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การซื้อหรือจาง

1 จางเหมาคนงานจางเหมาบริการทั่วไป(ทําหนาที่แมบานของ ศพด.กกกลวย 72,600.00    72,600.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวอุดมพร  แกวมวง นางสาวอุดมพร  แกวมวง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 01/ 2563 ลวท 1 ต.ค.62

นวน)กองการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลตาดและปฏิบัติงานอื่นๆ

ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาประจําเดือนต.ค.62-ต.ค.63

2 จางเหมารถรับ-สงใหกับเด็กเล็กกอนวัยเรียน ศพด.ตาดกลอย เดือน ต.ต.62 9,100.00      9,100.00      เฉพาะเจาะจง นายทองใบ  คํารุน นายทองใบ  คํารุน
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 01/ 2563 ลวท 1 ต.ค.62

3 จางเหมารถรับ-สงใหกับเด็กเล็กกอนวัยเรียน ศพด.วังขอน เดือน ต.ค. 62 5,720.00      5,720.00     เฉพาะเจาะจง นายหยุด อิ่นแกว นายหยุด อิ่นแกว
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 02/ 2563 ลวท 1 ต.ค.62

4 จางเหมารถรับ-สงใหกับเด็กกอนวัยเรียน ศพด.กกกลวยนวน เดือน ต.ค.62 6,240.00      6,240.00     เฉพาะเจาะจง นายเรือง  แสงขาน นายเรือง  แสงขาน
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 03/ 2563 ลวท 1 ต.ค.62

5 จางเหมาทําพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 1,000.00      1,000.00      เฉพาะเจาะจง รานกนกภัณฑ รานกนกภัณฑ
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 04/ 2563 ลวท 9 ต.ค.62

มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร นางมาลา  เสรีสันติกุล นางมาลา  เสรีสันติกุล

6 จางเหมาจัดทําปายฉากกิจกรรม / โครงการเฉลิมพระเกียรติ ขนาด 2 เมตร 1,200.00      1,200.00      เฉพาะเจาะจง รานเหรียญฟากราฟฟคเฮาส รานเหรียญฟากราฟฟคเฮาส
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 05/2563 ลวท 16 ต.ค.62

ยาว 4 เมตร นางสาวนนทิพร  บัวชุม นางสาวนนทิพร  บัวชุม

7 จางเหมาทําพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอม 1,000.00      1,000.00      เฉพาะเจาะจง รานกนกภัณฑ รานกนกภัณฑ
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 06/2563 ลวท 18 ต.ค.62

เกลาเจาอยูหัว นางมาลา  เสรีสันติกุล นางมาลา  เสรีสันติกุล

8 จางเหมาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอร(สํานักปลัด)หมายเลข 420.00         420.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 07/2563 ลวท 25 ต.ค.62

ทะเบียนคุมพัสดุ 416-56-0041 นางอรัญญา  ศยามเศรณี นางอรัญญา  ศยามเศรณี

9 จางเหมาถายเอกสารพรอมเขาเลม 1,205.00 1,205.00 เฉพาะเจาะจง นายหยุด อิ่นแกว นายหยุด อิ่นแกว
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 08/2563 ลวท 25 ต.ค.62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม 2562

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  31 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562
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10 จางเหมาซอมบํารุงรักษาวัสดุแอรรถยนตกูชีพ หมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ 2,075.80 2,075.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยตาเพชรบูรณ บริษัทโตโยตาเพชรบูรณ
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 09/2563 ลวท 25 ต.ค.62

001-58-0002 นายไพโรจน  เสียงไพเราะ นายไพโรจน  เสียงไพเราะ

11 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ทีใหกับ รร.ตาดกลอย,รร.หวยอีจีน,รร.วังขอน 82,274.22 82,274.22 เฉพาะเจาะจง นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 01/2563 ลวท 1 ต.ค.62

รร,วังเวิน,รร.ตาดขา,รร.กกกลวยนวน และรร.หวยโปงน้ํา

12 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ทีใหกับ ศพด.ตาดกลอย,ศพด.วังขอน 17,735.76 17,735.76 เฉพาะเจาะจง นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 02/2563 ลวท 1 ต.ค.62

และ ศพด.กกกลวยนวน

13 จัดซื้อหนังสือพิมพรายวันๆละ2ฉบับ และหนังสือพิมพรายสัปดาห ๆละ 9,920.00 9,920.00 เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  ศรีรัตน นางสุมาลี  ศรีรัตน
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 01/2563 ลวท 1 ต.ค.62

1 ฉบับ ตั้งแต 1 ต.ค.62-30 ก.ย.63

14 จัดวื้อน้ําดื่มเพื่อใชบริโภคภายในสํานักงานของ อบต.ตาดกลอย 1,464.00 1,464.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพัฒนชัย  คําทิ้ง นายสุพัฒนชัย  คําทิ้ง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 02/2563 ลวท 1 ต.ค.62

ประจําเดือน ต.ค.-ธ.ค.2562

15 จัดวื้อน้ําดื่มเพื่อใชบริโภคภายใน ศพด.ตาดกลอย จํานวน 282 ถัง 3,384.00 3,384.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพัฒนชัย  คําทิ้ง นายสุพัฒนชัย  คําทิ้ง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 03/2563 ลวท 1 ต.ค.62

16 จัดวื้อน้ําดื่มเพื่อใชบริโภคภายใน ศพด.วังขอน จํานวน 282 ถัง 3,384.00 3,384.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพัฒนชัย  คําทิ้ง นายสุพัฒนชัย  คําทิ้ง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 04/2563 ลวท 1 ต.ค.62

17 จัดวื้อน้ําดื่มเพื่อใชบริโภคภายใน ศพด.กกกลวยนวน จํานวน 282 ถัง 3,384.00 3,384.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพัฒนชัย  คําทิ้ง นายสุพัฒนชัย  คําทิ้ง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 05/2563 ลวท 1 ต.ค.62

วันที่  31 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม 2562
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18 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วีระยุทธปโตเลียม หจก.วีระยุทธปโตเลียม
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 06/2563 ลวท 1 ต.ค.62

ประปงบประมาณ 2563 นายยุทธ  ขวัญพรม นายยุทธ  ขวัญพรม

19 จัดซื้อเสื้อสําหรับนักกีฬา จํานวน 90 ตัว 16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริ  ปตุจาตุรนต นายศิริ  ปตุจาตุรนต
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 07/2563 ลวท 7 ต.ค.62

20 จัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในโครงการ จํานวน 2 รายการ 1,575.00 1,575.00 เฉพาะเจาะจง รานแววตาพาณิชย รานแววตาพาณิชย
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 08/2563 ลวท 16 ต.ค.62

21 เชาเรือพรอมไมพาย ระหวางวันที่ 5-11 ต.ค.62 จํานวน 7 วันจํานวน 2 ลําๆ 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรวาล  จันทรหีบ นายจักรวาล  จันทรหีบ
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 01/2563 ลวท 4 ต.ค.62

ละ 3,000 บาท/วัน (วันฝกซอม)และเชาเรือพรอมไมพายระหวางวันที1่3-15

ต.ค.62 จํานวน 3 วัน จํานวน 1 ลําๆละ 3,000 บาท/วัน (วันแขงขัน)

