซมที�อยู่อาศัย เพื�อเยียวยาผู้ประสบวาตภัย เมื�อวันที� 30,794.60 30,794.60 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านอ้อยวัสดุ ร้านบ้านอ้อยวัสดุ

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 10/ 2561 ลว 12 มี.ค.61

7 มี.ค. 2561 จํานวน 8 รายการ นางสุภาพร  แก้วคง นางสุภาพร  แก้วคง

16 จัดซื�อครุภัณฑ์สํานักงาน โทรศัพ์เคลื�อนที� จํานวน 1 เครื�อง 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา  ศยามเศรณี นางอรัญญา  ศยามเศรณี
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 08/ 2561 ลว 2 มี.ค.61

17 จัดซื�อนํ�าดื�ม เพื�อใช้ในการบริโภคภายในสํานักงานของ อบต.ตาดกลอย 2,360.00 2,360.00 เฉพาะเจาะจง นายศราวุธ  หลวงวงศ์ นายศราวุธ  หลวงวงศ์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 09/ 2561 ลว 30 มี.ค.61

ประจําเดือน เม.ย.-มิ.ย.2561

รวม  17  โครงการ   1,097,704.60  1,097,704.60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  30 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561



ลําดับ

ที�
งานจัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ

หรือจะจ้าง
ราคากลาง

วิธีซื�อหรือ

จ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื�อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  28 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2560



ลําดับ

ที�
งานจัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ

หรือจะจ้าง
ราคากลาง

วิธีซื�อหรือ

จ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื�อหรือจ้าง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  28 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2560



ลําดับ

ที�
งานจัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ

หรือจะจ้าง
ราคากลาง

วิธีซื�อหรือ

จ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื�อหรือจ้าง

1 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กนักเรียน ศพดตาดกลอย ประจําเดือน พ.ค. 60 3822.00 3822.00 ตกลงราคา นายทองใบ  คํารุ่น นายทองใบ  คํารุ่น
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 40/2560 ลว 1 พ.ค.60

2 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กนักเรียน ศพด.วังขอน ประจําเดือน พ.ค. 60 4,641.00 4,641.00 ตกลงราคา นายหยุด  อิ�นแก้ว นายหยุด  อิ�นแก้ว

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 41/2560 ลว 1 พ.ค.60

3 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กนักเรียน ศพด.กกกล้วยนวน เดือน พ.ค. 60 3,549.00 3,549.00 ตกลงราคา นายสมคิด  แก้วจอม นายสมคิด  แก้วจอม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 42/2560 ลว 1พ.ค.60

4 จัดซื�ออาหารเสริม(นม)ให้กับ ศพด.จํานวน 3 แห่ง 36,245.70 36,245.70 กรณีพิเศษ นางสาวนุชรีย์  ปรางค์วัฒานนท์ นางสาวนุชรีย์  ปรางค์วัฒานนท์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 30/2560 ลว 1 พ.ค.60

5 จัดซื�อวัสดุก่อสร้างในการปรับสภาพแวด้อมที�อยู่อาศัยสําหรับคนพิการ 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา นายอภิเชษฐ์  แสงราช นายอภิเชษฐ์  แสงราช
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 31/2560 ลว 1 พ.ค.60

6 จัดซื�ออาหารเสริม(นม)ให้กับ โรงเรียน ศพฐ.จํานวน 7 แห่ง 213,251.40 213,251.40 กรณีพิเศษ นางสาวนุชรีย์  ปรางค์วัฒานนท์ นางสาวนุชรีย์  ปรางค์วัฒานนท์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 32/2560 ลว 1 พ.ค.60

7 จัดซื�อนํ�าดื�มเพื�อใช้บริโภคภายใน ศพด.ตาดกลอย จํานวน 204 ถัง 4,080.00 4,080.00 ตกลงราคา นางบุญส.ู  ทุมจันดา นางบุญส.ู  ทุมจันดา
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 28/2560 ลว 1 พ.ค.60

8 จัดซื�อนํ�าดื�มเพื�อใช้บริโภคภายใน ศพด.วังขอน จํานวน 204 ถัง 4,080.00 4,080.00 ตกลงราคา นางสาวสิริรัตน์  กุลเกลี�ยง นางสาวสิริรัตน์  กุลเกลี�ยง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 29/2560 ลว 1 พ.ค.60

