
ลํา

ดับ

ที�

งานจัดซื�อจัดจ้าง
วงเงินที�จะซื�อ

หรือจะจ้าง
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการ

คัดเลือกและราคาที�

ตกลงซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวันที�ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื�อหรือจ้าง

1
จ้างเหมาคนงานจ้างเหมาทั�วไป(ทําหน้าที�แม่บ้านของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กกกล้วยนวน ปี 64

58,560 58,560 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอุดมพร แก้ว

ม่วง

นางสาวอุดมพร แก้ว

ม่วง

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา 01/2564 ลว 1 ต.ค.63

2 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียน ศพด.ตาดกลอย ประจําเดือน ตุลาคม 63 5,928.00          5,928.00           เฉพาะเจาะจง นายทองใบ  คํารุ่น นายทองใบ  คํารุ่น

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

02/ 2564 ลว 1 ต.ค.63

3 จ้างเหมารถรับ-ส่งให้กับเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.วังขอน เดือน ตุลาคม 63 4,446.00          4,446.00           เฉพาะเจาะจง นายหยุด อิ�นแก้ว นายหยุด อิ�นแก้ว

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

03/2564 ลว 1 ต.ค 63

4 จ้างเหมารถรับ-ส่งให้กับเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.กกกล้วยนวน เดือน ต.ค 63 7,654.00          7,654.00           เฉพาะเจาะจง นายสมคิด แก้วจอม นายสมคิด แก้วจอม

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

03/2564 ลว 1 ต.ค 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน   ตุลาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  30 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563



5 จัดซื�อนม ยูเอชทีให้กับ รร.สพฐ จํานวน 7 แห่ง ใน ตําบลตาดกลอย        236,624.90        236,624.90 วิธีกรณีพิเศษ

นางนุชรี    ปรางค์

วัฒนานนท์

นางนุชรี    ปรางค์

วัฒนานนท์

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

01/2564 ลว 1 ต.ค 63

6 จัดซื�อนม ยูเอชทีให้กับ ศพด. จํานวน 3 แห่ง ใน ตําบลตาดกลอย          50,564.12          50,564.12 วิธีกรณีพิเศษ

นางนุชรี    ปรางค์

วัฒนานนท์

นางนุชรี    ปรางค์

วัฒนานนท์

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

02/2564 ลว 1 ต.ค 63

7 จัดซื�อนํ�าดื�มให้กับ อบต.ตาดกลอยเพื�อใช้ในการบริโภคภายในสํานักงาน            1,392.00            1,392.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒน์ชัย คําทิ�ง นายพัฒน์ชัย คําทิ�ง

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

01/2564 ลว 1 ต.ค 63

8 จัดซื�อนํ�าดื�มให้กับ ศพด.ตาดกลอย            2,880.00            2,880.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒน์ชัย คําทิ�ง นายพัฒน์ชัย คําทิ�ง

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

02/2564 ลว 1 ต.ค 63

9 จัดซื�อนํ�าดื�มให้กับ ศพด.วังขอน            2,880.00            2,880.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒน์ชัย คําทิ�ง นายพัฒน์ชัย คําทิ�ง

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

03/2564 ลว 1 ต.ค 63

10 จัดซื�อนํ�าดื�มให้กับ ศพด.กกกล้วยนวน            2,880.00            2,880.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒน์ชัย คําทิ�ง นายพัฒน์ชัย คําทิ�ง

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

04/2564 ลว 1 ต.ค 63



11 จัดซื�อวัสดุเชื�อเพลิงและสารหล่อลื�นองค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย ปี 64       500,000.00        500,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธ ขวัญพรม นายยุทธ ขวัญพรม

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

01/2564 ลว 1 ต.ค 63

12 เช่าเครื�องเสียงในงานแข่งขันเรือยาว ระหว่างวันที� 2-4 ตุลาคม 2563            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต หาพา นายอนุชิต หาพา

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

01/2564 ลว 1 ต.ค 63

13 เช่าเรือพร้อมมพาย จํานวน 30 เล่ม ในวันแข่งขันเรือยาว ระหว่างวันที� 2-4            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ์ ไฉนงุ้น นายสิทธิพงษ์ ไฉนงุ้น

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

02/2564 ลว 1 ต.ค 63

14 จ้างซ่อมแซมระบบประปา ศพด.ตาดกลอย ตําบลตาดกลอย 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง

นายสถิต กัลยา

ประสิทธิ�

นายสถิต กัลยา

ประสิทธิ�

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

01/2564 ลว 26 ต.ค 63

15 จ้างซ่อมแซมระบบประปา บ้านวังขอน หมู่ที� 1 ตําบลตาดกลอย 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง

นายสถิต กัลยา

ประสิทธิ�

นายสถิต กัลยา

ประสิทธิ�

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

02/2564 ลว 26 ต.ค 63

16

จ้างเหมาเวทีเครื�องเสียงและสถานที� พร้อมตกแต่งในงานลอยกระทง 

ประจําปี 2563 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ จิตนันท์ นายยงยุทธ จิตนันท์

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

05/2564 ลว28 ต.ค 63



17 จัดซื�อวัสดุที�ใช้ในงานลอยกระทงประจําปี 2563 26,740.00 26,740.00 เฉพาะเจาะจง นายจําลอง วะทา นายจําลอง วะทา

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

06/2564 ลว28 ต.ค 63

18

จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย ประจําเดือน 

พฤศจิกายน 2563 5,928.00 5,928.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใบ คํารุ่น นายทองใบ คํารุ่น

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

06/2564 ลว 30 ต.ค 63

19

จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังขอน ประจําเดือน 

พฤศจิกายน 2563 4,446.00 4,446.00 เฉพาะเจาะจง นายหยุด อิ�นแก้ว นายหยุด อิ�นแก้ว

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

07/2564 ลว28 ต.ค 63

20

จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกกกล้วยนวน ประจําเดือน 

พฤศจิกายน 2563 7,657.00 7,657.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด แก้วจอม นายสมคิด แก้วจอม

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

08/2564 ลว28 ต.ค 63

รวม 20  โครงการ 959,880.02 959,880.02



ลํา

ดับ

ที�

งานจัดซื�อจัดจ้าง
วงเงินที�จะซื�อ

หรือจะจ้าง
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการ

คัดเลือกและราคาที�

ตกลงซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวันที�ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื�อหรือจ้าง

1 จ้างเหมาซ่อมบํารุ่งรักษาครุภัณฑ์เครื�องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง

นางอรัญญา ศยาม

เศรณี

นางอรัญญา ศยาม

เศรณี

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

09/2564 ลว 2 พ.ย. 63

2 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียนรถ 81-6586 24,400.00 24,400.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย ชัยเลิศ นายสิริชัย ชัยเลิศ

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

10/2564 ลว 10 พ.ย. 63

3 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษารถบรรทุกนํ�า หมายเลขทะเบียนรถ ป 2710 20,360.00 20,360.00 เฉพาะเจาะจง นายสาคร เกตุทอง นายสาคร เกตุทอง

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

11/2564 ลว 10 พ.ย. 63

4 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษารถกู้ชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียนรถ กฉ-7370 20,375.00 20,375.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย ชัยเลิศ นายศิริชัย ชัยเลิศ

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

12/2564 ลว 13 พ.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  30 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563



5 จัดซื�อนม พลาสเจอร์ไรส์ให้กับ รร.ตาดกลอย , รร.วังขอน ,รรห้วยอีจีน และ 60,509.68 60,509.68 วิธีกรณีพิเศษ

นางนุชรี    ปรางค์

วัฒนานนท์

นางนุชรี    ปรางค์

วัฒนานนท์

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

12/2564 ลว 13 พ.ย. 63

 รร.วังเวิน 12/2564 ลว 13 พ.ย. 63

6

จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย ประจําเดือน 

ธันวาคม 2563 6,240.00 6,240.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใบ คํารุ่น นายทองใบ คํารุ่น

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

13/2564 ลว 30 พ.ย. 63

7

จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังขอน ประจําเดือน ธันวาคม

 2563 4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง นายหยุด อิ�นแก้ว นายหยุด อิ�นแก้ว

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

14/2564 ลว 30 พ.ย. 63

8

จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกกกล้วยนวน ประจําเดือน 

ธันวาคม 2563 8,060.00 8,060.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด แก้วจอม นายสมคิด แก้วจอม

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

15/2564 ลว 30 พ.ย. 63

รวม  8  โครงการ 145,044.68 145,044.68



ลํา

ดับ

ที�

งานจัดซื�อจัดจ้าง
วงเงินที�จะซื�อ

หรือจะจ้าง
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการ

คัดเลือกและราคาที�

ตกลงซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวันที�ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื�อหรือจ้าง