รวม  21  โครงการ 640,881.78 640,881.78

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม 2562

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  31 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562
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1 จางเหมารถรับ-สงใหกับเด็กเล็กกอนวัยเรียน ศพด.ตาดกลอย เดือน พ.ย.62 9,555.00      9,555.00     เฉพาะเจาะจง นายทองใบ  คํารุน นายทองใบ  คํารุน
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 10/ 2563 ลวท 31 ต.ค.62

2 จางเหมารถรับ-สงใหกับเด็กเล็กกอนวัยเรียน ศพด.วังขอน เดือน พ.ย. 62 6,006.00      6,006.00     เฉพาะเจาะจง นายหยุด อิ่นแกว นายหยุด อิ่นแกว
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 11/ 2563 ลวท 31 ต.ค.62

3 จางเหมารถรับ-สงใหกับเด็กกอนวัยเรียน ศพด.กกกลวยนวน เดือน พ.ย.62 6,552.00      6,552.00     เฉพาะเจาะจง นายเรือง  แสงขาน นายเรือง  แสงขาน
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 12/ 2563 ลวท 31 ต.ค.62

4 จางเหมาจัดทําปายฉากเวทีขนาด 4X8 เมตร จํานวน 1 ผืน 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทิพร  บัวชุม นางสาวนนทิพร  บัวชุม
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 13/2563 ลวท 4 พ.ย 62

5 จางเหมาจัดสถานที่ และคาจางเวที เครื่องเสียง พรอมตกแตง เพื่อดําเนิน 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  จิตนันท นายยงยุทธ  จิตนันท
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 14/2563 ลวท 4 พ.ย 62

งานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป 2562

6 จางเหมาซอมบํารุงรักษารถยนต อบต.หมายเลขทะเบียนรถ กท-702 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย  ชัยเลิศ นายศิริชัย  ชัยเลิศ
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 15/2563 ลวท 15 พ.ย 62

เพชรบูรณ และหมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ 001-60-0003 จํานวน 1 รายการ

7 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอรไรสใหกับ รร.บานตาดกลอย 90,804.00 90,804.00 เฉพาะเจาะจง นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 03/2563 ลวท 31 ต.ค.62

รร.บานหวยอีจีน,รร.บานวังขอน และรร.บานวังเวินประจําเดือน พ.ย.-ธ.ค.62

8 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอรไรสใหกับ ศพด.ตาดกลอย 21,845.60 21,845.60 เฉพาะเจาะจง นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 04/2563 ลวท 31 ต.ค.62

ศพด.วังขอน และศพด.กกกลวยนวนประจําเดือนพ.ย.-ธ.ค.62

9 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ทีใหกับ รร.บานตาดขา,รร.บานกกกลวยนวน 49,422.40 49,422.40 เฉพาะเจาะจง นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 05/2563 ลวท 31 ต.ค.62

และรร.บานหวยโปงน้ํา ประจําเดือนพ.ย.-ธ.ค.62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   พฤศจิกายน 2562

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  29 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562
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10 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ทีใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กกกกลวยนวน 7,507.20 7,507.20 เฉพาะเจาะจง นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 06/2563 ลวท 31 ต.ค.62

ประจําเดือนพ.ย.-ธ.ค.62

11 จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ใชในงานลอยกระทง เพื่อดําเนินงานตามโครงการการจัด 6,930.00 6,930.00 เฉพาะเจาะจง นายจําลอง  วะทา นายจําลอง  วะทา
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 09/2563 ลวท 4 พ.ย.62

งานประเพณีลอยกระทงประจําป 2562 จํานวน 3 รายการ

12 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น น้ํามันพนหมอกควัน รพ.สต.ตาดกลอย 2,690.20 2,690.20 เฉพาะเจาะจง หจก.วีระยุทธปโตเลียม หจก.วีระยุทธปโตเลียม
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 10/2563 ลวท 14 พ.ย.62

จํานวน 2 รายการ นายยุทธ  ขวัญพรม นายยุทธ  ขวัญพรม

รวม  12  โครงการ 248,912.40 248,912.40

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   พฤศจิกายน 2562

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  29 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562
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1 จางเหมาซอมแซมระบบประปาบาดาล อบต.ตาดกลอย ต.ตาดกลอย 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค  คํากุง นายณรงค  คํากุง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 02/2563 ลวท 3 ธ.ค.62

อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ จํานวน 1 รายการ

2 จางเหมาแบ็คโฮในการขุดเศษหินหวยน้ําเลาเพื่อทําคันกั้นน้ําและบอในการ 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค  คํากุง นายณรงค  คํากุง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 03/2563 ลวท 4 ธ.ค.62

กักเก็บน้ําชั่วคราว บริเวณหวยน้ําเลา หมู 3 บานตาดกลอยเหนือ

3 จางเหมาซอมแซมระบบประปาบาดาล หมูที่ 1 คุมโนนสะอาด บานวังขอน 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค  คํากุง นายณรงค  คํากุง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 04/2563 ลวท 9 ธ.ค.62

4 จางเหมาซอมแซมระบบประปาบาดาล หมูที่ 4 คุมวัดตาดกลอยใต 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค  คํากุง นายณรงค  คํากุง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 05/2563 ลวท 9 ธ.ค.62

บานตาดกลอยใต

5 จางเหมารถรับ-สงใหกับเด็กเล็กกอนวัยเรียน ศพด.ตาดกลอย เดือน ธ.ค.62 8,190.00      8,190.00     เฉพาะเจาะจง นายทองใบ  คํารุน นายทองใบ  คํารุน
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 10/2563 ลวท 31 ต.ค.62

6 จางเหมารถรับ-สงใหกับเด็กเล็กกอนวัยเรียน ศพด.วังขอน เดือน ธ.ค. 62 5,148.00       5,148.00      เฉพาะเจาะจง นายหยุด อิ่นแกว นายหยุด อิ่นแกว
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 11/2563 ลวท 31 ต.ค.62

7 จางเหมารถรับ-สงใหกับเด็กกอนวัยเรียน ศพด.กกกลวยนวน เดือน ธ.ค.62 5,616.00      5,616.00     เฉพาะเจาะจง นายเรือง  แสงขาน นายเรือง  แสงขาน
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 12/2563 ลวท 31 ต.ค.62

8 จางเหมาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอร(กองชาง)หมายเลขทะเบียน 1,820.00      1,820.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 19/2563 ลวท 2 ธ.ค.62

คุมพัสดุ 416-56-0043 จํานวน 2 รายการ นางอรัญญา  ศยามเศรณี นางอรัญญา  ศยามเศรณี

9 จางเหมาเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวมพิธีรับพระราชทาน 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิกุล  กุลเกลี้ยง นางสาวพิกุล  กุลเกลี้ยง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 20/2563 ลวท 20 ธ.ค.62