9 จัดซื�อนํ�าดื�มเพื�อใช้บริโภคภายใน ศพด.กกกล้วยนวน จํานวน 204 ถัง 4,080.00 4,080.00 ตกลงราคา นายเอกรักษ์  ขวัญคง นายเอกรักษ์  ขวัญคง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 30/2560 ลว 1 พ.ค.60

10 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จํานวน 2 รายการ 5,200.00 5,200.00 ตกลงราคา บริษัทคอมพิวเตอร์และติวเตอร์ บริษัทคอมพิวเตอร์และติวเตอร์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 34/2560 ลว 2 พ.ค.60

11 จ้างเหมาซ่อบํารุงรักษารถยนต์ อบต. 3,000.00 3,000.00 ตกลงราคา
              ร้านหนุ่ยการช่าง             

 นายสง่า  สุวรรณา

              ร้านหนุ่ยการช่าง              

นายสง่า  สุวรรณา

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 34/2560 ลว 2 พ.ค.60

12 จัดซื�อครุภัณฑ์ดับเพลิง จํานวน 4 รายการ 81,000.00 81,000.00 ตกลงราคา ร้านคูณทวี ร้านคูณทวี
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 33/2560 ลว 4 พ.ค.60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560



ลําดับ

ที�
งานจัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ

หรือจะจ้าง
ราคากลาง

วิธีซื�อหรือ

จ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื�อหรือจ้าง

13 จ้างเหมาประกอบอาหารเครื�องดื�มสําหรับถวายพระ จํานวน 10 ชุด 7,500.00 7,500.00 ตกลงราคา นางสาวอัญชลี  แก้วพวง นางสาวอัญชลี  แก้วพวง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 44/2560 ลว 8 พ.ค.60

14 จัดซื�อผ้าภูษาโยง ยาว 20 เมตร จํานวน 1 ผืน 990.00 990.00 ตกลงราคา นางสาวอัญชลี  แก้วพวง นางสาวอัญชลี  แก้วพวง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 32/2560 ลว 8 พ.ค.60

15 จัดซื�อวัสดุก่อสร้างเพื�อมอบให้ประชาชนที�ได้รับความเสียหายอัน 3,360.00 3,360.00 ตกลงราคา ร้านเคหะภัณฑ์ ร้านเคหะภัณฑ์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 33/2560 ลว 17 พ.ค.60

เนื�องมาจากจากภัยธรรมชาติ จํานวน 4 รายการ

16 สอบราคาซื�อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจัดซื�อรถบรรทุกดีเซล 896,000.00 776,000.00 สอบราคา บริษัทสยามนิสสันเพชรบูรร์ บริษัทสยามนิสสันเพชรบูรร์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 01/2560 ลว 18 พ.ค.60

17 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษารถบรรทุกขยะ จํานวน 5 รายการ 22,600.00 22,600.00 ตกลงราคา
              ร้านศิริชัยการยาง             

 นายศิริชัย  ชัยเลิศ

              ร้านศิริชัยการยาง              

นายศิริชัย  ชัยเลิศ

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 22/2560 ลว 18 พ.ค.60

18 จ้างขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล.สายตาดกอยเหน-ืตาดกลอยใต้ 99,000.00 99,000.00 ตกลงราคา หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 23/2560 ลว 22 พ.ค.60

19 จ้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที� 4 199,500.00 199,000.00 ตกลงราคา หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 24/2560 ลว 22 พ.ค.60

20 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายห้วยถํ�าเต่า หมู่ที� 3 77,000.00 76,000.00 ตกลงราคา หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 25/2560 ลว 22 พ.ค.60

21 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหนองกางแก่ว-วังฮาง ม.3 116,000.00 115,000.00 ตกลงราคา หจก ศรีธรรมวิศวกรรม หจก ศรีธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 26/2560 ลว 23 พ.ค.60

22 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายตาดกลอยเหนือ-หนองกางแก่ว  ม.3 97,000.00 96,000.00 ตกลงราคา หจก ศรีธรรมวิศวกรรม หจก ศรีธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 27/2560 ลว 23 พ.ค.60

23 จ้างก่อสร้างหอถังประปาคุ้มหนองม้า ม.3 138,000.00 137,000.00 ตกลงราคา หจก.ศ ศมนกร หจก.ศ ศมนกร
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 28/2560 ลว 24 พ.ค.60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560



ลําดับ

ที�
งานจัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ

หรือจะจ้าง
ราคากลาง

วิธีซื�อหรือ

จ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื�อหรือจ้าง

24 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตาดกอยเหนือ (คุ้มบ้านน้อย) 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา นายนิตย์  ศรีวิชี นายนิตย์  ศรีวิชี
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 29/2560 ลว 26 พ.ค.60

