
 

 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

ท่ี  พช 7510๒/๒๕๖5                              วันท่ี  ๒๕  ตุลาคม  25๖4     

เรื่อง  รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

   ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ไดจัดทํารายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหา
พัสดุประจําป 2564 เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางขอปงบประมาณ 2564 
โดยการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 2564 รายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการตามขอบัญญัติและตั้งจายจากรายการใหม ประจําปงบประมาณ 2564 

1.1 โครงการจัดซ้ือ    จํานวน  78 โครงการ 

1.2 โครงการจัดจาง    จํานวน  113 โครงการ 

1.3 โครงการเชา    จํานวน     3 โครงการ 

  2.  โครงการจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2564 

                          1.1 โครงการจัดซ้ือ    จํานวน  - โครงการ 

1.2 โครงการจัดจาง    จํานวน  33 โครงการ 

                      2.  โครงการเงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ 2564 

                          1.1 โครงการจัดซ้ือ    จํานวน  - โครงการ 

1.2 โครงการจัดจาง    จํานวน  1 โครงการ 

     รวมท้ังสิ้น                                     419        โครงการ 

สรุปผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2564      
- การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน  417 ครั้ง รวมเงินงบประมาณ 15,466,700                

บาท รวมเงินจัดซ้ือจัดจาง 11,865,174.65 บาท คิดเปนรอยละ 76.71 ของจํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการท้ังหมด 

- การจัดซ้ือจักจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding ) จํานวน 1 ครั้ง รวมเงิน
งบประมาณ 9,743,000 บาท รวมวงเงินจัดซ้ือจัดจาง 9,737,590.66 บาท คิดเปนรอยละ 
99.94 ชองจํานวนครั้งท่ีดําเนินการท้ังหมด 

- การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีคัดเลือก จํานวน 1 ครั้ง รวมเงินงบประมาณ 517,000 บาท รวมวงเงิน
จัดซ้ือจัดจาง 508,000 คิดเปนรอยละ 98.26 ของจํานวนครั้งท่ีดําเนินการท้ังหมด 

- รอยละการประหยัดงบประมาณของหมวดครุภัณฑ คิดเปนรอยละ 1.41 
- รอยละการประหยัดงบประมาณของหมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง คิดเปนรอยละ 1.04 

 
 

…/ปญหาและอุปสรรค 
 



 
-๒- 

 

ปญหาและอุปสรรคการจัดซ้ือจัดจาง      
- ปญหาเรื่องระยะเวลาในการดําเนินงานใหจัดซ้ือจัดจางเรงดวน กระชั้นชิด สงผลใหเกิดความเสี่ยงท่ีจะ

เกิดขอผิดพลาดในการดําเนินการได 
- การสืบราคาจากผูมีอาชีพอาจใชเวลานาน เนื่องจากบางโครงการตองรอการสืบราคาจากหลาย

แหลงขอมูลแลท่ีมา 
- ขอปญหา ระเบียบ หนังสือสั่งการ  มีการเปลี่ยนปลงอยูเสมอ ทําใหเกิดความไมเชาใจอยางชัดเจน 

 
แนวทางการแกปญหา 

- ติดตามผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางใหระเอียดรอบคอบและรัดกุม ใหเปนประโยชนตอทางราชการ 
- เจาหนาท่ีควรไดรับการฝกอบรมเพ่ือศึกษาขอกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มากยิ่งข้ึน 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
 
 

                         สิบเอก………………………………………. 
                                                                           (โกวิน  ขวัญพรม) 
                                                     เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการกองคลัง 

 

 

ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

                                   (ลงชื่อ)…………………………………….                               
                                        (นางสาวมลิวรรณ  เชื้อหนองใฮ) 

                                      หัวหนาสํานักปลัด รักษาราชการแทน 
                                         ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

 

ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

                                   (ลงชื่อ)…………………………………….                               
                                        (นางสาวมลิวรรณ  เชื้อหนองใฮ) 
                                       หัวหนาสํานักปลัด ปฏิบัตหินาท่ี 

                                         นายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 



 



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาคนงานจางเหมาทั่วไป(ทําหนาที่แมบานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กกก

กลวยนวน ป 64

58,560 58,560 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุดมพร แกวมวง นางสาวอุดมพร แกวมวง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

01/2564 ลว 1 ต.ค.63

2 จางเหมารถรับ-สงเด็กนักเรียน ศพด.ตาดกลอย ประจําเดือน ตุลาคม 63 5,928.00                 5,928.00             เฉพาะเจาะจง นายทองใบ  คํารุน นายทองใบ  คํารุน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

02/ 2564 ลว 1 ต.ค.63

3 จางเหมารถรับ-สงใหกับเด็กกอนวัยเรียน ศพด.วังขอน เดือน ตุลาคม 63 4,446.00                 4,446.00             เฉพาะเจาะจง นายหยุด อิ่นแกว นายหยุด อิ่นแกว เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

03/2564 ลว 1 ต.ค 63

4 จางเหมารถรับ-สงใหกับเด็กกอนวัยเรียน ศพด.กกกลวยนวน เดือน ต.ค 63 7,654.00                 7,654.00             เฉพาะเจาะจง นายสมคิด แกวจอม นายสมคิด แกวจอม เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

03/2564 ลว 1 ต.ค 63

5 จัดซื้อนม ยูเอชทีใหกับ รร.สพฐ จํานวน 7 แหง ใน ตําบลตาดกลอย              236,624.90          236,624.90 วิธีกรณีพิเศษ นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

01/2564 ลว 1 ต.ค 63

6 จัดซื้อนม ยูเอชทีใหกับ ศพด. จํานวน 3 แหง ใน ตําบลตาดกลอย                50,564.12            50,564.12 วิธีกรณีพิเศษ นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

02/2564 ลว 1 ต.ค 63

7 จัดซื้อน้ําดื่มใหกับ อบต.ตาดกลอยเพื่อใชในการบริโภคภายในสํานักงาน                  1,392.00              1,392.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒนชัย คําทิ้ง นายพัฒนชัย คําทิ้ง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

01/2564 ลว 1 ต.ค 63

8 จัดซื้อน้ําดื่มใหกับ ศพด.ตาดกลอย                  2,880.00              2,880.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒนชัย คําทิ้ง นายพัฒนชัย คําทิ้ง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

02/2564 ลว 1 ต.ค 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  30 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

9 จัดซื้อน้ําดื่มใหกับ ศพด.วังขอน                  2,880.00              2,880.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒนชัย คําทิ้ง นายพัฒนชัย คําทิ้ง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

03/2564 ลว 1 ต.ค 63

10 จัดซื้อน้ําดื่มใหกับ ศพด.กกกลวยนวน                  2,880.00              2,880.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒนชัย คําทิ้ง นายพัฒนชัย คําทิ้ง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

04/2564 ลว 1 ต.ค 63

11 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ป 64              500,000.00          500,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธ ขวัญพรม นายยุทธ ขวัญพรม เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

01/2564 ลว 1 ต.ค 63

12 เชาเครื่องเสียงในงานแขงขันเรือยาว ระหวางวันที่ 2-4 ตุลาคม 2563                  9,000.00              9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต หาพา นายอนุชิต หาพา เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