พระบรมฉายาลักษณ จํานวน 70 คน ๆ ละ 25 บาท

วันที่  27 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   ธันวาคม 2562

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย
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10 จางเหมาจัดทําปายไวนิลสวัสดีปใหม 2563 จํานวน 1 ปาย 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง รานเหรียญฟากราฟฟคเฮาส รานเหรียญฟากราฟฟคเฮาส
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 21/2563 ลวท 20 ธ.ค.62

นางสาวนนทิพร  บัวชุม นางสาวนนทิพร  บัวชุม

11 จางเหมาจัดทําปายไวนิลสวัสดีปใหม 2563 จํานวน 1 ปาย 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง รานเหรียญฟากราฟฟคเฮาส รานเหรียญฟากราฟฟคเฮาส
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 22/2563 ลวท 25 ธ.ค.62

นางสาวนนทิพร  บัวชุม นางสาวนนทิพร  บัวชุม

12 จางเหมาเชาเต็นท จํานวน 1 เต็นท วันละ 500 บาท จํานวน 7 วัน 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริรัตน  กุลเกลี้ยง นางสาวสิริรัตน  กุลเกลี้ยง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 23/2563 ลวท 26 ธ.ค.62

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) จํานวน 1 รายการ 820.00 820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 11/2563 ลวท 2 ธ.ค.62

นางอรัญญา  ศยามเศรณี นางอรัญญา  ศยามเศรณี

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) จํานวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทศึกษาภัณฑขอนแกน บริษัทศึกษาภัณฑขอนแกน
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 12/2563 ลวท 4 ธ.ค.62

นายกฤษณพงศ คําชู นายกฤษณพงศ คําชู

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) จํานวน 4 รายการ 5,664.00 5,664.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เพาเวอรคอมพิวเตอร หจก. เพาเวอรคอมพิวเตอร
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 13/2563 ลวท 6 ธ.ค.62

นายอนันต  สารีคํา นายอนันต  สารีคํา

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองการศึกษา) จํานวน 1 รายการ 1,940.00 1,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 14/2563 ลวท 20 ธ.ค.62

นางอรัญญา  ศยามเศรณี นางอรัญญา  ศยามเศรณี

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   ธันวาคม 2562

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  27 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562
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17 จัดซื้อเครื่องดื่ม(เพื่อบริการประชาชนผูมารับบริการ) จํานวน 2 รายการ 1,029.00 1,029.00 เฉพาะเจาะจง นางสุดใจ  คํารุน นางสุดใจ  คํารุน
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 15/2563 ลวท 25 ธ.ค.62

รวม  17  โครงการ 147,827.00 147,827.00

วันที่  27 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   ธันวาคม 2562

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย
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1 จางเหมาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑยานพาหนะและขนสงรถบรรทุกขยะ 41,260.00 41,260.00 เฉพาะเจาะจง นายสาคร  เกตุทอง นายสาคร  เกตุทอง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 06/2563 ลวท 28 ม.ค.63

หมายเลขทะเบียนคุมครุภัณฑ 005-51-01 หมายเลขทะเบียนรถ81-6586

2 จางเหมารถรับ-สงใหกับเด็กเล็กกอนวัยเรียน ศพด.ตาดกลอย เดือน ม.ค.63 9,555.00      9,555.00     เฉพาะเจาะจง นายทองใบ  คํารุน นายทองใบ  คํารุน
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 24/ 2563 ลวท 3 ม.ค.63

3 จางเหมารถรับ-สงใหกับเด็กเล็กกอนวัยเรียน ศพด.วังขอน เดือน ม.ค.63 6,006.00      6,006.00     เฉพาะเจาะจง นายหยุด อิ่นแกว นายหยุด อิ่นแกว
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 25/ 2563 ลวท 3 ม.ค.63

4 จางเหมารถรับ-สงใหกับเด็กกอนวัยเรียน ศพด.กกกลวยนวน เดือน ม.ค.63 6,552.00      6,552.00     เฉพาะเจาะจง นายเรือง  แสงขาน นายเรือง  แสงขาน
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 26/ 2563 ลวท 3 ม.ค.63

5 จางเหมาซอมบํารุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร หมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ 468.00 468.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 08/2563 ลวท 8 ม.ค.63

416-56-0042 จํานวน 1 รายการ นางอรัญญา  ศยามเศรณี นางอรัญญา  ศยามเศรณี

6 จางเหมากําจัดปลวกหองเก็บเอกสาร องคการบริหารสวนตําบล 16,320.00 16,320.00 เฉพาะเจาะจง รานโฮมเคมีคอล รานโฮมเคมีคอล
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 31/2563 ลวท 31 ม.ค.63

ตาดกลอย จํานวน 2 หอง นางสาวปุณยนุช  นาคเกตุ นางสาวปุณยนุช  นาคเกตุ

7 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอรไรสใหกับ รร.บานตาดกลอย 91,067.20 91,067.20 เฉพาะเจาะจง นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 07/2563 ลวท 2 ม.ค.63

รร.บานหวยอีจีน,รร.บานวังขอน และรร.บานวังเวินประจําเดือน ม.ค.-ก.พ.63

8 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอรไรสใหกับ ศพด.ตาดกลอย 21,845.60 21,845.60 เฉพาะเจาะจง นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 08/2563 ลวท  2 ม.ค.63

และศพด.วังขอน ประจําเดือน ม.ค.-ก.พ.63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มกราคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  31 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563
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9 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ใหกับ รร.สพฐ. รร.ตาดขาพัฒนา 49,422.40 49,422.40 เฉพาะเจาะจง นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 09/2563 ลวท 2 ม.ค.63

รร.กกกลวยนวน,รร.หวยโปงน้ํา ประจําเดือน ม.ค.-ก.พ.63

10 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ใหกับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกกกลวยนวน 7,820.00 7,820.00 เฉพาะเจาะจง นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 10/2563 ลวท 2 ม.ค.63

ประจําเดือน ม.ค.-ก.พ.63

11 จัดซื้อน้ําดื่มเพื่อใชบริโภคภายในสํานักงานของ อบต.ตาดกลอย 1,512.00 1,512.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพัฒนชัย    คําทิ้ง นายสุพัฒนชัย    คําทิ้ง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 16/2563 ลวท 2 ม.ค.63

ประจําเดือน ม.ค.-มี.ค.63 จํานวน 126 ถัง ๆละ 12 บาท

12 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (สํานักปลัด) จํานวน 1 รายการ 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทศึกษาภัณฑขอนแกน บริษัทศึกษาภัณฑขอนแกน
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 17/2563 ลวท 8 ม.ค.63

นายกฤษณพงศ คําชู นายกฤษณพงศ คําชู

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) จํานวน 2 รายการ 8,448.00 8,448.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เพาเวอรคอมพิวเตอร หจก. เพาเวอรคอมพิวเตอร
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 18/2563 ลวท 8 ม.ค.63

นายอนันต  สารีคํา นายอนันต  สารีคํา

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองการศึกษา) จํานวน 4 รายการ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เพาเวอรคอมพิวเตอร หจก. เพาเวอรคอมพิวเตอร
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 19/2563 ลวท 8 ม.ค.63