25 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตาดข่า(คุ้มบ้านโนน ) 9,000.00 9,000.00 ตกลงราคา นายนิตย์  ศรีวิชี นายนิตย์  ศรีวิชี
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 30/2560 ลว 26 พ.ค.60

รวม 25 โครงการ 2,057,899.10 1,933,399.10

วันที�  31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย



ลําดับ

ที�
งานจัดซื�อจัดจ้าง

วงเงินที�จะซื�อ

หรือจะจ้าง
ราคากลาง

วิธีซื�อหรือ

จ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื�อหรือจ้าง

1 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กนักเรียน ศพดตาดกลอย ประจําเดือน มิ.ย. 60 4004.00 4004.00 ตกลงราคา นายทองใบ  คํารุ่น นายทองใบ  คํารุ่น
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 45/2560 ลว 1 มิ.ย.60

2 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กนักเรียน ศพด.วังขอน ประจําเดือน มิ.ย 60 4,576.00 4,576.00 ตกลงราคา นายหยุด  อิ�นแก้ว นายหยุด  อิ�นแก้ว
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 46/2560 ลว 1มิ.ย.60

3 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กนักเรียน ศพด.กกกล้วยนวน เดือน ม.ิย 60 4,004.00 4,004.00 ตกลงราคา นายสมคิด  แก้วจอม นายสมคิด  แก้วจอม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 47/2560 ลว 1มิ.ย.60

4 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ อบต.จํานวน 3 รายการ 4,500.00 4,500.00
ตกลงราคา               ร้านศิริชัยการยาง             

 นายศิริชัย  ชัยเลิศ

              ร้านศิริชัยการยาง              

นายศิริชัย  ชัยเลิศ

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 48/2560 ลว 2 มิ.ย.60

5 จัดซื�อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซขนาด 1 ตัน 896,000.00 777,600.00 สอบราคา บริษัทสยามนิสสันเพชรบูรณ์ บริษัทสยามนิสสันเพชรบูรณ์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 34/2560 ลว 2 มิ.ย.60

6 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จํานวน 2 รายการ 5,200.00 5,200.00 ตกลงราคา บริษัทคอมพิวเตอร์และติวเตอร์ บริษัทคอมพิวเตอร์และติวเตอร์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 34/2560 ลว 2 มิ.ย.60

7 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ อบต.จํานวน 1 รายการ 2,000.00 2,000.00 ตกลงราคา
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 49/2560 ลว 5 มิ.ย.60

8 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จํานวน 3 รายการ 2,400.00 2,400.00 ตกลงราคา บริษัทคอมพิวเตอร์และติวเตอร์ บริษัทคอมพิวเตอร์และติวเตอร์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 35/2560 ลว 5 มิ.ย.60

9 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล จํานวน 1 ป้าย 450.00 450.00 ตกลงราคา
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 50/2560 ลว 13 มิ.ย.60

10 จัดซื�ออุปกรณ์ฝึกอบรมสําหรับโครงการฝึกอบรมให้ความร็เกี�ยวกับการ 11,140.00 11,140.00 ตกลงราคา นางสะอาด  ดวงประสิทธิ� นางสะอาด  ดวงประสิทธิ�
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 36/2560 ลว 13 มิ.ย.60

จัดทําดอกไม้จันทร์ จํานวน 14 รายการ

11 จ้างเหมาจัดทําอาหารว่างพร้อมเครื�องดื�ม(สําหรับแขกผู้เข้ารวมอบรม) 7,000.00 7,000.00 ตกลงราคา นางสาวเจริญตา  คํากุ้ง นางสาวเจริญตา  คํากุ้ง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 51/2560 ลว 14 มิ.ย.60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  30 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2560
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12 จ้างประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการประกอบการ- 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ
31/2560 ลว 15 มิ.ย.60

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

13 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สํานักปลัด) จํานวน 5 รายการ 6,280.00 6,280.00 ตกลงราคา บริษัทคอมพิวเตอร์และติวเตอร์ บริษัทคอมพิวเตอร์และติวเตอร์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 37/2560 ลว 20 มิ.ย.60

14 จัดซื�อวัสดุเชื�อเพลิงสารหล่ออื�น เพื�อใช้เติมเครื�องพ่นหมอกควัน สําหรับ 7,459.00 7,459.00 ตกลงราคา นางสาวสิริรัตน์  กุลเกลี�ยง นางสาวสิริรัตน์  กุลเกลี�ยง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 38/2560 ลว 23 มิ.ย.60