1 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียนรถ กข-4566 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย ชัยเลิศ นายศิริชัย ชัยเลิศ

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

16/2564 ลว 1 ธ.ค..63

2 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน ผงหมึกเครื�องถ่ายเอกสาร หมายเลขคุมพัสดุ 417-56-00 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย พัชรสมบูรณ์ นายวันชัย พัชรสมบูรณ์

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

07/2564 ลว 1 ธ.ค..63

3 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (สํานักปลัด ) 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง

นางอรัญญา ศยาม

เศรณี

นางอรัญญา ศยาม

เศรณี

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

17/2564 ลว 3 ธ.ค..63

4 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสาคร เกตุทอง นายสาคร เกตุทอง

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

18/2564 ลว 7 ธ.ค..63

หมายเลขทะเบียนรถ 81-6586

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน   ธันวาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  30 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563



5 จัดซื�อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สํานักปลัด) จํานวน 12 รายการ 23,045.00 23,045.00 เฉพาะเจาะจง

นางศิริปัญญา กรีแสง นางศิริปัญญา กรีแสง
เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

08/2564 ลว 8 ธ.ค.63

6 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน (กองการศึกษา) จํานวน 3 รายการ 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงษ์ คําชู นายกฤษณพงษ์ คําชู

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

09/2564 ลว 21 ธ.ค63

7 เช่าติดตั�งพร้อมรื�อถอนเต็นท์ ,เก้าอี�พลาสติก,เช่าโต๊ะสําหรับหน่วยงานต่างๆ 28,350.00 28,350.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมพันธ์ อินทมงคล นายสัมพันธ์ อินทมงคล

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

03/2564 ลว 21 ธ.ค63

8 จัดซื�ออุปกรณ์สําหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLTV 25,900.00 25,900.00 เฉพาะเจาะจง นายจงรักษ์ จงศิริรักษ์ นายจงรักษ์ จงศิริรักษ์

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

03/2564 ลว 22 ธ.ค63

9 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล (สํานักปลัด) จํานวน 4 ป้าย 2,856.00 2,856.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทิพร  บัวชุม นางสาวนนทิพร  บัวชุม

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

19/2564 ลว 23 ธ.ค63

10 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษา อบต.หมายเลขทะเบียนรถ กข-4566 13,140.00 13,140.00 เฉพาะเจาะจง นายสาคร เกตุทอง นายสาคร เกตุทอง

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

20/2564 ลว 23 ธ.ค63



11 จ้างเหมารถแบคโฮขุดบ่อนํ�าชั�วคราว บริเวณห้วยนํ�าเลา หมู่ที� 3,4 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุรีรัตน์ แก้วสงค์ น.ส.ยุรีรัตน์ แก้วสงค์

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

03/2564 ลว 29 ธ.ค63

12 จัดซื�อวัสดุก่อสร้างคอนกรีตผสมเสร็จ จํานวน 7 ลูกบาศก์เมตร 13,230.00 13,230.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมพรรณ ศรีฑรรม นางพิมพรรณ ศรีฑรรม

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

10/2564 ลว 29 ธ.ค63

13 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6586 730.00 730.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นํ�าฝน กมลมาตร์ น.ส.นํ�าฝน กมลมาตร์

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

24/2564 ลว 30 ธ.ค63

14 จัดซื�อนม ยูเอชทีให้กับ รร.สพฐ จํานวน 7 แห่ง ใน ตําบลตาดกลอย        332,897.40        332,897.40 วิธีกรณีพิเศษ

นางนุชรี    ปรางค์

วัฒนานนท์

นางนุชรี    ปรางค์

วัฒนานนท์

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

04/2564 ลว 30 ธ.ค63

15 จัดซื�อนม ยูเอชทีให้กับ ศพด. จํานวน 3 แห่ง ใน ตําบลตาดกลอย          70,614.60          70,614.60 วิธีกรณีพิเศษ

นางนุชรี    ปรางค์

วัฒนานนท์

นางนุชรี    ปรางค์

วัฒนานนท์

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

05/2560 ลว 30 ธ.ค63

16 จัดซื�อนํ�าดื�มให้กับ อบต.ตาดกลอยเพื�อใช้ในการบริโภคภายในสํานักงาน            1,488.00            1,488.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒน์ชัย คําทิ�ง นายพัฒน์ชัย คําทิ�ง