นายอนันต  สารีคํา นายอนันต  สารีคํา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มกราคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  31 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563
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15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองการศึกษา) จํานวน 4 รายการ 5,880.00 5,880.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เพาเวอรคอมพิวเตอร หจก. เพาเวอรคอมพิวเตอร
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 20/2563 ลวท 9 ม.ค.63

นายอนันต  สารีคํา นายอนันต  สารีคํา

รวม  15  โครงการ 272,356.20 272,356.20

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มกราคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  31 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563
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1 จางเหมาขุดเจาะบอบาดาลภายในหมูบาน หมู 3 บานตาดกลอยเหนือ 130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นิติธรกอสราง หจก.นิติธรกอสราง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 20/2563 ลวท 9 ม.ค.63

ต.ตาดกลอย อ.หลมเกา ปริมาณงานขุดเจาะบอบาดาลคาเฉลี่ยความลึกไม

นอยกวา 55.00 เมตร พรอมสิ่งประกอบ

2 จางเหมาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑยานพาหนะและขนสงรถบรรทุกขยะ 41,260.00 41,260.00 เฉพาะเจาะจง รานศิริชัยการยาง รานศิริชัยการยาง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 08/2563 ลวท 18 ก.พ.63

หมายเลขทะเบียนคุมครุภัณฑ 005-51-01 หมายเลขทะเบียนรถ81-6586 นายศิริชัย  ชัยเลิศ นายศิริชัย  ชัยเลิศ

3 จางเหมาโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินโดยใชโปรแกรม 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง รานธันวาคอมพิวเตอร รานธันวาคอมพิวเตอร
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 09/2563 ลวท 28 ก.พ.63

LTAX 3000 และLTAX GIS ขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย นายสุริชาติ  ศรีทน นายสุริชาติ  ศรีทน

อําเภอหลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ

4 จางเหมารถรับ-สงใหกับเด็กเล็กกอนวัยเรียน ศพด.ตาดกลอย เดือน ก.พ.63 8,190.00      8,190.00     เฉพาะเจาะจง นายทองใบ  คํารุน นายทองใบ  คํารุน
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 28/ 2563 ลวท 31 ม.ค.63

5 จางเหมารถรับ-สงใหกับเด็กเล็กกอนวัยเรียน ศพด.วังขอน เดือน ก.พ.63 5,148.00       5,148.00      เฉพาะเจาะจง นายหยุด อิ่นแกว นายหยุด อิ่นแกว
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 29/ 2563 ลวท 31 ม.ค.63

6 จางเหมารถรับ-สงใหกับเด็กกอนวัยเรียน ศพด.กกกลวยนวน เดือน ก.พ.63 5,616.00      5,616.00     เฉพาะเจาะจง นายเรือง  แสงขาน นายเรือง  แสงขาน
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 30/ 2563 ลวท 31 ม.ค.63

7 จางเหมารถยนตพรอมตกแตงขบวนรถแหเปดงานโครงการเขารวม 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมประสงค  กันเดิน นายสมประสงค  กันเดิน
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 32/2563 ลวท 11 ก.พ.63

วัฒนธรรมไทหลมขนมเสนหลมเกา และเทศการอาหารอรอย ประจําป 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
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8 จางเหมาซอมบํารุงรักษารถยนต อบต.หมายเลขทะเบียนรถ กข-4566 พช. 15,490.00 15,490.00 เฉพาะเจาะจง นายสาคร  เกตุทอง นายสาคร  เกตุทอง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 33/2563 ลวท 13 ก.พ.63

และหมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ 001-45-0001 จํานวน 18 รายการ

9 จางเหมาจัดทําปายไวนิลศูนยอํานวยการความชวยเหลือ จํานวน 1 ปาย 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง รานเหรียญฟากราฟฟคเฮาส รานเหรียญฟากราฟฟคเฮาส
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 34/2563 ลวท 21 ก.พ.63

นางสาวนนทิพร  บัวชุม นางสาวนนทิพร  บัวชุม

10 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที (รสจืด) ชนิดกลอง 200 ซีซใหกับ รร.สพฐ. 157,651.20 157,651.20 เฉพาะเจาะจง นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 11/2563 ลวท 28 ก.พ.63

7 แหง รร.ตาดกลอย , รร.หวยอีจีน ,รร.วังขอน ,รร.วังเวิน ,รร.ตาดขา ,

รร.กกกลวนวน และ รร.หวยโปงน้ํา ประจําเดือน มี.ค.-เม.ย. 63

11 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที (รสจืด) ชนิดกลอง 200 ซีซใหกับ รร.สพฐ. 33,782.40 33,782.40 เฉพาะเจาะจง นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 12/2563 ลวท 28 ก.พ.63

3 แหง ศพด.ตาดกลอย , ศพด.วังขอน และศพด.กกกลวยนวน

ประจําเดือน ม.ีค.-เม.ย. 63

12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองการศึกษา) จํานวน 5 รายการ 5,470.00 5,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทศึกษาภัณฑขอนแกน บริษัทศึกษาภัณฑขอนแกน
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 21/2563 ลวท 13 ก.พ.63

นายกฤษณพงศ  คําชู นายกฤษณพงศ  คําชู

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองการศึกษา) จํานวน 1 รายการ 1,311.00 1,311.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เพาเวอรคอมพิวเตอร หจก. เพาเวอรคอมพิวเตอร
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 22/2563 ลวท 13 ก.พ.63

นายอนันต  สารีคํา นายอนันต  สารีคํา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ 2563

วันที่  28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย
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14 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (สํานักปลัด) จํานวน 25 รายการ 19,990.00 19,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทศึกษาภัณฑขอนแกน บริษัทศึกษาภัณฑขอนแกน
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 23/2563 ลวท 13 ก.พ.63

นายกฤษณพงศ  คําชู นายกฤษณพงศ  คําชู

รวม  14  โครงการ 774,268.60 774,268.60

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
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1 จางกอสรางโครงการขยายเขตประปาภายใน หมูบาน หมูที่ 1 บานวังขอน 79,000.00 79,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สินสรางบารมี ซัมมิท หจก.สินสรางบารมี ซัมมิท

เปนผูผานการ

ตรวจสอบ

ั ิ

10/2563 ลวท 18 มี.ค.63

ต.ตาดกลอย อ.หลมเกา ปริมาณงานวางทอจายน้ําประปา พีวีซี ชั้น 8.5 นางสาวชัชรีย  ตรีเสียน นางสาวชัชรีย  ตรีเสียน

เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ระยะทาง 1,000 เมตร

2 จางกอสรางโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.สายหวยชมพู1 หมูที่ 1 บานวังขอน 119,000.00 119,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล  ผองคํา นายอิทธิพล  ผองคํา
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 11/2563 ลวท 18 มี.ค.63

ต.ตาดกลอย อ.หลมเกา ปริมาณผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง

68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

3 จางกอสรางโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.สายหวยสีเสียด 2 หมูที่ 2 บาน 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล  ผองคํา นายอิทธิพล  ผองคํา
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 12/2563 ลวท 18 มี.ค.63

หวยอีจีน ปริมาณผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 56.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร

4 จางกอสรางโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยวัดหวยกางปลา (บริเวณนา 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม  จันดี นายอาคม  จันดี
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 13/2563 ลวท 19 มี.ค.63