01/2564 ลว 1 ต.ค 63

13 เชาเรือพรอมมพาย จํานวน 30 เลม ในวันแขงขันเรือยาว ระหวางวันที่ 2-4                  9,000.00              9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ ไฉนงุน นายสิทธิพงษ ไฉนงุน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

02/2564 ลว 1 ต.ค 63

14 จางซอมแซมระบบประปา ศพด.ตาดกลอย ตําบลตาดกลอย 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง นายสถิต กัลยาประสิทธิ์ นายสถิต กัลยาประสิทธิ์ เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

01/2564 ลว 26 ต.ค 63

15 จางซอมแซมระบบประปา บานวังขอน หมูที่ 1 ตําบลตาดกลอย 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง นายสถิตย กัลยาประสิทธิ์ นายสถิตย กัลยาประสิทธิ์ เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

02/2564 ลว 26 ต.ค 63

16 จางเหมาเวทีเครื่องเสียงและสถานที่ พรอมตกแตงในงานลอยกระทง 

ประจําป 2563

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ จิตนันท นายยงยุทธ จิตนันท เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

05/2564 ลว28 ต.ค 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  30 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

17 จัดซื้อวัสดุที่ใชในงานลอยกระทงประจําป 2563 26,740.00 26,740.00 เฉพาะเจาะจง นายจําลอง วะทา นายจําลอง วะทา เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

06/2564 ลว28 ต.ค 63

18 จางเหมารถรับสงนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย ประจําเดือน 

พฤศจิกายน 2563

5,928.00 5,928.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใบ คํารุน นายทองใบ คํารุน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

06/2564 ลว 30 ต.ค 63

19 จางเหมารถรับสงนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน ประจําเดือน 

พฤศจิกายน 2563

4,446.00 4,446.00 เฉพาะเจาะจง นายหยุด อิ่นแกว นายหยุด อิ่นแกว เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

07/2564 ลว28 ต.ค 63

20 จางเหมารถรับสงนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกกกลวยนวน ประจําเดือน 

พฤศจิกายน 2563

7,657.00 7,657.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด แกวจอม นายสมคิด แกวจอม เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

08/2564 ลว28 ต.ค 63

รวม 20  โครงการ 1,012,580.02 1,012,580.02

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  30 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร (กองคลัง) 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา ศยามเศรณี นางอรัญญา ศยามเศรณี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

09/2564 ลว 2 พ.ย. 63

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

คุณสมบัติและการเสนอราคา

10/2564 ลว 10 พ.ย. 63

3 จางเหมาซอมบํารุงรักษารถบรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียนรถ ป 2710 20,360.00 20,360.00 เฉพาะเจาะจง นายสาคร เกตุทอง นายสาคร เกตุทอง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

11/2564 ลว 10 พ.ย. 63

4 จางเหมาซอมบํารุงรักษารถกูชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียนรถ กฉ-7370 20,375.00 20,375.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย ชัยเลิศ นายศิริชัย ชัยเลิศ เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

12/2564 ลว 13 พ.ย. 63

5 ซื้อนม พลาสเจอรไรสใหกับ รร.ตาดกลอย , รร.วังขอน ,รรหวยอีจีน และ  รร.วัง 60,509.68 60,509.68 วิธีกรณีพิเศษ นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

12/2564 ลว 13 พ.ย. 63

6 จางเหมารถรับสงนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย ประจําเดือน 

ธันวาคม 2563

6,240.00 6,240.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใบ คํารุน นายทองใบ คํารุน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

13/2564 ลว 30 พ.ย. 63

7 จางเหมารถรับสงนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน ประจําเดือน ธันวาคม 

2563

4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง นายหยุด อิ่นแกว นายหยุด อิ่นแกว เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

14/2564 ลว 30 พ.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  30 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

8 จางเหมารถรับสงนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกกกลวยนวน ประจําเดือน 

ธันวาคม 2563

8,060.00 8,060.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด แกวจอม นายสมคิด แกวจอม เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

15/2564 ลว 30 พ.ย. 63

รวม  8  โครงการ 145,044.68 145,044.68

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  30 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาซอมบํารุงรักษารถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียนรถ กข-4566 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย ชัยเลิศ นายศิริชัย ชัยเลิศ เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

16/2564 ลว 1 ธ.ค..63

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ผงหมึกเครื่องถายเอกสาร หมายเลขคุมพัสดุ 417-56-000 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย พัชรสมบูรณ นายวันชัย พัชรสมบูรณ เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

07/2564 ลว 1 ธ.ค..63

3 จางเหมาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอรโนตบุค (สํานักปลัด ) 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา ศยามเศรณี นางอรัญญา ศยามเศรณี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

17/2564 ลว 3 ธ.ค..63

4 จางเหมาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุกขยะ 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสาคร เกตุทอง นายสาคร เกตุทอง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

18/2564 ลว 7 ธ.ค..63

5 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย (สํานักปลัด) จํานวน 12 รายการ 23,045.00 23,045.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริปญญา กรีแสง นางศิริปญญา กรีแสง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

08/2564 ลว 8 ธ.ค.63

6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองการศึกษา) จํานวน 3 รายการ 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงษ คําชู นายกฤษณพงษ คําชู เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

09/2564 ลว 21 ธ.ค63

7 เชาติดตั้งพรอมรื้อถอนเต็นท ,เกาอี้พลาสติก,เชาโตะสําหรับหนวยงานตางๆ 28,350.00 28,350.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมพันธ อินทมงคล นายสัมพันธ อินทมงคล เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

03/2564 ลว 21 ธ.ค63

8 จัดซื้ออุปกรณสําหรับหองเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา DLTV 25,900.00 25,900.00 เฉพาะเจาะจง นายจงรักษ จงศิริรักษ นายจงรักษ จงศิริรักษ เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

03/2564 ลว 22 ธ.ค63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  30 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

9 จางเหมาจัดทําปายไวนิล (สํานักปลัด) จํานวน 4 ปาย 2,856.00 2,856.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทิพร  บัวชุม นางสาวนนทิพร  บัวชุม เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

19/2564 ลว 23 ธ.ค63

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

คุณสมบัติและการเสนอราคา

20/2564 ลว 23 ธ.ค63

11 จางเหมารถแบคโฮขุดบอน้ําชั่วคราว บริเวณหวยน้ําเลา หมูที่ 3,4 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุรีรัตน แกวสงค น.ส.ยุรีรัตน แกวสงค เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

03/2564 ลว 29 ธ.ค63

12 จัดซื้อวัสดุกอสรางคอนกรีตผสมเสร็จ จํานวน 7 ลูกบาศกเมตร 13,230.00 13,230.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมพรรณ ศรีฑรรม นางพิมพรรณ ศรีฑรรม เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

10/2564 ลว 29 ธ.ค63

13 จางเหมาซอมบํารุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6586 730.00 730.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.น้ําฝน กมลมาตร น.ส.น้ําฝน กมลมาตร เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

24/2564 ลว 30 ธ.ค63

14 จัดซื้อนม ยูเอชทีใหกับ รร.สพฐ จํานวน 7 แหง ใน ตําบลตาดกลอย              332,897.40          332,897.40 วิธีกรณีพิเศษ นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