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

11/2564 ลว 30 ธ.ค63

รวม  16 โครงการ 578,901.00 578,901.00



ลํา

ดับ

ที�

งานจัดซื�อจัดจ้าง
วงเงินที�จะซื�อ

หรือจะจ้าง
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการ

คัดเลือกและราคาที�

ตกลงซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวันที�ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื�อหรือจ้าง

1 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลําลองทางเข้าหมู่บ้านห้วยโป่งนํ�า หมู่ที� 9 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุรีรัตน์ แก้วสงค์ น.ส.ยุรีรัตน์ แก้วสงค์

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

04/2564 ลว 7 ม.ค 64

2 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์สํานักงาน เครื�องถ่ายเอกสาร 3,950.00 3,950.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย พัชรสมบูรณ์ นายวันชัย พัชรสมบูรณ์

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

25/2564 ลว 7 ม.ค.64

3

จัดซื�อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ หน้ากากอนามัยสําหรับผู้ปฏิบัติ

หน้าที�จัดเก็บขยะมูลฝอย 6,250.00 6,250.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริปัญญา กรีแสง นายสมคิด แก้วจอม

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

12/2564 ลว 7 ม.ค.64

4 จัดซื�อวัสดุสํานักงานสํานักปลัด จํานวน 3 รายการ 2,030.00 2,030.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณ์พงษ์ คําชู นายกฤษณ์พงษ์ คําชู

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

13/2564 ลว 12 ม.ค64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน   มกราคม 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  31 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564



5 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาบาดาลหมู่บ้านตาดกลอยใต้ หมู่ที� 4 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสถิตย์ กัลยาประสิทธน์ายสถิตย์ กัลยาประสิทธ์

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

05/2564 ลว28 ม.ค.64

6 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษารถบรรทุกนํ�า หมายเลขทะเบียน ป-2710 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอ่าง ซุ่ยอาน นายอ่าง ซุ่ยอาน

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

27/2564 ลว29 ม.ค.64

7

จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย ประจําเดือน 

กุมภาพันธ์ 2564 5,616.00 5,616.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใบ คํารุ่น นายทองใบ คํารุ่น

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

28/2560 ลว29 ม.ค.64

8

จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังขอน ประจําเดือน 

กุมภาพันธ์ 2564 4,212.00 4,212.00 เฉพาะเจาะจง นายหยุด อิ�นแก้ว นายหยุด อิ�นแก้ว

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

29/2564 ลว29 ม.ค.64

รวม   8   โครงการ 146,558.00 146,558.00



ลํา

ดับ

ที�

งานจัดซื�อจัดจ้าง
วงเงินที�จะซื�อ

หรือจะจ้าง
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการ

คัดเลือกและราคาที�

ตกลงซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวันที�ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื�อหรือจ้าง

1 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษารถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กฉ-7370 29,226.00 29,226.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรี ลียากาศ นายจักรี ลียากาศ

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

30/2564 ลว 1 ก.พ.64

2 จัดซื�อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองการศึกษา) จํานวน 9 รายการ 10,220.00 10,220.00 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักดิ� อู่สุวรรณนายเกรียงศักดิ� อู่สุวรรณ

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

14/2564 ลว 1 ก.พ.64

3

จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์สํานักงาน เครื�องถ่ายเอกสาร หมายเลข

คุมพัสดุ 417-56-0003 จํานวน 1 รายการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง

นานายวันชัย พัชร

สมบูรณ์

นานายวันชัย พัชร

สมบูรณ์

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

31/2564 ลว 4 ก.พ.64

4 จัดซื�อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อบต.ตาดกลอย จํานวน  รายการ 7,235.00 7,235.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงษ์ คําชู นายกฤษณพงษ์ คําชู

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

16/2564 ลว 4 ก.พ.64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน   กุมภาพันธ์ 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย

วันที�  28 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564



5 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) จํานวน 57 รายการ 34,917.00 34,917.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงษ์ คําชู นายกฤษณพงษ์ คําชู

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

18/2564 ลว 9 ก.พ.64

6 จัดซื�อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จํานวน 15 รายการ 19,810.00 19,810.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา ศยามเศรณนีางอรัญญา ศยามเศรณี

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

19/2564 ลว 9 ก.พ.64

7 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา ศยามเศรณนีางอรัญญา ศยามเศรณี

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

32/2564 ลว 16 ก.พ.64

8 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน (กองช่าง) จํานวน 27 รายการ 12,607.00 12,607.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงษ์ คําชู นายกฤษณพงษ์ คําชู