นายดอน) หมูที่ 3 บานตาดกลอยเหนือ กวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 55.00

เมตร หนา 0.15 เมตร

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2563
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5 จางกอสรางโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายไรนายประยูร หมู 4 บาน 258,000.00 258,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม หจก.ศรีธรรมวิศวกรรม
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 14/2563 ลวท 19 มี.ค.63

ตาดกลอยใต ต.ตาดกลอย ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร. ระยะทาง

140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

6 จางกอสรางโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายวังเกิ้ง-วังขาวหลาม หมู 8 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม  จันดี นายอาคม  จันดี
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 15/2563 ลวท 19 มี.ค.63

บานวังมวง ต.ตาดกลอย ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร. ระยะทาง

57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

7 จางกอสรางขุดลอกคลองหวยน้ําเลา หมู 4 บานตาดกลอยใต ปริมาณงาน 279,000.00 279,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานกอสราง หจก.ภารทองปานกอสราง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 16/2563 ลวท 30 มี.ค.63

ขุดลึกเฉลี่ยจากกนคลองเดิม 1.50 เมตร ยาว 380 เมตร ปริมาตรดินฃุด นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค

ลอกไมนอยกวา 7,980 ลบ.ม.

8 จางเหมากอสรางโครงการปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงคและรอบบริเวณ 320,000.00 320,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานกอสราง หจก.ภารทองปานกอสราง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 17/2563 ลวท 30 มี.ค.63

ที่ทําการ อบต.ตาดกลอย ปริมาณงานกอสรางพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค

0.10 เมตร จํานวน 1,000 ตร.ม.

9 จางเหมารถรับ-สงใหกับเด็กเล็กกอนวัยเรียน ศพด.ตาดกลอย เดือน มี.ค.63 6,370.00      6,370.00     เฉพาะเจาะจง นายทองใบ  คํารุน นายทองใบ  คํารุน
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 35/2563 ลวท 28 ก.พ.63

10 จางเหมารถรับ-สงใหกับเด็กเล็กกอนวัยเรียน ศพด.วังขอน เดือน ก.พ.63 4,004.00      4,004.00     เฉพาะเจาะจง นายหยุด อิ่นแกว นายหยุด อิ่นแกว
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 36/2563 ลวท 28 ก.พ.63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
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11 จางเหมารถรับ-สงใหกับเด็กกอนวัยเรียน ศพด.กกกลวยนวน เดือน มี.ค.63 4,368.00      4,368.00     เฉพาะเจาะจง นายเรือง  แสงขาน นายเรือง  แสงขาน
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 37/2563 ลวท 28 ก.พ.63

12 จางเหมาซอมบํารุงรักษารถกูชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียนรถ กฉ-7370 3,990.03 3,990.03 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยตาเพชรบูรณจํากัด บริษัทโตโยตาเพชรบูรณจํากัด
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 38/2563 ลวท 28 ก.พ.63

เพชรบูรณ และหมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ 001-58-02 จํานวน 10 รายการ นายไพโรจน  เสียงไพเราะ นายไพโรจน  เสียงไพเราะ

13 จางเหมาซอมบํารุงรักษารถบรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียนรถ ป-2170 33,900.00 33,900.00 เฉพาะเจาะจง รานสาครเซอรวิส รานสาครเซอรวิส
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 39/2563 ลวท 16 มี.ค.63

เพชรบูรณ และหมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ 003-49-01 จํานวน 7 รายการ นายสาคร  เกตุทอง นายสาคร  เกตุทอง

14 จางเหมาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) จํานวน 3 1,260.00 1,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 40/2563 ลวท 17 มี.ค.63

เครื่อง หมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ416-52-17,416-66-74 และ416-62-95 นางอรัญญา  ศยามเศรณี นางอรัญญา  ศยามเศรณี

จํานวน 3 รายการ

15 จางเหมาซอมบํารุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียนรถ 81-6586 พช. 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง รานสาครเซอรวิส รานสาครเซอรวิส
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 41/2563 ลวท 31 มี.ค.63

และหมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ 005-51-001 จํานวน 5 รายการ นายสาคร  เกตุทอง นายสาคร  เกตุทอง

16 จางเหมาบริการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่น ๆ 6,720.00 6,720.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินันท  อยูสุข นางสาวศิรินันท  อยูสุข
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 42/2563 ลวท 31 มี.ค.63

ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาตั้งแต 1-30 เม.ย.2563

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองชาง) จํานวน 13 รายการ 45,970.00 45,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 13/2563 ลวท 16 มี.ค.63

นางอรัญญา  ศยามเศรณี นางอรัญญา  ศยามเศรณี

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
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18 จัดซื้อน้ําดื่มเพื่อใชบริโภคภายในสํานักงานของ อบต.ตาดกลอย 1,416.00 1,416.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพัฒนชัย    คําทิ้ง นายสุพัฒนชัย    คําทิ้ง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 30/2563 ลวท 31 มี.ค.63

ประจําเดือน เม.ย.-มิ.ย.63 จํานวน 59 ถัง ๆละ 12 บาท

รวม 18 โครงการ 1,479,498.03 1,479,498.03

วันที่  31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย
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1 จางกอสรางโครงการวางทอจายน้ําประปาภายในหมูบาน หมู 1 บานวังขอน       99,000.00      99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรศักดิ์    กุลเกลี้ยง นายพรศักดิ์    กุลเกลี้ยง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 17/2563 ลวท 3 เม.ย.63

ปริมาณงานวางทอจายน้ําชั้น พีวีซี 8.5 เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว

2 จางกอสรางโครงการวางทอจายน้ําประปาภายในหมูบาน หมู 2 198,000.00 198,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรศักดิ์    กุลเกลี้ยง นายพรศักดิ์    กุลเกลี้ยง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 18/2563 ลวท 3 เม.ย.63

บานหวยอีจีน ปริมาณวางจายทอน้ําประปา พีวีซีชั้น 8.5 เสนผาศูนยกลาง

2 นิ้ว ระยะทาง 2,500 เมตร

3 จางกอสรางโครงการกอสรางถนนลําลองสายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 143,000.00 143,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานกอสราง หจก.ภารทองปานกอสราง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 19/2563 ลวท 3 เม.ย.63

ตาดกลอย หมู 4 ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 35.00 นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค

เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 140 ตร.ม.

4 จางกอสรางโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.สายหวยลากขาว หมู 5 บาน 109,000.00 109,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธพล  ผองคํา นายอิทธพล  ผองคํา
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 20/2563 ลวท 13 เม.ย.63

ตาดขา ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 57.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 171 ตร.ม.

5 จางกอสรางโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.สายไรพออิ๋ว หมู 5 บาน 109,000.00 109,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม  จันดี นายอาคม  จันดี
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 21/2563 ลวท 13 เม.ย.63

ตาดขา ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 57.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 171 ตร.ม.

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
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6 จางกอสรางโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.สายบานเกา หมู 5 บาน 198,000.00 198,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธพล  ผองคํา นายอิทธพล  ผองคํา
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 22/2563 ลวท 13 เม.ย.63

ตาดขา ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 104.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 312.00 ตร.ม.