04/2564 ลว 30 ธ.ค63

15 จัดซื้อนม ยูเอชทีใหกับ ศพด. จํานวน 3 แหง ใน ตําบลตาดกลอย                70,614.60            70,614.60 วิธีกรณีพิเศษ นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท นางนุชรี    ปรางควัฒนานนท เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

05/2560 ลว 30 ธ.ค63

16 จัดซื้อน้ําดื่มใหกับ อบต.ตาดกลอยเพื่อใชในการบริโภคภายในสํานักงาน                  1,488.00              1,488.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒนชัย คําทิ้ง นายพัฒนชัย คําทิ้ง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

11/2564 ลว 30 ธ.ค63

รวม  16 โครงการ 578,901.00 578,901.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2563

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  30 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จางปรับปรุงซอมแซมถนนลําลองทางเขาหมูบานหวยโปงน้ํา หมูที่ 9 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุรีรัตน แกวสงค น.ส.ยุรีรัตน แกวสงค เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

04/2564 ลว 7 ม.ค 64

2 จางเหมาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงาน เครื่องถายเอกสาร 3,950.00 3,950.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย พัชรสมบูรณ นายวันชัย พัชรสมบูรณ เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

25/2564 ลว 7 ม.ค.64

3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย หนากากอนามัยสําหรับผูปฏิบัติหนาที่

จัดเก็บขยะมูลฝอย

6,250.00 6,250.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริปญญา กรีแสง นายสมคิด แกวจอม เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

12/2564 ลว 7 ม.ค.64

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงานสํานักปลัด จํานวน 3 รายการ 2,030.00 2,030.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงษ คําชู นายกฤษณพงษ คําชู เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

13/2564 ลว 12 ม.ค64

5 จางเหมาซอมแซมระบบประปาบาดาลหมูบานตาดกลอยใต หมูที่ 4 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสถิตย กัลยาประสิทธ นายสถิตย กัลยาประสิทธ เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

05/2564 ลว28 ม.ค.64

6 จางเหมาซอมบํารุงรักษารถบรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน ป-2710 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอาง ซุยอาน นายอาง ซุยอาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

27/2564 ลว29 ม.ค.64

7 จางเหมารถรับสงนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย ประจําเดือน 

กุมภาพันธ 2564

5,616.00 5,616.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใบ คํารุน นายทองใบ คํารุน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

28/2560 ลว29 ม.ค.64

8 จางเหมารถรับสงนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน ประจําเดือน กุมภาพันธ

 2564

4,212.00 4,212.00 เฉพาะเจาะจง นายหยุด อิ่นแกว นายหยุด อิ่นแกว เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

29/2564 ลว29 ม.ค.64

รวม   8   โครงการ 146,558.00 146,558.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มกราคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  31 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาซอมบํารุงรักษารถกูชีพ หมายเลขทะเบียน กฉ-7370 29,226.00 29,226.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรี ลียากาศ นายจักรี ลียากาศ เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

30/2564 ลว 1 ก.พ.64

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทย(ุกองการศึกษา) จํานวน 9 รายการ 10,220.00 10,220.00 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักดิ์ อูสุวรรณ นายเกรียงศักดิ์ อูสุวรรณ เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

14/2564 ลว 1 ก.พ.64

3 จางเหมาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงาน เครื่องถายเอกสาร หมายเลขคุม

พัสดุ 417-56-0003 จํานวน 1 รายการ

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย พัชรสมบูรณ นายวันชัย พัชรสมบูรณ เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

31/2564 ลว 4 ก.พ.64

4 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง อบต.ตาดกลอย จํานวน  รายการ 7,235.00 7,235.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงษ คําชู นายกฤษณพงษ คําชู เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

16/2564 ลว 4 ก.พ.64

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) จํานวน 57 รายการ 34,917.00 34,917.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงษ คําชู นายกฤษณพงษ คําชู เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

18/2564 ลว 9 ก.พ.64

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) จํานวน 15 รายการ 19,810.00 19,810.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา ศยามเศรณี นางอรัญญา ศยามเศรณี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

19/2564 ลว 9 ก.พ.64

7 จางเหมาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองชาง) 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา ศยามเศรณี นางอรัญญา ศยามเศรณี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

32/2564 ลว 16 ก.พ.64

8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองชาง) จํานวน 27 รายการ 12,607.00 12,607.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงษ คําชู นายกฤษณพงษ คําชู เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

20/2564 ลว 19 ก.พ.64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  28 เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

9 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองชาง ) จํานวน 13 รายการ 45,970.00 45,970.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา ศยามเศรณี นางอรัญญา ศยามเศรณี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

21/2564 ลว 19 ก.พ.64

10 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (สํานักปลัด ) จํานวน 3 รายการ 29,700.00 29,700.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา ศยามเศรณี นางอรัญญา ศยามเศรณี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

30/2564 ลว 1 ก.พ.64

11 จางปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.สายภายในหมูบานตาดกลอยใต ม.4 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสลับ เทียนจัตุรัส นายสลับ เทียนจัตุรัส เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

06/2564 ลว 23 ก.พ.64

12 จางกอสรางโครงการกอสรางรั้วเมทัลซีทรอบสถานที่ทิ้งขยะ อบต.ตาดกลอย 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสลับ เทียนจัตุรัส นายสลับ เทียนจัตุรัส เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

07/2564 ลว 23 ก.พ.64

13 จางกอสรางโครงการกอสรางถนน คสล.สายหลังวัดหวยอีจีน ม.2 49,500.00 49,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

08/2564 ลว 24 ก.พ.64

14 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําลองภายในหมูบาน หมูที่ 1 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

09/2564 ลว 24 ก.พ.64

15 จางกอสรางโครงการขุดลอกเหมืองสงน้ําเพื่อการเกษตรหวยกาบเปลื่อย ม.1 59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

10/2564 ลว 24 ก.พ.64

รวม 15 โครงการ 950,635.00 950,635.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  28 เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 โครงการขุดลอกคลองหวยน้ําเลา หมูที่ 4 บานตาดกลอยใต 298,000.00 298,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

11/2564 ลว 1 มี.ค..64

2 โครงการปรับปรุงซอมแซมไหลทางถนน สายภายในหมูบาน หมูที่ 7 86,000.00 86,000.00 ตกงราคา น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

12/2564 ลว 1 มี.ค..64

3 จางเหมารถรับ-สงเด็กเล็กนักเรียนศพด.ตาดกลอย ประจําเดือนม.ีค. 64 6,864.00 6,864.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใบ คํารุน นายทองใบ คํารุน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

32/2564 ลว 1 มี.ค..64

4 จางเหมารถรับ-สงเด็กเล็กนักเรียนศพด.วังขอน ประจําเดือนมี.ค. 64 5,148.00 5,148.00 เฉพาะเจาะจง นายหยุด อิ่นแกว นายหยุด อิ่นแกว เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

33/2564 ลว 1 มี.ค..64

5 จางเหมารถรับ-สงเด็กเล็กนักเรียนศพด.กกกลวยนวน ประจําเดือนมี.ค. 64 8,866.00 8,866.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด แกวจอม นายสมคิด แกวจอม เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

34/2564 ลว 1 มี.ค..64

6 จางเหมาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองการศึกษา) 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา ศยามเศรณี นางอรัญญา ศยามเศรณี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