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

20/2564 ลว 19 ก.พ.64

9 จัดซื�อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง ) จํานวน 13 รายการ 45,970.00 45,970.00 เฉพาะเจาะจง ษัทคอมพิวเตอร์และติวเตษัทคอมพิวเตอร์และติวเต

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

21/2564 ลว 19 ก.พ.64

10 จัดซื�อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สํานักปลัด ) จํานวน 3 รายการ 29,700.00 29,700.00 เฉพาะเจาะจง ษัทคอมพิวเตอร์และติวเตษัทคอมพิวเตอร์และติวเต

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

30/2564 ลว 1 ก.พ.64



11 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายภายในหมู่บ้านตาดกลอยใต้ ม.4 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสลับ เทียนจัตุรัส นายสลับ เทียนจัตุรัส

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

06/2564 ลว 23 ก.พ.64

12 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั�วเมทัลซีทรอบสถานที�ทิ�งขยะ อบต.ตาดกลอย 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสลับ เทียนจัตุรัส นายสลับ เทียนจัตุรัส

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

07/2564 ลว 23 ก.พ.64

13 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดห้วยอีจีน ม.2 49,500.00 49,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลัดดาวัลย์ เฮ้าปาน น.ส.ลัดดาวัลย์ เฮ้าปาน

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

08/2564 ลว 24 ก.พ.64

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลําลองภายในหมู่บ้าน หมู่ที� 1 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลัดดาวัลย์ เฮ้าปาน น.ส.ลัดดาวัลย์ เฮ้าปาน

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

09/2564 ลว 24 ก.พ.64

15 จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกเหมืองส่งนํ�าเพื�อการเกษตรห้วยกาบเปลื�อย ม.1 59,000.00  เฉพาะเจาะจง น.ส.ลัดดาวัลย์ เฮ้าปาน น.ส.ลัดดาวัลย์ เฮ้าปาน

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

10/2564 ลว 24 ก.พ.64

รวม 15 โครงการ 590,635.00 590,635.00

วันที�  31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างในรอบเดือน   มีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย



ลํา

ดับ

ที�

งานจัดซื�อจัดจ้าง
วงเงินที�จะซื�อ

หรือจะจ้าง
ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง รายชื�อผู้เสนอราคา

ผู้ที�ได้รับการ

คัดเลือกและราคาที�

ตกลงซื�อหรือจ้าง

เหตุผลที�

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที�และวันที�ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซื�อหรือจ้าง

1 โครงการขุดลอกคลองห้วยนํ�าเลา หมู่ที� 4 บ้านตาดกลอยใต้ 298,000.00 298,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลัดดาวัลย์ เฮ้าปาน น.ส.ลัดดาวัลย์ เฮ้าปาน

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

11/2564 ลว 1 ม.ีค..64

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนน สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที� 7 86,000.00 86,000.00 ตกงราคา น.ส.ลัดดาวัลย์ เฮ้าปาน น.ส.ลัดดาวัลย์ เฮ้าปาน

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

12/2564 ลว 1 ม.ีค..64

3 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กนักเรียนศพด.ตาดกลอย ประจําเดือนมี.ค. 64 6,864.00 6,864.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใบ คํารุ่น นายทองใบ คํารุ่น

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

32/2564 ลว 1 ม.ีค..64

4 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กนักเรียนศพด.วังขอน ประจําเดือนม.ีค. 64 5,148.00 5,148.00 เฉพาะเจาะจง นายหยุด อิ�นแก้ว นายหยุด อิ�นแก้ว

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

33/2564 ลว 1 ม.ีค..64

5 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กนักเรียนศพด.กกกล้วยนวน ประจําเดือนมี.ค. 64 8,866.00 8,866.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด แก้วจอม นายสมคิด แก้วจอม

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

34/2564 ลว 1 ม.ีค..64



6 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา ศยามเศรณนีางอรัญญา ศยามเศรณี

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

35/2564 ลว 2 ม.ีค..64

7 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน(กองคลัง ) จํานวน 4 รายการ 2,470.00 2,470.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงษ์ คําชู นายกฤษณพงษ์ คําชู

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

22/2564 ลว 2 ม.ีค..64

8 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดเนินสว่าง ม.1 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

13/2564 ลว 3 ม.ีค..64

9 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพ่อชิด หมู่ที� 6 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