7 จางกอสรางโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.สายศาลตาปู หมู 7 บาน 124,000.00 124,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม  จันดี นายอาคม  จันดี
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 23/2563 ลวท 14 เม.ย.63

กกกลวยนวน ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 65.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 195.00 ตร.ม.

8 จางกอสรางโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.สายศาลตาปู หมู 7 บาน 124,000.00 124,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม  จันดี นายอาคม  จันดี
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 23/2563 ลวท 14 เม.ย.63

กกกลวยนวน ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 65.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 195.00 ตร.ม.

9 จางกอสรางโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.สายหวยยางแคง 4  หมู 7 บาน 198,000.00 198,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม  จันดี นายอาคม  จันดี
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 24/2563 ลวท 14 เม.ย.63

กกกลวยนวน ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 105.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 315.00 ตร.ม.

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
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10 จางกอสรางโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยบานนายสะรัส  หมู 7 บาน 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม  จันดี นายอาคม  จันดี
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 25/2563 ลวท 15 เม.ย.63

กกกลวยนวน ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 14.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 42.00 ตร.ม.

11 จางกอสรางโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.สายซําเข  หมู 7 บาน 149,000.00 149,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธพล  ผองคํา นายอิทธพล  ผองคํา
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 26/2563 ลวท 15 เม.ย.63

กกกลวยนวน ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 240.00 ตร.ม.

12 จางกอสรางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําลอง สายหวยโปงน้ํา- 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานกอสราง หจก.ภารทองปานกอสราง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 27/2563 ลวท 21 เม.ย.63

หวยสะดวง หมูที่ 9 บานหวยโปงน้ํา ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค

ระยะทาง 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 8,000.00 ตร.ม.

13 จางกอสรางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําลอง สายหวยโปงน้ํา- 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานกอสราง หจก.ภารทองปานกอสราง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 28/2563 ลวท 21 เม.ย.63

ภูแผงมา หมูที่ 9 บานหวยโปงน้ํา ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค

ระยะทาง 3,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 12,000.00 ตร.ม.

วันที่  30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย
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14 จางกอสรางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําลอง สายหวยอีหมอ-โคกสูง 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานกอสราง หจก.ภารทองปานกอสราง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 29/2563 ลวท 22 เม.ย.63

หมูที่ 9 บานหวยโปงน้ํา ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค

ระยะทาง 3,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 12,000.00 ตร.ม.

15 จางกอสรางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําลอง สายภายในหมูบาน 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานกอสราง หจก.ภารทองปานกอสราง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 30/2563 ลวท 22 เม.ย.63

หมูที่ 4 บานตาดกลอยใต ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค

ระยะทาง 3,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 10,500.00 ตร.ม.

16 จางกอสรางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําลอง สายหวยลึก หมู 1 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานกอสราง หจก.ภารทองปานกอสราง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 31/2563 ลวท 28 เม.ย.63

ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 6,000.00 ตร.ม.

17 จางกอสรางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําลองภายในหมูบาน หมู 1 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานกอสราง หจก.ภารทองปานกอสราง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 32/2563 ลวท 28 เม.ย.63

บานวังขอน ปริมาณงานลงดินถมกลบหลุมถนนลําลองภายในหมูบานเปน นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค

ชวงๆ พรอมปรับเกลี่ยแตงจํานวน 370 ลบ.ม.

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
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18 จางกอสรางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําลอง สายวังเกิ้ง หมู 8 74,000.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานกอสราง หจก.ภารทองปานกอสราง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 33/2563 ลวท 28 เม.ย.63

บานวังมวง ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 1 ,000 เมตร นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,000 ตร.ม.

19 จางกอสรางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําลอง สายวังเรียบ หมู 2 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานกอสราง หจก.ภารทองปานกอสราง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 34/2563 ลวท 29 เม.ย.63

บานหวยอีจีน ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 8,000 ตร.ม.

20 จางกอสรางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําลอง สายหวยสีเสียด1 หมู 2 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานกอสราง หจก.ภารทองปานกอสราง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 35/2563 ลวท 29 เม.ย.63

บานหวยอีจีน ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 8,000 ตร.ม.

21 จางกอสรางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําลอง สายหวยงวงชาง หมู 2 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานกอสราง หจก.ภารทองปานกอสราง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 36/2563 ลวท 29 เม.ย.63

บานหวยอีจีน ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,000 ตร.ม.

22 จางกอสรางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําลอง สายหวยโปง หมู 3 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานกอสราง หจก.ภารทองปานกอสราง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 37/2563 ลวท 30 เม.ย.63

บานตาดกลอยเหนือ ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ระยะทาง 1,000 ม. นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
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23 จางกอสรางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําลอง สายหวยกางปลา- 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานกอสราง หจก.ภารทองปานกอสราง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 38/2563 ลวท 30 เม.ย.63

หนองปลาติ้ว หมู 3 บานตาดกลอยเหนือ ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 3 ม. นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค

ระยะทาง 2,800 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 8,400 ตร.ม.

24 จางกอสรางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําลอง สายตาดกลอยเหนือ- 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานกอสราง หจก.ภารทองปานกอสราง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 39/2563 ลวท 30 เม.ย.63

หนองกางแกว หมู 3 บานตาดกลอยเหนือ ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 4 ม. นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค

ระยะทาง 4,000 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 16,000 ตร.ม.

25 จางเหมาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑเครื่องปริ้นเตอร หมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 42/2563 ลวท 3 เม.ย.63

416-56-0042 จํานวน 1 รายการ นางอรัญญา  ศยามเศรณี นางอรัญญา  ศยามเศรณี

26 จางเหมาซอมบํารุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียนรถ 81-6586 พช. 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง รานสาครเซอรวิส รานสาครเซอรวิส
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 44/2563 ลวท 14 เม.ย.63

และหมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ 005-51-0001 จํานววน 1 รายการ นายสาคร  เกตุทอง นายสาคร  เกตุทอง

27 จางเหมาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ (สํานักปลัด) หมายเลข 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน  ถิ่นลําปาง นายชัยวัฒน  ถิ่นลําปาง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 45/2563 ลวท 20 เม.ย.63

ทะเบียนคุมพัสดุ 420-55-0007 และหมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ 420-60-

0074 จํานวน 2 รายการ

วันที่  30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย
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28 จางเหมาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑเครื่องปรับอากาศ (กองชาง) หมายเลข 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน  ถิ่นลําปาง นายชัยวัฒน  ถิ่นลําปาง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 46/2563 ลวท 20 เม.ย.63

ทะเบียนคุมพัสดุ 420-61-0017 จํานวน 2 รายการ

29 จางเหมาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก (กองคลัง) 920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 47/2563 ลวท 24 เม.ย.63

ทะเบียนคุมพัสดุ 416-59-0069 จํานวน 1 รายการ นางอรัญญา  ศยามเศรณี นางอรัญญา  ศยามเศรณี