35/2564 ลว 2 มี.ค..64

7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(กองคลัง ) จํานวน 4 รายการ 2,470.00 2,470.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงษ คําชู นายกฤษณพงษ คําชู เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

22/2564 ลว 2 มี.ค..64

8 จางกอสรางถนน คสล.สายหลังวัดเนินสวาง ม.1 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

13/2564 ลว 3 มี.ค..64

วันที่  31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

9 จางกอสรางถนน คสล.สายบานพอชิด หมูที่ 6 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

14/2564 ลว 3 มี.ค..64

10 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.สายภายในหมูบานวังมวง ม.8 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

15/2564 ลว 8 มี.ค..64

11 จางซอมแซมระบบประปาหมูบานหวยโปงน้ํา ม.9 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

16/2564 ลว 8 มี.ค..64

12 จางซอมบํารุงรักษารถบรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน ป-2710 3,080.00 3,080.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา ศยามเศรณี นางอรัญญา ศยามเศรณี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

36/2564 ลว 9 มี.ค..64

13 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(กองชาง ) จํานวน 1 รายการ 975.00 975.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงษ คําชู นายกฤษณพงษ คําชู เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

23/2564 ลว 9 มี.ค..64

14 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (สํานักปลัด) จํานวน 3 รายการ 21,965.00 21,965.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงษ คําชู นายกฤษณพงษ คําชู เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

24/2564 ลว 10 มี.ค..64

15 จางกอสรางถนน คสล.รหัสทางหลาวงทองถิ่น พช.ถ 45-0001 สายตาดกลอย

เหนือหนองกางแกว หมูที่ 3

9,737,590.66 9,737,590.66 เฉพาะเจาะจง นางสาวไขมุก วัฒนกิตานนท นางสาวไขมุก วัฒนกิตานนท เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

17/2564 ลว 17 มี.ค..64

16 จางเหมาซอมบํารุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียนรถ 81-6586 6,910.00 6,910.00 เฉพาะเจาะจง นายสาคร เกตุทอง นายสาคร เกตุทอง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

37/2564 ลว 19 มี.ค.64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564
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17 จางกอสรางโครงการกอสรางถนน คสล.สายอางหวยกาบเปลือย ม.1 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

18/2564 ลว 23 มี.ค.64

18 จางกอสรางโครงการกอสรางถนน คสล.สายปาขาด หมูที่ 2 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

19/2564 ลว 23 มี.ค.64

19 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยสํานักปลัด จํานวน 4 รายการ 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริปญญา กรีแสง นางศิริปญญา กรีแสง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

25/2564 ลว 23 มี.ค.64

20 จางกอสรางโครงการกอสรางถนน คสล.สายแยกหนองสิม  หมูที่ 2 59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

20/2564 ลว 24 มี.ค.64

21 จางกอสรางโครงการกอสรางถนน คสล.สายนาตาดอน หมูที่ 3 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรุงนภา กันเย็น นางรุงนภา กันเย็น เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

21/2564 ลว 25 มี.ค.64

22 จางกอสรางโครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยอีหมอ-หวยโปงน้ํา  หมูที่ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรุงนภา กันเย็น นางรุงนภา กันเย็น เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

22/2564 ลว 25 มี.ค.64

23 จางกอสรางโครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยลากขาว-โคกใหญ  หมูที่ 5 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรุงนภา กันเย็น นางรุงนภา กันเย็น เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

23/2564 ลว 25 มี.ค.64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564
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24 จางเหมารถรับ-สงเด็กเล็กนักเรียนศพด.ตาดกลอย ประจําเดือน เม.ย. 64 5,304.00 5,304.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใบ คํารุน นายทองใบ คํารุน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

38/2564 ลว 31 มี.ค.64

25 จางเหมารถรับ-สงเด็กเล็กนักเรียนศพด.วังขอน ประจําเดือน เม.ย.. 64 3,978.00 3,978.00 เฉพาะเจาะจง นายหยุด อิ่นแกว นายหยุด อิ่นแกว เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

39/2564 ลว 31 มี.ค.64

26 จางเหมารถรับ-สงเด็กเล็กนักเรียนศพด.กกกลวยนวน ประจําเดือนมี.ค. 64 6,851.00 6,851.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด แกวจอม นายสมคิด แกวจอม เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

40/2564 ลว 31 มี.ค.64

27 จัดซื้อน้ําดื่มเพื่อใชบริโภคภายใน ศพด. จํานวน 3 แหง เดือน เม.ย-ก.ย 64                  8,496.00              8,496.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒนชัย คําทิ้ง นายพัฒนชัย คําทิ้ง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

26/2564 ลว 31 มี.ค.64

28 จัดซื้อน้ําดื่มใหกับ อบต.ตาดกลอยเพื่อใชในการบริโภคภายในสํานักงาน                  1,368.00              1,368.00 เฉพาะเจาะจง นายพัฒนชัย คําทิ้ง นายพัฒนชัย คําทิ้ง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

27/2564 ลว 31 มี.ค.64

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  31 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564
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1 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยซําเกียง หมูที่ 5 บานตาดขา 100,000.00 101,714.08 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

24/2564 ลว 1 เม.ย..64

2 โครงการกอสรางถนน คสล.สายตาดขา-กกกลวยนวน หมูที่ 5 100,000.00 102,027.18 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

25/2564 ลว 1 เม.ย 64

3 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยถ้ําปลาดุก หมูที่ 6 บานวังเวินพัฒนา 200,000.00 202,111.27 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

26/2564 ลว 1 เม.ย 64

4 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยโปงน้ํา หมูที่ 9 บานหวยโปงน้ํา 499,000.00 499,882.81 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

27/2564 ลว 2 เม.ย 64

5 โครงการกอสรางถนน คสล.สายซําเข หมูที่ 7 บานกกกลวยนวน 100,000.00 101,334.03 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

28/2564 ลว 2 เม.ย 64

6 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยยางแคง 4 หมูที่ 7 บานกกกลวยนวน 212,000.00 214,784.32 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

29/2564 ลว 2 เม.ย 64

7 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย (สํานักปลัด) อบต.ตาดกลอย จํานวน 4 รายการ 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริปญญา กรีแสง นางศิริปญญา กรีแสง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

31/2564 ลว 19 เม.ย 64

8 จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 794 โดส 23,820.00 23,820.00 เฉพาะเจาะจง นางกมลทิพย เฟองเดช นางกมลทิพย เฟองเดช เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

32/2564 ลว 19 เม.ย 64

วันที่  30 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย
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9 จัดซื้อน้ํายาเคมีปองกันไขเลือดออก ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย 69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปราโมกข ดุจวรรณ นายปราโมกข ดุจวรรณ เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

33/2564 ลว 20 เม.ย 64

10 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยงวงชาง ม.2 บานหวยอีจีน 100,000.00 102,207.68 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

30/2564 ลว 27 เม.ย 64

11 โครงการกอสรางถนน คสล.สายโคกหนองไฮ หมูที่ 3 บานตาดกลอยเหนือ 100,000.00 100,896.14 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

31/2564 ลว 27 เม.ย 64

12 โครงการกอสรางถนน คสล.สายวังมวง-หวยขี้ตม หมูที่ 8 บานวังมวง 100,000.00 100,946.36 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน น.ส.ลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