รพ.สต ตาดกลอย , รพ.สต วังขอน

15 จัดซื�อวัสดุก่อสร้าง โดยซื�อยางมะตอยสําเร็จรูป จํานวน 800 ถุง 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา ร้านโชคดีพาณิชย์ ร้านโชคดีพาณิชย์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 35/2560 ลว 29 มิ.ย.60

รวม 15  โครงการ 1,069,013.00 950,613.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  30 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2560
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1 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กนักเรียน ศพดตาดกลอย ประจําเดือน ก.ค. 60 8892.00 8892.00 ตกลงราคา นายทองใบ  คํารุ่น นายทองใบ  คํารุ่น
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 52/2560 ลว 3 ก.ค.60

2 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กนักเรียน ศพด.วังขอน ประจําเดือน ก.ค. 60 3,952.00 3,952.00 ตกลงราคา นายหยุด  อิ�นแก้ว นายหยุด  อิ�นแก้ว
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 53/2560 ลว 3 ก.ค.60

3 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กนักเรียน ศพด.กกกล้วยนวน เดือน ก.ค. 60 3,458.00 3,458.00 ตกลงราคา นายสมคิด  แก้วจอม นายสมคิด  แก้วจอม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 54/2560 ลว 3 ก.ค.60

4 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล (กองคลัง) จํานวน 1 ป้าย 450.00 450.00 ตกลงราคา นางสาวนนทิพร  บัวชุม นางสาวนนทิพร  บัวชุม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 55/2560 ลว 3 ก.ค.60

5 จัดซื�ออาหารเสริม (นม)พลาสเจอร์ไรส์ให้กับ รร.สพฐ จํานวน 4 แห่ง 258,160.50 258,160.50 กรณีพิเศษ นางสาวนุชรีย์  ปรางค์วัฒานนท์ นางสาวนุชรีย์  ปรางค์วัฒานนท์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 36/2560 ลว 3 ก.ค.60

6 จัดซื�ออาหารเสริม (นม)พลาสเจอร์ไรส์ให้กับ รร.ศพด. จํานวน 2 แห่ง 56,605.90 56,605.90 กรณีพิเศษ นางสาวนุชรีย์  ปรางค์วัฒานนท์ นางสาวนุชรีย์  ปรางค์วัฒานนท์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 37/2560 ลว 3 ก.ค.60

7 จัดซื�อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา)สําหรับศูนยัฒนาเด็กเล็ก 25,501.00 25,501.00 ตกลงราคา หจก.ซุปเปอร์บิ�กเพชรบูรณ์ หจก.ซุปเปอร์บิ�กเพชรบูรณ์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 38/2560 ลว 3 ก.ค.60

8 จัดซื�อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ (สํานักปลัด) 96,900.00 96,900.00 ตกลงราคา ร้านทรัพย์มาเพิ�ม ร้านทรัพย์มาเพิ�ม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 39/2560 ลว 3 ก.ค.60

9 จัดซื�อนํ�าดื�มเพื�อใช้ในการบริโภคในสํานักงานของอบต.ตาดกลอย124 ถัง 2,480.00 2,480.00 ตกลงราคา นายศราวุฒิ  หลวงวงค์ นายศราวุฒิ  หลวงวงค์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 39/2560 ลว 3 ก.ค.60

10 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล ในโครงการปลูกต้นไม่เฉิมพระเกียรติ 540.00 540.00 ตกลงราคา นางสาวนนทิพร  บัวชุม นางสาวนนทิพร  บัวชุม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 56/2560 ลว20 ก.ค.60

11 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จํานวน 200 กล่อง 10,000.00 10,000.00 ตกลงราคา นางสมพร  แก้วสงค์ นางสมพร  แก้วสงค์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 57/2560 ลว20 ก.ค.60

12 จัดซื�อวัสด/ุอุปกรณ์ที�ใช้ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 6,072.00 6,072.00 ตกลงราคา นางสาวสิริรัตน์  กุลเกลี�ยง นางสาวสิริรัตน์  กุลเกลี�ง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 40/2560 ลว20 ก.ค.60

วันที�  31 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2560

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฏาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย
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13 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาดกลอย ม.3 149,000.00 148,000.00 ตกลงราคา หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ
33/2560 ลว24 ก.ค.60