30 จางเหมาบริการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบ 12,480.00 12,480.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินันท  อยูสุข นางสาวศิรินันท  อยูสุข
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 48/2563 ลวท 30 เม.ย.63

หมายจากผูบังคับบัญชา ประจําเดือน พ.ค.-มิ.ย.2563

31 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองการศึกษา) จํานวน 29 รายการ (รายละเอียดตาม 23,332.00 23,332.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทศึกษาภัณฑขอนแกน บริษัทศึกษาภัณฑขอนแกน
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 31/2563 ลวท 3 เม.ย.63

เอกสาร) นายกฤษณพงศ  คําชู นายกฤษณพงศ  คําชู

32 จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับหองเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กนกภัณฑ ไฮเทค จํากัด บริษัท กนกภัณฑ ไฮเทค จํากัด
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 32/2563 ลวท 7 เม.ย.63

เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกกกลวยนวน องคการ นายสุธิวัตร  เสรีสันติกุล นายสุธิวัตร  เสรีสันติกุล

บริหารสวนตําบลตาดกลอย จํานวน 1 ชุด

33 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (สํานักปลัด) จัดซื้อโตะพับหนาขาวอเนกประสงค 15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฮมเฟอรนิเจอร 2004 หจก.โฮมเฟอรนิเจอร 2004
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 33/2563 ลวท 13 เม.ย.63

จํานวน 8 ตัว น.ส.เพชรรัตน  จงเพิ่มพรวัฒนา น.ส.เพชรรัตน  จงเพิ่มพรวัฒนา

รวม 33 โครงการ 2,571,352.00 2,571,352.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง
รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 จางกอสรางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําลองสายโคกสูง-ภูแผงมา       60,000.00      60,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานกอสราง หจก.ภารทองปานกอสราง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 40/2563 ลวท 1 พ.ค.63

หมู 3 บานตาดกลอยเหนือ ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค

2,000 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 6,000 ตร.ม.

2 จางกอสรางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายหวยโปงเหนือ หมู 3       20,000.00      20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานกอสราง หจก.ภารทองปานกอสราง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 41/2563 ลวท 1 พ.ค.63

บานตาดกลอยเหนือ ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค

800 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,400 ตร.ม.

3 จางกอสรางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนสายถ้ําปลาดุก หมู 6       95,000.00      95,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภารทองปานกอสราง หจก.ภารทองปานกอสราง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 42/2563 ลวท 1 พ.ค.63

บานวังเวินพัฒนา ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค

3,000 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 12,000 ตร.ม.

4 จางกอสรางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนน ค.ส.ล.สายสามแยกวังเวิน     198,000.00    198,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล  ผองคํา นายอิทธิพล  ผองคํา
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 43/2563 ลวท 1 พ.ค.63

(สายวังเวิน-ศิลา-ตาดกลอย ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 8.00 ม. ระยะทาง

45.00 ม. หนา 0.12 ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา 360 ตร.ม พรอมคอนกรีตเชื่อม

ทาง 67.00 ตร.ม.

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
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5 จางกอสรางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนน ค.ส.ล.สายถ้ําปลาดุก     120,000.00     120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม  จันดี นายอาคม  จันดี

เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 44/2563 ลวท 1 พ.ค.63

หมู 6 บานวังเวินพัฒนา ปริมาณงานผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง

65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 195.00 ตร.ม.

6 จางกอสรางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนน ค.ส.ล.สายวังเกิ้ง หมู 8       99,000.00      99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล  ผองคํา นายอิทธิพล  ผองคํา
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 45/2563 ลวท 15 พ.ค.63

บานวังมวง ปริมาณผิวจราจร กวาง 3.00 ม. ระยะทาง 56.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 168.00 ตร.ม.

7 จางกอสรางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนน ค.ส.ล.สายหนองปลาติ้ว หมู 8     190,000.00    190,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม  จันดี นายอาคม  จันดี
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 46/2563 ลวท 15 พ.ค.63

บานวังมวง ปริมาณผิวจราจร กวาง 3.00 ม. ระยะทาง 112.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 336.00 ตร.ม.

8 จางโครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบาน หมู 8 บานวังมวง       69,000.00      69,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม  จันดี นายอาคม  จันดี
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 47/2563 ลวท 15 พ.ค.63

ปริมาณงานปรับปรุงระบบเก็บน้ําพรอมระบบจายน้ํา

9 จางกอสรางโครงการปรับปรุงซอมแซมถนน ค.ส.ล.สายหุบปาบง หมู 9       99,000.00      99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล  ผองคํา นายอิทธิพล  ผองคํา
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 48/2563 ลวท 18 พ.ค.63

บานหวยโปงน้ํา ปริมาณผิวจราจร กวาง 3.00 ม. ระยะทาง 54.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 162.00 ตร.ม.

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
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10 จางซอมแซมคอสะพานขามหวยอีหมอ หมู 9 บานหวยโปงน้ํา 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพล  ผองคํา นายอิทธิพล  ผองคํา
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 49/2563 ลวท 18 พ.ค.63

ต.ตาดกลอย อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ

11 จางเหมาซอมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก(กองชาง) หมายเลข 2,170.00 2,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 49/2563 ลวท 27พ.ค.63

ทะเบียนคุมพัสดุ 416-56-0024 จํานวน 1 รายการ นางอรัญญา  ศยามเศรณี นางอรัญญา  ศยามเศรณี

12 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที (รสจืด) ชนิดกลอง 200 ซีซใหกับ รร.สพฐ. 120,865.92 120,865.92 เฉพาะเจาะจง นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 15/2563 ลวท 12 พ.ค.63

7 แหง รร.ตาดกลอย , รร.หวยอีจีน ,รร.วังขอน ,รร.วังเวิน ,รร.ตาดขา ,

รร.กกกลวนวน และ รร.หวยโปงน้ํา ประจําเดือน พ.ค.-มิ.ย.2563

13 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที (รสจืด) ชนิดกลอง 200 ซีซใหกับ รร.สพฐ. 27,025.92 27,025.92 เฉพาะเจาะจง นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 16/2563 ลวท 12 พ.ค.63

3 แหง ศพด.ตาดกลอย , ศพด.วังขอน และศพด.กกกลวยนวน

ประจําเดือน พ.ค.-มิ.ย.2563

14 จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร ซื้อเครื่องพนหมอกควัน (สํานักปลัด) จํานวน 1 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทพันธสวัสดิ์ เคมเทค จํากัด บริษัทพันธสวัสดิ์ เคมเทค จํากัด
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 17/2563 ลวท 13 พ.ค.63

รายการ นายจักรพงษ  พันโม นายจักรพงษ  พันโม

15 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย (กองชาง) จํานวน 8 รายการ 14,415.00 14,415.00 เฉพาะเจาะจง รานบานออยมารเก็ตกกกะทอน รานบานออยมารเก็ตกกกะทอน
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 38/2563 ลวท 12 พ.ค.63

นายณัฏฐากร  แกวคง นายณัฏฐากร  แกวคง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
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16 จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) หมูที่ 9 บานหวย 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค นางสาวยุรีรัตน  แกวสงค
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 39/2563 ลวท 14 พ.ค.63