32/2564 ลว 27 เม.ย 64

13 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยลึก หมูที่ 1 บานวังชอน 100,000.00 95,729.58 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

33/2564 ลว 28 เม.ย 64

14 โครงการกอสรางถนน คสล.สายไรพออิ๋ว หมูที่ 5 บานตาดขา 100,000.00 101,735.35 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

34/2564 ลว 28 เม.ย 64

15 โครงการกอสรางถนน คสล.สายศาลแดง-หนองปลาติ้ว หมูที่ 8 บานวังมวง 100,000.00 100,690.84 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

35/2564 ลว 29 เม.ย 64

16 โครงการกอสรางถนน คสล.สายวังเกิ้ง-วังขาวหลาม หมูที่ 8 บานวังมวง 100,000.00 100,690.84 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

36/2564 ลว 29 เม.ย 64

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2564

วันที่  30 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564
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17 โครงการกขุดสระน้ําสาธารณะ คุมหนองกางแกว หมูที่ 2 บานหวยอีจีน 499,000.00 516,759.93 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลล เฮาปาน นางสาวลัดดาวัลล เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

37/2564 ลว 7 พ.ค. 64

18 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย (สํานักปลัด) อบต.ตาดกลอย จํานวน 1 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริปญญา กรีแสง นางศิริปญญา กรีแสง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

34/2564 ลว 7 พ.ค.64

รวม  18 โครงการ 2,518,020.00 2,549,530.41

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  30 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน 2564



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาจัดทําปายไวนิล(สํานักปลัด) จํานวน 1 ปาย 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทิพร บัวชุม นางสาวนนทิพร บัวชุม เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

41/2564 ลว 3 พ.ค. 64

2 จางเหมาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอร (สํานักปลัด) จํานวน 3 รายการ 4,820.00 4,820.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา ศยามเศณี นางอรัญญา ศยามเศณี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

42/2564 ลว 5 พ.ค. 64

3 โครงการกขุดสระน้ําสาธารณะ คุมหนองกางแกว หมูที่ 2 บานหวยอีจีน 499,000.00 516,759.93 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลล เฮาปาน นางสาวลัดดาวัลล เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

37/2564 ลว 7 พ.ค. 64

4 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย (สํานักปลัด) อบต.ตาดกลอย จํานวน 1 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริปญญา กรีแสง นางศิริปญญา กรีแสง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

34/2564 ลว 7 พ.ค.64

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลัด ) จํานวน 10 รายการ 10,190.00 10,190.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร บ.คอมพิวเตอร เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

35/2564 ลว 7 พ.ค.64

6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) จํานวน 23 รายการ 14,611.00 14,611.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงษ คําชู นายกฤษณพงษ คําชู เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

36/2564 ลว 7 พ.ค.64

7 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน สายหนองสิม หมูที่ 2 บานหวยอีจีน 40,000.00 40,373.61 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลล เฮาปาน นางสาวลัดดาวัลล เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

38/2564 ลว 11 พ.ค.64

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

8 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําลอง สายโคกทับวัว หมูที่ 6 บานวังเวิน

พัฒนา

130,000.00 132,407.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลล เฮาปาน นางสาวลัดดาวัลล เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

39/2564 ลว 11 พ.ค.64

รวม  8 โครงการ 701,071.00 721,611.54

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสวคเปนหองทําการกองชาง อบต.ตาดกลอย 350,000.00 357,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

40/2564 ลว 1 มิ.ย.. 64

2 จางเหมาซอมบํารุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6586 90,185.00 90,185.00 เฉพาะเจาะจง นายสาคร เกตุทอง นายสาคร เกตุทอง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

41/2564 ลว 1 มิ.ย..64

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองการศึกา) จํานวน 31 รายการ 16,134.00 16,134.00 เฉพาะเจาะจง บ.ศึกษาภัณฑขอนแกน บ.ศึกษาภัณฑ ขอนแกน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

37/2564 ลว 1 มิ.ย..64

4 จางเหมาซอมบํารุงรักษารถกูชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียนรถ กฉ 7370 

จํานวน 10 รายการ

4,573.07 4,573.07 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน เสียงไพเราะ นายไพโรจน เสียงไพเราะ เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

43/2564 ลว 1 มิ.ย..64

5 จัดซื้อครุภัณฑเครื่องจายแอลกอฮออลพรอมที่วัดอุณหภูมิอินฟราเรด 22,100.00 22,100.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริปญญา กรีแสง นางศิริปญญา กรีแสง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

43/2564 ลว 1 มิ.ย.64

จัดซื้ออาหารเสริมนม ยู เอช ที ชนิดกลองใหกับโณงรียน สพฐ. จํานวน 7 แหง 87,471.64 84,471.64 เฉพาะเจาะจง นางนุชรีย ปรางวัฒนานนท นางนุชรีย ปรางวัฒนานนท เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

06/2564 ลว 1 มิ.ย.64

6 จางเหมารถรับ-สงเด็กนักเรียน ศพด.ตาดกลอย ประจําเดือน มิถุนายน 2564 3,432.00 3,432.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใบ คํารุน นายทองใบ คํารุน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

44/2564 ลว 15 มิ.ย.64

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

7 จางเหมารถรับ-สงเด็กนักเรียน ศพด.วังขอน ประจําเดือน มิถุนายน 2564 2,860.00 2,860.00 เฉพาะเจาะจง นายหยุด อิ่นแกว นายหยุด อิ่นแกว เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

45/2564 ลว 15 มิ.ย.64

8 จางเหมารถรับ-สงเด็กนักเรียน ศพด.กกกลวยนวน ประจําเดือน มิถุนายน 

2564

3,861.00 3,861.00 เฉพาะเจาะจง นายเรือง แสงขาน นายเรือง แสงขาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

46/2564 ลว 15 มิ.ย.64

9 จางเหมาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑเครื่องปริ้นเตอร (สํานักปลัด) หมายเลข

ทะเบียนคุมพัสดุ 416-60-0075 จํานวน 2 รายการ

960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา ศยามเศรณี นางอรัญญา ศยามเศรณี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

47/2564 ลว 15 มิ.ย.64

10 จางเหมาซอมบํารุงรักษารถยนต อบต.หมายเลขทะเบียนรถ กข-4566 

เพชรบูรณ จํานวน 2 รายการ

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย ชัยเลิศ นายศิริชัย ชัยเลิศ เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

48/2564 ลว 15 มิ.ย.64

11 จัดซื้ออาหารเสริมนม ยู เอช ที ชนิดกลองใหกับ ศพด. จํานวน 3 แหง 7,311.70 7,311.70 เฉพาะเจาะจง นางนุชรีย ปรางวัฒนานนท นางนุชรีย ปรางวัฒนานนท เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

07/2564 ลว 15 มิ.ย.64

12 จัดซื้ออาหารเสริมนม ยู เอช ที ชนิดกลองใหกับโรงรียน สพฐ. จํานวน 7 แหง 82,992.00 82,992.00 เฉพาะเจาะจง นางนุชรีย ปรางวัฒนานนท นางนุชรีย ปรางวัฒนานนท เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