14 จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วังขอน ม.1 199,000.00 198,000.00 ตกลงราคา หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 34/2560 ลว24 ก.ค.60

15 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านผู้ใหญ่เทียน หมู่ที� 2 บ้านห้วยอีจีน 67,000.00 66,000.00 ตกลงราคา หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 35/2560 ลว25 ก.ค.60

16 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายบัวสี หมู่ที� 2 บ้านห้วยอีจีน 99,000.00 98,000.00 ตกลงราคา หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 36/2560 ลว25 ก.ค.60

17 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยป่าขาดหมู่ที� 2 บ้านห้วยอีจีน 132,000.00 131,000.00 ตกลงราคา หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 37/2560 ลว25 ก.ค.60

18 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านตาดกลอยเหนือ-หนองกางแก่ว ม.3 271,000.00 270,000.00 ตกลงราคา หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 38/2560 ลว25 ก.ค.60

19 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวังข้าม หมู่ที� 4 บ้านตาดกลอยใต้ 99,000.00 98,000.00 ตกลงราคา หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรัธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 39/2560 ลว25 ก.ค.60

20 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายซําเข หมู่ที� 7 บ้านกกกล้วยนวน 118,000.00 117,000.00 ตกลงราคา หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรัธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 40/2560 ลว25 ก.ค.60

21 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยภูแผงม้า หมู่ที� 9 บ้านห้วยโป่งนํ�า 259,000.00 258,000.00 ตกลงราคา หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรัธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 41/2560 ลว25 ก.ค.60

22 จ้างเหมาซ่อมบํารุกรักษารถจักรยายนต์ จํานวน 15 รายการ 5,020.00 5,020.00 ตกลงราคา นายสงกรานต์  ชัยวงค์กา นายสงกรานต์  ชัยวงค์กา
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 58/2560 ลว27 ก.ค.60

รวม  22   โครงการ 1,871,031.40 1,862,031.40

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฏาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  31 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2560



ลําดับ

ที�

งานจัดซื�อจัดจ้าง
วงเงินที�จะซื�อ

หรือจะจ้าง
ราคากลาง

วิธีซื�อหรือ

จ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื�อหรือจ้าง

1 จ้างเหมาคนงานจ้างเหมางานบริการทั�วไป (ทําหน้าที�แม่บ้าน ศพด. 12,900.00 12,900.00 ตกลงราคา นางสาวอุดมพร  แก้วม่วง นางสาวอุดมพร  แก้วม่วง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 42/2560 ลว 1 ส.ค.60

2 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กนักเรียน ศพดตาดกลอย ประจําเดือน ส.ค. 60 10296.00 10296.00 ตกลงราคา นายทองใบ  คํารุ่น นายทองใบ  คํารุ่น
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 59/2560 ลว 1 ส.ค.60

3 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กนักเรียน ศพด.วังขอน ประจําเดือน ส.ค. 60 4,576.00 4,576.00 ตกลงราคา นายหยุด  อิ�นแก้ว นายหยุด  อิ�นแก้ว
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 60/2560 ลว 1 ส.ค.60

4 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กนักเรียน ศพด.กกกล้วยนวน เดือน ส.ค. 60 4,004.00 4,004.00 ตกลงราคา นายสมคิด  แก้วจอม นายสมคิด  แก้วจอม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 61/2560 ลว 1 ส.ค.60

5 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล นวน 1 ป่าย 950.00 950.00 ตกลงราคา นางสาวนนทิพร  บัวชุม นางสาวนนทิพร  บัวชุม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 62/2560 ลว 1 ส.ค.60

6 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษารถจักรยานยนต์ จํานวน 2 รายการ 500.00 500.00 ตกลงราคา นายสงกรานต์  ชัยวงค์กา นายสงกรานต์  ชัยวงค์กา
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 63/2560 ลว 7 ส.ค.60

7 จ้างเหมาจัดทําป้ายศูนย์บริการคนพิการแผ่นเหล็กพร้อมขาตั�ง 1 ชุด 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา นางสาวนนทิพร  บัวชุม นางสาวนนทิพร  บัวชุม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 64/2560 ลว 7 ส.ค.60

8 จัดซื�อวัสดุอุปกรณ์ที�ใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการบริการศูนย์คนพิการ 10,000.00 10,000.00 ตกลงราคา บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 42/2560 ลว 7 ส.ค.60

9 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน(กองการศึกษา) จํานวน 4 รายการ 7,315.00 7,315.00 ตกลงราคา บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น บริษัทศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 43/2560 ลว 8 ส.ค.60