14/2564 ลว 3 ม.ีค..64

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายภายในหมู่บ้านวังม่วง ม.8 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

15/2564 ลว 8 ม.ีค..64

11 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านห้วยโป่งนํ�า ม.9 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

16/2564 ลว 8 ม.ีค..64



12 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถบรรทุกนํ�า หมายเลขทะเบียน ป-2710 3,080.00 3,080.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา ศยามเศรณนีางอรัญญา ศยามเศรณี

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

36/2564 ลว 9 ม.ีค..64

13 จัดซื�อวัสดุสํานักงาน(กองช่าง ) จํานวน 1 รายการ 975.00 975.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงษ์ คําชู นายกฤษณพงษ์ คําชู

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

23/2564 ลว 9 ม.ีค..64

14 จัดซื�อวัสดุยานพาหนะ (สํานักปลัด) จํานวน 3 รายการ 21,965.00 21,965.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงษ์ คําชู นายกฤษณพงษ์ คําชู

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

24/2564 ลว 10 ม.ีค..64

15

จ้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลาวงท้องถิ�น พช.ถ 45-0001 สายตาดก

ลอยเหนือหนองกางแก่ว หมู่ที� 3 9,737,590.66 9,737,590.66 เฉพาะเจาะจง หจก.ลิ�มไต้หลี หจก.ลิ�มไต้หลี

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

17/2564 ลว 17 ม.ีค..64

16 จ้างเหมาซ่อมบํารุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียนรถ 81-6586 6,910.00 6,910.00 เฉพาะเจาะจง นายสาคร เกตุทอง นายสาคร เกตุทอง

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

37/2564 ลว 19 ม.ีค.64

17 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่างห้วยกาบเปลือย ม.1 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

18/2564 ลว 23 ม.ีค.64



18 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าขาด หมู่ที� 2 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

19/2564 ลว 23 ม.ีค.64

19 จัดซื�อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สํานักปลัด จํานวน 4 รายการ 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริปัญญา กรีแสง นางศิริปัญญา กรีแสง

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

25/2564 ลว 23 ม.ีค.64

20 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกหนองสิม  หมู่ที� 2 59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

20/2564 ลว 24 ม.ีค.64

21 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาตาดอน หมู่ที� 3 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรุ่งนภา กันเย็น นางรุ่งนภา กันเย็น

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

21/2564 ลว 25 ม.ีค.64

22 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยอีหม้อ-ห้วยโป่งนํ�า  หมู่ที� 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรุ่งนภา กันเย็น นางรุ่งนภา กันเย็น

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

22/2564 ลว 25 ม.ีค.64

23 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยลากข้าว-โคกใหญ่  หมู่ที� 5 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรุ่งนภา กันเย็น นางรุ่งนภา กันเย็น

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

23/2564 ลว 25 ม.ีค.64



24 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กนักเรียนศพด.ตาดกลอย ประจําเดือน เม.ย. 64 5,304.00 5,304.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใบ คํารุ่น นายทองใบ คํารุ่น

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

38/2564 ลว 31 ม.ีค.64

25 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กนักเรียนศพด.วังขอน ประจําเดือน เม.ย.. 64 3,978.00 3,978.00 เฉพาะเจาะจง นายหยุด อิ�นแก้ว นายหยุด อิ�นแก้ว

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

39/2564 ลว 31 ม.ีค.64

26 จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กนักเรียนศพด.กกกล้วยนวน ประจําเดือนมี.ค. 64 6,851.00 6,851.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด แก้วจอม นายสมคิด แก้วจอม

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

40/2564 ลว 31 ม.ีค.64

27 จัดซื�อนํ�าดื�มเพื�อใช้บริโภคภายใน ศพด. จํานวน 3 แห่ง เดือน เม.ย-ก.ย 64            8,496.00            8,496.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒน์ชัย คําทิ�ง นายพัฒน์ชัย คําทิ�ง

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

26/2564 ลว 31 ม.ีค.64

28 จัดซื�อนํ�าดื�มให้กับ อบต.ตาดกลอยเพื�อใช้ในการบริโภคภายในสํานักงาน            1,368.00            1,368.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒน์ชัย คําทิ�ง นายพัฒน์ชัย คําทิ�ง

เป็นผู้ผ่านการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ

และการเสนอราคา

27/2564 ลว 31 ม.ีค.64

รวม  28 โครงการ 11,159,385.66 11,159,385.66


	ปี 64