08/2564 ลว 1 มิ.ย.64

13 จัดซื้ออาหารเสริมนม ยู เอช ที ชนิดกลองใหกับ ศพด. จํานวน 3 แหง 17,808.00 17,808.00 เฉพาะเจาะจง นางนุชรีย ปรางวัฒนานนท นางนุชรีย ปรางวัฒนานนท เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

09/2564 ลว 15 มิ.ย.64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

14 จางเหมาซอมบํารุงรักษารถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียนรถ กท-702 

เพชรบูรณ จํานวน 23 รายการ

11,377.04 11,377.04 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสัน จํากัด บ. สยามนิสสัน จํากัด เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

49/2564 ลว 22 มิ.ย.64

15 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองคลัง) จํานวน 2 รายการ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.กนกภัณฑ ไฮเทค บ.กนกภัณฑ ไฮเทค เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

10/2564 ลว 28 มิ.ย.64

16 จางเหมาจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ (สํานักปลัด) จํานวน 3 รายการ 2,378.00 2,378.00 เฉพาะเจาะจง นางนนทิพร บัวชุม นางนนทิพร บัวชุม เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

50/2564 ลว 29 มิ.ย.64

17 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายสํานักปลัด จํานวน 2 รายการ 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริปญญา กรีแสง นางศิริปญญา กรีแสง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

39/2564 ลว 29 มิ.ย.64

18 จัดซื้ออาหารเสริมนม ยู เอช ที ชนิดกลองใหกับโณงรียน สพฐ. จํานวน 7 แหง 299,490.36 299,490.36 เฉพาะเจาะจง นางนุชรีย ปรางวัฒนานนท นางนุชรีย ปรางวัฒนานนท เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

11/2564 ลว 30 มิ.ย.64

19 จัดซื้ออาหารเสริมนม ยู เอช ที ชนิดกลองใหกับ ศพด. จํานวน 3 แหง 56,116.32 56,116.32 เฉพาะเจาะจง นางนุชรีย ปรางวัฒนานนท นางนุชรีย ปรางวัฒนานนท เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

12/2564 ลว 30 มิ.ย.64

20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองการศึกษา) จํานวน 5 รายการ 18,330.00 18,330.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต สารีคํา นายอนันต สารีคํา เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

40/2564 ลว 30 มิ.ย.64

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

21 จัดซื้อน้ําดื่มสําหรับบริโภคภายในสํานักงาน อบต.ตาดกลอย ระหวางเดือน 

กรกฎาคม-กันยายน 2564

1,512.00 1,512.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพัฒนชัย คําทิ้ง นายสุพัฒชัย คําทิ้ง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

41/2564 ลว 30 มิ.ย.64

รวม  21  โครงการ 1,124,092.13 1,128,592.13

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาซอมบํารุงรักษารถบรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียนรถ ป-2710 

เพชรบูรณ จํานวน 3 รายการ

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย ชัยเลิศ นายศิริชัย ชัยเลิศ เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

51/2564 ลว 1 ก.ค.. 64

2 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานอุม หมูที่ 1 ตตําบลตาดกลอย 50,000.00 50,127.04 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

42/2564 ลว 2 ก.ค.. 64

3 โครงการกอสรางถนน คสล.สายเขาวัดเนินสวาง หมูที่ 1 ตําบลตาดกลอย 40,000.00 40,401.86 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

43/2564 ลว 2 ก.ค.. 64

4 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยชมพู 1 หมูที่ 1 ตําบลตาดกลอย 70,000.00 70,427.87 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

44/2564 ลว 2 ก.ค.. 64

5 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยบานเกา หมูที่ 1 ตําบลตาดกลอย 40,000.00 40,401.86 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

45/2564 ลว 2 ก.ค.. 64

โครงการกอสรางถนน คสล.สายวังเวิน-อุมกะทาด หมูที่ 6 ตําบลตาดกลอย 169,000.00 171,709.58 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

46/2564 ลว 5 ก.ค.. 64

6 โครงการกอสรางถนน คสล.สายเขาหมูบาน หมูที่ 8 ตําบลตาดกลอย 40,000.00 40,202.83 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

47/2564 ลว 5 ก.ค.. 64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

7 จางเหมากําจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดสวม) จํานวน 4 บอ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระ มีไหม นายธีระ มีไหม เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

52/2564 ลว 7 ก.ค.. 64

8 โครงการกอสรางถนน คสล.สายโคกบานใหม หมูที่ 6 ตําบลตาดกลอย 100,000.00 100,907.53 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

48/2564 ลว 12 ก.ค.. 64

9 จางเหมาจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ(กองคลัง) จํานวน 2 รายการ 1,368.00 1,368.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทิพร บัวชุม นางสาวนนทิพร บัวชุม เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

53/2564 ลว 12 ก.ค.. 64

10 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยกางปลา-หนองปลาติ้ว หมูที 3 70,000.00 70,867.17 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

49/2564 ลว 15 ก.ค.. 64

11 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานพอโล หมูที่ 5 ตําบลตาดกลอย 30,000.00 30,277.21 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

50/2564 ลว 15 ก.ค.. 64

12 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานพอกอย หมูที่ 5 ตําบลตาดกลอย 24,000.00 24,224.61 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

51/2564 ลว 15 ก.ค.. 64

13 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานพออเนก หมูที่ 5 ตําบลตาดกลอย 26,000.00 26,384.91 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

52/2564 ลว 15 ก.ค.. 64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

14 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานผูชวยทํานอง หมูที่ 5 ตําบลตาดกลอย 30,000.00 30,045.41 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

53/2564 ลว 16 ก.ค.. 64

15 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนาเจียน หมูที่ 5 ตําบลตาดกลอย 60,000.00 60,554.46 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

54/2564 ลว 16 ก.ค.. 64

16 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยยางแคง 3 หมูที่ 7 ตําบลตาดกลอย 129,000.00 130,984.82 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

55/2564 ลว 16 ก.ค.. 64

17 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยยางแคง 4 หมูที่ 7 ตําบลตาดกลอย 119,000.00 120,913.40 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

56/2564 ลว 16 ก.ค.. 64

18 จัดซื้อวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 1 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริปญญา กรีแสง นางศิริปญญา กรีแสง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

42/2564 ลว 16 ก.ค.. 64

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) จํานวน 1 รายการ 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงศ คําชู นายกฤษณพงศ คําชู เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

43/2564 ลว 19 ก.ค.. 64

20 จัดซื้อวัสดุกอสรางคอนกรีตผสมเสร็จ จํานวน 15 ลบ.ม 28,350.00 28,350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

44/2564 ลว 23 ก.ค.. 64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) จํานวน 8 รายการ 15,231.00 15,231.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต สารีคํา นายอนันต สารีคํา เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

45/2564 ลว 23 ก.ค.. 64

22 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (กองการศึกษา) จํานวน 3 รายการ 78,500.00 78,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรรัตน จงเพิ่มพร

วัฒนา

นางสาวเพชรรัตน จงเพิ่มพร

วัฒนา

เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

46/2564 ลว 23 ก.ค.. 64

23 จัดซื้อครุภัณฑเครื่องพนยา เวชภัณฑที่ไมใชยา และวัสดุอุปกรณ โครงการ

ปองกันและควบคุมการแพรละบาดโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 

12 รายการ

80,980.00 80,980.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริปญญา กรีแสง นางศิริปญญา กรีแสง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