10 จ้างปรับปรุงพื�นที�ทิ�งขยะ อบต.ตาดกลอย ม.2 26,000.00 26,000.00 ตกลงราคา นายสุพรรณ  บัวทอง นายสุพรรณ  บัวทอง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 43/2560 ลว17 ส.ค.60

11 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร(์ กองคลัง) จํานวน  5 รายการ 5,450.00 5,450.00 ตกลงราคา บริษัทคอมพิวเตอร์และติวเตอร์ บริษัทคอมพิวเตอร์และติวเตอร์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 44/2560 ลว17 ส.ค.60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  31 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560



ลําดับ

ที�

งานจัดซื�อจัดจ้าง
วงเงินที�จะซื�อ

หรือจะจ้าง
ราคากลาง

วิธีซื�อหรือ

จ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื�อหรือจ้าง

12 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษารถบรรทุกนํ�า จํานวน 5 รายการ 16,000.00 16,000.00 ตกลงราคา ช.เจริญกลการ 4 ช.เจริญกลการ 4
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 44/2560 ลว21 ส.ค.60

13 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษารถบรรทุกขยะจํานวน 3 รายการ 16,950.00 16,950.00 ตกลงราคา ศิริชัยการยาง ศิริชัยการยาง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 45/2560 ลว21 ส.ค.60

14 จัดซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและสารหล่อลื�นเพื�อใช้เติมเครื�องพ่นหมอกควัน 4,161.00 4,161.00 ตกลงราคา นางสาวสิริรัตน์  กุลเกลี�ยง นางสาวสิริรัตน์  กุลเกลี�ยง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 46/2560 ลว21 ส.ค.60

สําหรับ รพ.สต.วังขอน

15 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที� 3 (คุ้มบ้านรองเลิศ) 101,000.00 100,000.00 ตกลงราคา หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 46/2560 ลว22 ส.ค.60

16 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที� 3 (คุ้มบ้านโนน) 155,000.00 154,000.00 ตกลงราคา หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 47/2560 ลว22 ส.ค.60

17 จ้างก่อสร้างระบบระบายนํ�าถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที� 5 บ้านตาดข่า 108,000.00 107,000.00 ตกลงราคา หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 48/2560 ลว22 ส.ค.60

18 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเข้าหมู่บ้านกกก้วยนวน ม.7 143,000.00 142,000.00 ตกลงราคา หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 49/2560 ลว22 ส.ค.60

19 จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเประปาใหญ่ ม.4 บ้านตาดกลอยใต้ 143,000.00 142,000.00 ตกลงราคา หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 50/2560 ลว22 ส.ค.60

20 จ้างลงวัสดุคัดเลือกปรับปรุงพื�นที� ฌาปนสถาน ม.8 58,000.00 58,000.00 ตกลงราคา หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 51/2560 ลว22 ส.ค.60

21 จ้างเหมารถปิคอัพ ขับ 2 ล้อ เพื�อใช้ดําเนินการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 883.48 883.48 ตกลงราคา นายสุทัศน์  คําแสด นายสุทัศน์  คําแสด
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 65/2560 ลว24 ส.ค.60

22 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 1,290.00 1,290.00 ตกลงราคา บริษัทคอมพิวเตอร์และติวเตอร์ บริษัทคอมพิวเตอร์และติวเตอร์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 66/2560 ลว25 ส.ค.60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  31 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560



ลําดับ

ที�

งานจัดซื�อจัดจ้าง
วงเงินที�จะซื�อ

หรือจะจ้าง
ราคากลาง

วิธีซื�อหรือ

จ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื�อหรือจ้าง

23 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ (กู้ชีพฉุกเฉิน) จํานวน 9 รายการ 3,239.96 3,239.96 ตกลงราคา
บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จํากัด 

สาขาหล่มสัก

บริษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ จํากัด   

สาขาหล่มสัก

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 67/2560 ลว31 ส.ค.60

รวม 23  โครงการ 837,515.44 832,515.44

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  31 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560



ลําดับ

ที�

งานจัดซื�อจัดจ้าง
วงเงินที�จะซื�อ

หรือจะจ้าง
ราคากลาง

วิธีซื�อหรือ

จ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที�ตกลงซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที�และวันที�ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื�อหรือจ้าง