โปงน้ํา จํานวน 18 ชุด

17 จัดซื้อวัสดุชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) หมูที่ 5 บานตาดขา 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบานออยวัสดุ รานบานออยวัสดุ
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 40/2563 ลวท 14 พ.ค.63

นางสุภาพร  แกวคง นางสุภาพร  แกวคง

18 จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาสําหรับสัตว พรอมอุปกรณ จํานวน 27,450 27,450 เฉพาะเจาะจง หจก.สวรรคโลกอาหารสัตว หจก.สวรรคโลกอาหารสัตว
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 41/2563 ลวท 15 พ.ค.63

915 ชุด ๆ ละ 30 บาท นางสาวกมลทิพย  เฟองเดช นางสาวกมลทิพย  เฟองเดช

19 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองการศึกษา) จํานวน 4 รายการ 11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร บริษัทคอมพิวเตอรและติวเตอร
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 42/2563 ลวท 21 พ.ค.63

นางอรัญญา  ศยามเศรณี นางอรัญญา  ศยามเศรณี

20 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น ใหกับ รพ.สต.ตาดกลอย ต.ตาดกลอย 1,590.08 1,590.08 เฉพาะเจาะจง หจก.วีระยุทธปโตเลียม หจก.วีระยุทธปโตเลียม
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 43/2563 ลวท 27 พ.ค.63

จํานวน 2 รายการ นายยุทธ  ขวัญพรม นายยุทธ  ขวัญพรม

รวม 20 โครงการ
1,311,216.84 1,311,216.84

วันที่  29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจาง
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ

จาง
รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 จางกอสรางโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.สายหวยฃมพู 3 หมู 1       60,000.00      60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสถิต  กัลยาประสิทธิ์ นายสถิต  กัลยาประสิทธิ์
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 50/2563 ลวท 17 มิ.ย.63

บานวังขอน ปริมาณผิวจราจร กวาง 3.00 ม. ระยะทาง 35.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 105.00 ตร.ม.

2 จางกอสรางโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.สายวังเกิ้ง-วังขาวหลาม       95,000.00      95,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรุงนภา  กันเย็น นางรุงนภา  กันเย็น
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 51/2563 ลวท 17 มิ.ย.63

หมู 1 บานวังขอน ปริมาณผิวจราจร กวาง 3.00 ม. ระยะทาง 57.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 171.00 ตร.ม.

3 จางกอสรางโครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล.สายบานนางคําหมั้น หมู 3       29,000.00      29,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสถิต  กัลยาประสิทธิ์ นายสถิต  กัลยาประสิทธิ์
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 52/2563 ลวท 17 มิ.ย.63

บานตาดกลอยเหนือ ปริมาณผิวจราจร กวาง 2.50 ม.

ระยะทาง 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 50.00 ตร.ม.

4 จางกอสรางโครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล.สายหวยอีหมอ-หวยโปงน้ํา       94,000.00      94,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรุงนภา  กันเย็น นางรุงนภา  กันเย็น
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 53/2563 ลวท 18 มิ.ย.63

หมู 3 บานตาดกลอยเหนือ ปริมาณผิวจราจร กวาง 3.00 ม.

ระยะทาง 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 159.00 ตร.ม.

5 จางกอสรางโครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล.สายหวยอีหมอ-โคกสะดวง หมู3       95,000.00      95,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสถิต  กัลยาประสิทธิ์ นายสถิต  กัลยาประสิทธิ์
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 54/2563 ลวท 18 มิ.ย.63

บานตาดกลอยเหนือ ปริมาณผิวจราจร กวาง 3.00 ม. ระยะทาง 53.00 ม.

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563



ลําดับ

ที่
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6 จางกอสรางโครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล.สายโคกนอย-โคกสูง       95,000.00      95,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรุงนภา  กันเย็น นางรุงนภา  กันเย็น
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 55/2563 ลวท 18 มิ.ย.63

หมู 3 บานตาดกลอยเหนือ ปริมาณผิวจราจร กวาง 3.00 ม.

ระยะทาง 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 159.00 ตร.ม.

7 จางกอสรางโครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล.ซอยบานยายกัด หมู 1       33,000.00      33,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรุงนภา  กันเย็น นางรุงนภา  กันเย็น
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 56/2563 ลวท 19 มิ.ย.63

บานวังขอน ปริมาณผิวจราจร กวาง 3.00 ม. ระยะทาง 20.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 60.00 ตร.ม.

8 จางกอสรางโครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล.สายหนองกางแกว หมู 3     140,000.00     140,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสถิต  กัลยาประสิทธิ์ นายสถิต  กัลยาประสิทธิ์
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 57/2563 ลวท 19 มิ.ย.63

บานตาดกลอยเหนือ ปริมาณผิวจราจร กวาง 4.00 ม. ระยะทาง 61.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 244.00 ตร.ม.

9 จางกอสรางโครงการกอสราง ถนนระบายน้ําถนนภายในหมูบาน หมู 3       83,000.00      83,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสถิต  กัลยาประสิทธิ์ นายสถิต  กัลยาประสิทธิ์
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 58/2563 ลวท 19 มิ.ย.63

บานตาดกลอยเหนือ ปริมาณงานกอสรางบอรับน้ําและวางทอระบายน้ํา

คอนกรีต พรอมสิ่งประกอบ

10 จางเหมาซอมบํารุงรักษารถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียนรถ กท-702 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง รานศิริชขัยการยาง รานศิริชขัยการยาง
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 50/2563 ลวท 1 มิ.ย.63

พช. และหมายเลขทะเบียนคุมพัสดุ 001-60-0003 นายศิริชัย  ชัยเลิศ นายศิริชัย  ชัยเลิศ

วันที่  30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย



ลําดับ
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จาง
รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

11 จัดซื้อวัสดุชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) เพื่อมอบใหกับหมูที่ 9 บาน      55,989.00      55,989.00 เฉพาะเจาะจง รานบานออยวัสดุ รานบานออยวัสดุ
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 44/2563 ลวท 1 มิ.ย.63

หวยโปงน้ํา นางสุภาพร  แกวคง นางสุภาพร  แกวคง

12 จัดซื้อวัสดุชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) เพื่อมอบใหกับหมูที่ 9 บาน       44,590.00      44,590.00 เฉพาะเจาะจง รานแสงเจริญการคา รานแสงเจริญการคา
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 45/2563 ลวท 4 มิ.ย.63

หวยโปงน้ํา นางวรินทรธร  สุวรรณพรหม นางวรินทรธร  สุวรรณพรหม

13 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น ใหกับ รพ.สต.ตาดกลอย ต.ตาดกลอย 5,427.80 5,427.80 เฉพาะเจาะจง หจก.วีระยุทธปโตเลียม หจก.วีระยุทธปโตเลียม
เปนผูผานการ

ตรวจสอบ 46/2563 ลวท 8 มิ.ย.63

จํานวน 2 รายการ นายยุทธ  ขวัญพรม นายยุทธ  ขวัญพรม

จํานวน 13 โครงการ 843,206.80 843,206.80

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
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