47/2564 ลว  30 ก.ค.. 64

24 จัดซื้อครุภัณฑอื่น (สายฉีดดับเพลิง /สายสงน้ําดับเพลิง)สํานักปลัด จํานวน 1 

รายดาร

17,600.00 17,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวรินทร ปะระตะโก นายเชาวรินทร ปะระตะโก เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

4482564 ลว 30 ก.ค.. 64

25 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) จํานวน 1 รายการ 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงศ คําชู นายกฤษณพงศ คําชู เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

49/2564 ลว 30 ก.ค.. 64

26 จางเหมาซอมบํารุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียนรถ 81-6586 32,420.00 32,420.00 เฉพาะเจาะจง นายอาง  ซุยอาน นายอาง ซุยอาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

54/2564 ลว 30 ก.ค.. 64

รวม  26  โครงการ 1,286,249.00 1,297,679.56

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาตออายุโฮลติ้งและโดเมนเนมเว็บไซด อบต.ตาดกลอย จํานวน 3 

รายการ

5,687.00 5,687.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย เหล็กสิงห นายเอกชัย เหล็กสิงห เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

55/2564 ลว 5 ส.ค.. 64

2 จางเหมาซอมบํารุงรักษษครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองการศึกษา)จํานวน 1 

รายการ

540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต สารีคํา นายอนันต สารีคํา เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

56/2564 ลว 5 ส.ค.. 64

3 จัดซื้อวัสดุกอสราง (สํานักปลัด) จํานวน 20 รายการ 19,156.00 19,156.00 เฉพาะเจาะจง นางสุพาพร แกวคง นางสุพาพร แกวคง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

50/2564 ลว 5 ส.ค.. 64

4 โครงการจางเหมาขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 3 ตําบลตาดกลอย 146,000.00 146,345.47 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

57/2564 ลว 6 ส.ค.. 64

5 โครงการจางเหมาขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 4 ตําบลตาดกลอย 146,000.00 146,345.47 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

58/2564 ลว 6 ส.ค.. 64

โครงการจางเหมาขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 5 ตําบลตาดกลอย 146,000.00 146,345.47 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

59/2564 ลว 6 ส.ค.. 64

6 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยลึก หมูที่ 1 ตําบลตาดกลอย 70,000.00 70,717.23 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

60/2564 ลว 10 ส.ค.. 64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

7 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยงวงชาง หมูที่ 2 ตําบลตาดกลอย 120,000.00 122,343.84 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

61/2564 ลว 10 ส.ค.. 64

8 โครงการกอสรางถนน คสล.สายซําเหม็น หมูที่ 2 ตําบลตาดกลอย 100,000.00 100,934.86 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

62/2564 ลว 10 ส.ค.. 64

9 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยเหลาหญา หมูที่ 2 ตําบลตาดกลอย 100,000.00 100,934.86 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

63/2564 ลว 10 ส.ค.. 64

10 โครงการกอสรางถนน คสล.สายโคกนอย-โคกสูง หมูที่ 3 ตําบลตาดกลอย 70,000.00 70,946.78 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

64/2564 ลว 13 ส.ค.. 64

11 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยอิหมอ-ซําไคร หมูที่ 3 ตําบลตาดกลอย 100,000.00 101,127.45 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

65/2564 ลว 13 ส.ค.. 64

12 โครงการกอสรางถนน คสล.สายวัดน้ําจั่น หมูที่ 8 ตําบลตาดกลอย 90,000.00 90,958.44 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

66/2564 ลว 13 ส.ค.. 64

13 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยลึกสายลาง หมูที่ 8 ตําบลตาดกลอย 100,000.00 100,987.77 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

67/2564 ลว 13 ส.ค.. 64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

14 จางเหมาซอมบํารุงรักษษครุภัณฑคอมพิวเตอร (กองคลัง)จํานวน 1 รายการ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต สารีคํา นายอนันต สารีคํา เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

57/2564 ลว 13 ส.ค.. 64

15 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหุบปาบง หมูที่ 9 ตําบลตาดกลอย 70,000.00 70,918.11 เฉพาะเจาะจง นายประพาส แกวยม นายประพาส แกวยม เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

68/2564 ลว 16 ส.ค.. 64

16 โครงการกอสรางถนน คสล.สายหวยโปงน้ํา หมูที่ 9 ตําบลตาดกลอย 100,000.00 101,364.64 เฉพาะเจาะจง นายประพาส แกวยม นายประพาส แกวยม เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

69/2564 ลว 16 ส.ค.. 64

17 โครงการกอสรางถนน คสล.สายศาลแดง-หนองปลาติ้ว หมูที่ 8 ตําบลตาด

กลอย

90,000.00 90,957.43 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

70/2564 ลว 16 ส.ค.. 64

18 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร(กองการศึกษา) จํานวน 2 รายการ 23,500.00 23,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต สารีคํา นายอนันต สารีคํา เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

13/2564 ลว 16 ส.ค.. 64

19 จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการดําเนินงานศูนยบริการคนพิการ จํานวน 6 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงศ คําชู นายกฤษณพงศ คําชู เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

51/2564 ลว 16 ส.ค.. 64

20 จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการปรับสภาพที่อยูอาศัยสําหรับคนพิการ จํานวน 20 

รายการ

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุพาพร แกวคง นางสุพาพร แกวคง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

52/2564 ลว 16 ส.ค.. 64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (สํานักปลัด )จํานวน 18 รายการ 29,682.00 29,682.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต สารีคํา นายอนันต สารีคํา เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

53/2564 ลว 16 ส.ค.. 64

22 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  ศพด.ตาดกลอย จํานวน 14 รายการ 9,987.00 9,987.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงศ คําชู นายกฤษณพงศ คําชู เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

54/2564 ลว 16 ส.ค.. 64

23 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  ศพด.กกกลวยนวน จํานวน 11 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวรินทร ปะระตะโก นายเชาวรินทร ปะระตะโก เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

55/2564 ลว 16 ส.ค.. 64

24 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  ศพด.วังขอน จํานวน 14 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงศ คําชู นายกฤษณพงศ คําชู เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

56/2564 ลว 16 ส.ค.. 64

25 โครงการกอสรางถนน คสล.สายเขาบอขยะ หมูที่ 2 ตําบลตาดกลอย 508,000.00 508,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์ชัย กลมกลอม นายศักดิ์ชัย กลมกลม เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

71/2564 ลว 17 ส.ค.. 64

26 จางเหมาซอมแซมระบบประปาหมูบานหวยโปงน้ํา หมูที่ 9 ตําบลตาดกลอย 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพนา ศรีวิชี นายพนา ศรีวิชี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

72/2564 ลว 18 ส.ค.. 64

27 โครงการปรับปรุง ศพด.ตาดกลอย หมูที่ 3  ตําบลตาดกลอย 196,000.00 196,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

73/2564 ลว 24 ส.ค.. 64

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2564



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

28 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) จํานวน 49 รายการ 34,037.00 34,037.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงศ คําชู นายกฤษณพงศ คําชู เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

58/2564 ลว 25 ส.ค.. 64

29 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (สํานักปลัด)จํานวน 6 รายการ 160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพชรรัตน จงเพิ่มพร