1 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กนักเรียน ศพดตาดกลอย ประจําเดือน ก.ย. 60 8892.00 8892.00 ตกลงราคา นายทองใบ  คํารุ่น นายทองใบ  คํารุ่น
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 68/2560 ลว 1 ก.ย.60

2 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กนักเรียน ศพด.วังขอน ประจําเดือน ก.ย. 60 3,952.00 3,952.00 ตกลงราคา นายหยุด  อิ�นแก้ว นายหยุด  อิ�นแก้ว
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 69/2560 ลว 1 ก.ย.60

3 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กนักเรียน ศพด.กกกล้วยนวน เดือน ก.ย. 60 3,458.00 3,458.00 ตกลงราคา นายสมคิด  แก้วจอม นายสมคิด  แก้วจอม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 70/2560 ลว 1 ก.ย.60

4 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)  จํานวน 2 รายการ 4,560.00 4,560.00 ตกลงราคา บริษัทคอมพิวเตอร์และติวเตอร์ บริษัทคอมพิวเตอร์และติวเตอร์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 49/2560 ลว 1 ก.ย.60

5 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  จํานวน 1 รายการ 4,880.00 4,880.00 ตกลงราคา บริษัทคอมพิวเตอร์และติวเตอร์ บริษัทคอมพิวเตอร์และติวเตอร์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 50/2560 ลว 1 ก.ย.60

6 จ้างเหมาเครื�องจักรเพื�อขุดเศษสวะออกจากเส้นทางถนนลาดยางภายใน 36,000.00 35,000.00 ตกลงราคา หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 52/2560 ลว 8 ก.ย.60

หมู่บ้านวังเวิน ม.6

7 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลประปาบาดาลหมู่บ้านห้วยอีจีน ม.2 230,000.00 230,000.00 ตกลงราคา หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 53/2560 ลว 12 ก.ย.60

8 จัดซื�อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื�องพ่นหมอกควัน) จํานวน 1 เครื�อง 59,000.00 59,000.00 ตกลงราคา นายวิธิต  นามวงเงา นายวิธิต  นามวงเงา
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 57/2560 ลว 14 ก.ย.60

9 จ้างก่อสร้างถรนน ค.ส.ล. สายซําเกียง ม.5 159,000.00 158,000.00 ตกลงราคา หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 54/2560 ลว 15 ก.ย.60

10 จ้างก่อสร้างถรนน ค.ส.ล. สายโคกบ้านใหม่ ม.6 129,000.00 128,000.00 ตกลงราคา หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 55/2560 ลว 15 ก.ย.60

11 จัดซื�อเครื�องแบบ อปพร. จํานวน 20 ชุด 36,000.00 36,000.00 ตกลงราคา หจก.ไจแอนท์เคมีคอล หจก.ไจแอนท์เคมีคอล
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 58/2560 ลว 18 ก.ย.60

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  29 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560
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12 จัดซื�อวัสดุอุปกรณ์ที�ใช้ในการสาธิตการฝึกอบรมภาคปฏิบัติลัอัคคีภัย 10,140.00 10,140.00 ตกลงราคา ร้านวันอินทร์ เคมีคอล ร้านวันอินทร์ เคมีคอล

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 59/2560 ลว 18 ก.ย.60

13 จ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 900.00 900.00 ตกลงราคา
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 71/2560 ลว 18 ก.ย.60

14 จัดซื�อวัสดุเอกสารในการฝึกอบรม จํานวน 7 รายการ 2,040.00 2,040.00 ตกลงราคา ร้านศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น ร้านศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 51/2560 ลว 18 ก.ย.60

15 จ้างเหมาเครื�องจักรเพื�อขุดเศษสวะอุดตันเทางนํ�าห้วยนํ�าเลา ม.4 28,000.00 27,000.00 ตกลงราคา หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 57/2560 ลว 19 ก.ย.60

16 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายศาลแดง-หนองปาติ�ว ม.8 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 58/2560 ลว 19 ก.ย.60

17 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลําลองสายหนองกางแก่ว ม.3 27,000.00 26,000.00 ตกลงราคา หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 59/2560 ลว 19 ก.ย.60

18 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื�องดื�มและอาหารว่างสําหรับผู้ข่ร่วม 15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา นางสาวฐนวรรณ  คํากุ้ง นางสาวฐนวรรณ   คํากุ้ง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 60/2560 ลว 19 ก.ย.60

อบรมเจ้าหน้าที�และวิทยากร จํานวน 30 คน

19 จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติพร้อมเข้าเม จํานวน 20 เล่ม 1,100.00 1,100.00 ตกลงราคา นางรัตนา  บุญคง นางรัตนา  บุญคง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 72/2560 ลว 20 ก.ย.60

20 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 (คุ้มบ้านเหนือ) 22,000.00 22,000.00 ตกลงราคา นายนิตย์  ศรีวิชี นายนิตย์  ศรีวิชี
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 61/2560 ลว 22 ก.ย.60

21 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม1 (คุ้มบ้านโนน) 22,000.00 22,000.00 ตกลงราคา นายนิตย์  ศรีวิชี นายนิตย์  ศรีวิชี
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 62/2560 ลว 22 ก.ย.60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน 2560
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22 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยโป่งนํ�า ม.9 บ้านห้วยโป่งนํ�า 59,000.00 59,000.00 ตกลงราคา หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง หจก.ภารทองปาน ก่อสร้าง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 63/2560 ลว 22 ก.ย.60

23 จ้างเหมาคนงานจ้างเหมาบริการทั�วไป (ทําหน้าที�แม่บ้าน ศพด. 68,400.00 68,400.00 ตกลงราคา นางสาวอุดมพร  แก้วม่วง นางสาวอุดมพร  แก้วม่วง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 64/2560 ลว 29 ก.ย.60

กกกล้วยนวน ประจําเดือน ต.ค 60-ก.ย.61

24 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาดกลอยเดือนตุลาคม60 8,892.00 8,892.00 ตกลงราคา นายทองใบ  คํารุ่น นายทองใบ  คํารุ่น
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 73/2560 ลว 29 ก.ย.60

25 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาดกลอยเดือนตุลาคม60
3,952.00 3,952.00 ตกลงราคา

นายหยุด  อิ�นแก้ว นายหยุด  อิ�นแก้ว
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 74/2560 ลว 29 ก.ย.60

26 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาดกลอยเดือนตุลาคม60
3,458.00 3,458.00 ตกลงราคา

นายสมคิด  แก้วจอม นายสมคิด  แก้วจอม
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 75/2560 ลว 29 ก.ย.60

27 จัดซื�ออาหารเสริม (นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย์ 136,085.38 136,085.38 กรณีพิเศษ นางสาวนุชรีย์  ปรางค์วัฒานนท์ นางสาวนุชรีย์  ปรางค์วัฒานนท์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 60/2560 ลว 29 ก.ย.60

28 จัดซื�ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน สพฐ.จํานวน 7 แห่ง 620,948.06 620,948.06 กรณีพิเศษ นางสาวนุชรีย์  ปรางค์วัฒานนท์ นางสาวนุชรีย์  ปรางค์วัฒานนท์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 61/2560 ลว 29 ก.ย.60

29 จัดซื�อนํ�าดื�มให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย รวม 122 วัน 4,880.00 4,880.00 ตกลงราคา นางบุญสูง  ทุมจันดา นางบุญสูง  ทุมจันดา
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 61/2560 ลว 29 ก.ย.60

30 จัดซื�อนํ�าดื�มให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย รวม 122 วัน 4,880.00 4,880.00 ตกลงราคา นางสาวสิริรัตน์  กุลเกลี�ยง นางสาวสิริรัตน์  กุลเกลี�ยง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 61/2560 ลว 29 ก.ย.60

31 จัดซื�อนํ�าดื�มให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย รวม 122 วัน 4,880.00 4,880.00 ตกลงราคา นายเอกรัษ์  ขวัญคง นายเอกรัษ์  ขวัญคง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 61/2560 ลว 29 ก.ย.60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย
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32
จัดซื�อนํ�าดื�ม อบต.ตาดกลอย ประจําเดือน ต.ค-ธ.ค.60 จํานวน 120 ถัง

2,400 2,400 ตกลงราคา นายศราวุฒิ หลวงวงค์ นายศราวุฒิ หลวงวงค์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 55/2560 ลว 29 ก.ย.60

33 จัดซื�อหนังสือพิมพ์รายวัน และหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ให้กับสํานักงาน 9,860 9,860 ตกลงราคา นางสาวสุมาลี  ศรีรัตน์ นางสาวสุมาลี  ศรีรัตน์
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ 56/2560 ลว 29 ก.ย.60

อบต.ตาดกลอย ตั�งแต่วันที� 1 ต.ค 60- 31 ก.ย. 61

รวม   33  โครงการ 1,750,557 1,073,815

วันที�  29 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560
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