วัฒนา

นางสาวเพชรรัตน จงเพิ่มพร

วัฒนา

เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

14/2564 ลว 25 ส.ค.. 64

30 โครงการกอสรางขยายเขตประปาภายในหมูบาน หมูที่ 1 บานวังมวง ตําบล

ตาดกลอย

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม จันดี นายอาคม จันดี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

74/2564 ลว 30 ส.ค.. 64

31 จางซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 

(กองคลัง) หมายเลขคุมพัสดุ 420-60-0014 และหมายเลข 420-60-0015 

จํานวน 3 รายการ

4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน ถิ่นลําปาง นายชัยวัฒน ถิ่นลําปาง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

59/2564 ลว 31 ส.ค.. 64

32 จางซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 

(กองคลัง) หมายเลขคุมพัสดุ 420-60-0016 จํานวน  1 รายการ

950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน ถิ่นลําปาง นายชัยวัฒน ถิ่นลําปาง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

60/2564 ลว 31 ส.ค.. 64

33 จางเหมาถายเอกสารพรอมเขาเลม (สํานักปลัด) จํานวน 1 รายการ 4,175.00 4,175.00 เฉพาะเจาะจง นางรัตนา บุญคง นางรัตนา บุญคง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

61/2564 ลว 31 ส.ค.. 64

34 จางเหมาจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ (สํานักปลัด) จํานวน 6 รายการ 2,385.00 2,385.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทิพร บัวชุม นางสาวนนทิพร บัวชม เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

62/2564 ลว 31 ส.ค.. 64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

35 จางเหมาซอมบํารุงรักษารถยนต อบต.หมายเลขทะเบียนรถ กข-4566 

เพชรบูรณ จํานวน 6 รายการ

5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญพัชร ทองงา นางสาวกัญญพัชร ทองงา เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

63/2564 ลว 31 ส.ค.. 64

36 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ และเวชภัณฑที่มิใชยา โครงการควบคุมการแพรระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 15 รายการ

83,380.00 83,380.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริปญญา กรีแสง นางศิริปญญา กรีแสง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

57/2564 ลว 31 ส.ค.. 64

37 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ (กองชาง) จํานวน 17 รายการ 20,300.00 20,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักดิ์ อูสุวรรณ นายเกรียงศักดิ์ อูสุวรรณ เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

58/2564 ลว 31 ส.ค.. 64

รวม  37 โครงการ 2,695,779.00 2,709,006.82

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  31  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น จํานวน 1 รายการ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญวงษ วงษบรรณะ นายบุญวงษ วงษบรรณะ เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

59/2564 ลว 2 ก.ย... 64

2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น จํานวน 1 รายการ 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญวงษ วงษบรรณะ นายบุญวงษ วงษบรรณะ เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

60/2564 ลว 2 ก.ย... 64

3 จางเหมาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงานเครื่องปรับอากาศ (กองชาง) 

หมายเลขคุมพัสดุ 420-61-0017 จํานวน 1 รายการ

1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน ถิ่นลําปาง นายชัยวัฒน ถิ่นลําปาง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

64/2564 ลว 7 ก.ย... 64

4 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน (กองการศึกษา) ซุมเฉลิมพระบรม ร.10 จํานวน 1 

ซุม

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทพกร ภูลาดขาม นายแทพกร ภูลาดขาม เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

15/2564 ลว 7 ก.ย... 64

5 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น จํานวน 1 รายการ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญวงษ วงษบรรณะ นายบุญวงษ วงษบรรณะ เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

61/2564 ลว 7 ก.ย... 64

6 จางเหมาซอมบํารุงรักษาครุภัณฑสํานักงาน(สํานักปลัด)เครื่องปรับอากาศ  

หมายเลขคุมพัสดุ 420-60-0012 จํานวน 1 รายการ

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน ถิ่นลําปาง นายชัยวัฒน ถิ่นลําปาง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

65/2564 ลว 68 ก.ย.. 64

7 จางเหมาซอมบํารุงรักษารถยนตกูชีพฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียนรถ กฉ-7370 

เพชรบูรณ จํานวน 16 รายการ

11,159.50 11,159.50 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน เสียงไพรเราะ นายไพโรจน เสียงไพรเราะ เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

66/2564 ลว 8 ก.ย... 64

8 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร(กองชาง) จํานวน1 เครื่อง 21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุธิวัตร เสรีสันติกุล นายสุธิวัตร เสรีสันติกุล เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

 16/2564 ลว 8 ก.ย... 64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564



9 จัดซื้อวัสดุไฟฟาใน ศพด.กกกลวยนวน จํานวน 6 รายการ 29,060.00 29,060.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพาพร แกวคง นางสุพาพร แกวคง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

 62/2564 ลว 8 ก.ย... 64

10 จางเหมาปกเสาไฟพาดสายไฟฟา ศพด.กกกลวนวน จํานวน 8 ตน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพาพร แกวคง นางสุพาพร แกวคง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

 68/2564 ลว 14 ก.ย... 64

11 จางเหมาปรับปรุงหองน้ํา อบต.ตาดกลอย จํานวน 1 หลัง 8,174.00 8,174.00 เฉพาะเจาะจง นายนรินทร แกวมวง นายนรินทร แกวมวง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

67/2564 ลว 14, ก.ย... 64

12 จางเหมาจัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ (สํานักปลัด) จํานวน 2 รายการ 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนนทิพร บัวชุม นางสาวนนทิพร บัวชม เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

69/2564 ลว 15 ก.ย... 64

13 จางเหมาประเมินความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการ ฯ ดานคุณภาพ

การใหบริการขององคกรปกครองสวนตําบลตาดกลอย

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ กลั่นทอง นายสุชาติ กลั่นทอง เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

70/2564 ลว 15 ก.ย... 64

14 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น จํานวน 1 รายการ 91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญวงษ วงษบรรณะ นายบุญวงษ วงษบรรณะ เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

63/2564 ลว 15 ก.ย..64

15 จางเหมาซอมแซมระบบประปาหมูบานวังมวง หมูที่ 8 คุมบานน้ําจั้น 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพนา ศรีวิชี นายพนา ศรีวิชี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

75/2564 ลว 20 ก.ย..64

16 จางเหมาซอมแซมระบบประปาหมูบานวังมวง หมูที่ 8 คุมขุนสักบานน้ําจั้น 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพนา ศรีวิชี นายพนา ศรีวิชี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

76/2564 ลว 15 ก.ย..64

วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย



ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือ

จะจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
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เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

17 จางเหมาซอมแซมระบบประปาหมูบานตาดกลอยใต ม.4 คุมบานตาดกลอยใต 26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพนา ศรีวิชี นายพนา ศรีวิชี เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

77/2564 ลว 15 ก.ย..64

18 โครงการปรับปรุงสถานที่เทกองขยะมูลฝอย ม.2 บานหวยอีจีน ต.ตาดกลอย 83,700.00 83,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

78/2564 ลว 28 ก.ย..64

19 โครงการกอสรางถนนน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหวยเหลาหญา ม.2 175,000.00 175,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน นางสาวลัดดาวัลย เฮาปาน เปนผูผานการตรวจสอบ

คุณสมบัติและการเสนอราคา

79/2564 ลว 30 ก.ย..64

รวม  19 โครงการ 11,159,385.66 11,159,385.66

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2564

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564
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