
การวิเคราะหผ์ลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  2564 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐ ทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน เป็นส าคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการ
ด าเนินงานและมีการประเมินผล การปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับ มาตรการอ่ืน ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดา ได้จัดท ารายงานการ
วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 ทีไ่ด้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เพ่ือแสดง
ให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความ
คุ้มคา่ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้มีการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีโดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจ้าง  

– การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564  

– จ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

- จ านวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  

- ผลการจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณที่ประหยัดได้ 

- ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง  

2) ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง  

3) ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง  

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดซือ้จ้าง 

ตารางท่ี 1 แสดงการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564  

 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างส าเร็จปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ร้อยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 146 98.65 
วิธีการคัดเลือก 1 0.68 
วิธีประกวดราคา(e-bidding) 1 0.68 

 

จากตารางแสดงการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564  

สรุปเพิ่มเติมได้ดังนี้ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป สามารถจ าแนกออกเป็น  

(1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market)  

(2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) วิธีเฉพาะเจาะจง สามารถจ าแนกออกเป็น  

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนครั้ง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2564 

 

 

 

แสดงการจัดซือ้จดัจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีคดัเลือก 

วิธีประกวดราคา (e-bidding) 



ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างส าเร็จปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ร้อยละ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 9,752,783 บาท 70.92 
วิธีการคัดเลือก 1,500,000 บาท 10.91 
วิธีประกวดราคา(e-bidding) 2,500,000 บาท 18.18 

จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีการ ที่ด าเนินการมาก
ที่สุด เนื่องจากมีโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งการด าเนินการ เป็นไปตามวงเงินที่
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข) การจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้ง หนึ่งไม่เกิน
วงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง, การจัดซือ้จัดจ้างที่ได้จัดท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและมี ความ
จ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อเนื่อง, การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ จัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119, การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง และ
การจ้างเหมาบุคคลภายนอก 38 1 484 3 ประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง  

ตารางท่ี 3 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณที่ประหยัดได้ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หมวดค่าใช้จ่าย 
 

ผลการด าเนินการ ร้อยละการประหยัด
งบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว ้ งบประมาณที่เบิกจา่ย ผลต่าง 

ค่าใช้สอย 4,043,770.00 2,585,016.70 1,458,753.30  

วัสดุ 1,709,033.00 1,369,368.57 339,664.43  

ครุภัณฑ์ 373,450.00 185,450.00 188,000.00  

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,626,530.00 163,500.00 3,463,030.00  

ผลการวิเคราะห์     

 

 

 

 

 

 

 



ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง  

1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากมีผู้เสนอราคาใช้สิทธิ 
การอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ 
ข้อร้องเรียน เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป  

2. การส่งมอบงานตามสัญญาเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากการด าเนินงานตามสัญญาอยู่ในช่วง 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19))  

3. กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 และการ
ก าหนดแนวทางการ ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ซึ่งการก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีข้ันตอนที่ต้องปฏิบัติเพ่ิมเติม
ซึ่งมีรายละเอียด ค่อนข้างมากและมีความยุ่งยากซับซ้อน  

4. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทาง ระบบ
จัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบได้ เนื่องจากระบบขัดข้อง และมี
การปิดปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพ่ือปรับปรุงโปรแกรม ท าให้เกิด
ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน  

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางก าหนด เพื่อลดปัญหาในการอุทธรณ์และร้องเรียน รวมทั้ง
การก าหนด ขอบเขตของงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  

2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรบริหารสัญญาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนว
ทางการบริหารสัญญา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางก าหนด  

3. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ควรศึกษาข้อมูลและ
ปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแนวทางการ
ปฏิบัติตาม กฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2563 



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)
1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 250,000.00       250,000.00            เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตร สร้ำงคอม สหกรณ์กำรเกษตร สร้ำงคอม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 01/2564

รำคำหน้ำป้ัม รำคำหน้ำป้ัม และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  1 ตุลำคม 2563
2 ซ้ือน้้ำดื ม 15,000.00         10 บำท/ถัง เฉพำะเจำะจง ร้ำนตองทิพย์ ร้ำนตองทิพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 02/2564

รำคำที เสนอ 10.00บำท/ถัง รำคำที เสนอ 10.00บำท/ถัง และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  1 ตุลำคม 2563
ภำยในวงเงินงบประมำณ

3 เช่ำเครื องถ่ำยเอกสำร 42,000.00         0.35 บำท/แผ่น เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั น บริษัท ไอคิว โอเอ โซลูชั น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 03/2564
เดือนละ 2,500 บำท รำคำที เสนอ 0.35 บำท/แผ่น รำคำที เสนอ 0.35 บำท/แผ่น และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  1 ตุลำคม 2563

เหมำจ่ำยเดือนละ 2,500 บำท เหมำจ่ำยเดือนละ 2,500 บำท ภำยในวงเงินงบประมำณ
ส่วนเกินคิด .035 บำท/แผ่น ส่วนเกินคิด .035 บำท/แผ่น

4 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00         48,000.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.เกษรัตน์  ศรีต่ำงค้ำ น.ส.เกษรัตน์  ศรีต่ำงค้ำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 01/2564
รำคำที เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำที เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  1 ตุลำคม 2563

ภำยในวงเงินงบประมำณ
5 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00         48,000.00              เฉพำะเจำะจง น.ส. อดิศักด์ิ  ฝ้ำยขำว น.ส. อดิศักด์ิ  ฝ้ำยขำว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 02/2564

รำคำที เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำที เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  1 ตุลำคม 2563
ภำยในวงเงินงบประมำณ

6 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00         48,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยทองวัน    นำมอน นำยทองวัน    นำมอน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 03/2564
รำคำที เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำที เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  1 ตุลำคม 2563

ภำยในวงเงินงบประมำณ
7 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00         48,000.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.พลอย  ชุ่มเย็น น.ส.พลอย  ชุ่มเย็น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 04/2564

รำคำที เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำที เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  1 ตุลำคม 2563
ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00         48,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยฐิติพงษ์   ศรีหำวงษ์ นำยฐิติพงษ์   ศรีหำวงษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 05/2564
รำคำที เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำที เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  1 ตุลำคม 2563

ภำยในวงเงินงบประมำณ
9 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00         48,000.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.สุภำพร   ขันเขต น.ส.สุภำพร   ขันเขต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 06/2564

รำคำที เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำที เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  1 ตุลำคม 2563
ภำยในวงเงินงบประมำณ

10 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00         48,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยประพัฒน์   หล้ำคอม นำยประพัฒน์   หล้ำคอม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 07/2564
รำคำที เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำที เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  1 ตุลำคม 2563

ภำยในวงเงินงบประมำณ
11 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00         48,000.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.แคทรียำ  กันยุบล น.ส.แคทรียำ  กันยุบล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 08/2564

รำคำที เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำที เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  1 ตุลำคม 2563
ภำยในวงเงินงบประมำณ

12 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00         48,000.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.วรำพร   บุตรแก้ว น.ส.วรำพร   บุตรแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 09/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงดำ  อ ำเภอสร้ำงคอม  จังหวัดอุดรธำนี

วันท่ี 31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563  (1)



รำคำที เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำที เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  1 ตุลำคม 2563
ภำยในวงเงินงบประมำณ

13 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00         48,000.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.วัชรำภรณ์   สำระณำ น.ส.วัชรำภรณ์   สำระณำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 10/2564
รำคำที เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำที เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  1 ตุลำคม 2563

ภำยในวงเงินงบประมำณ
14 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00         48,000.00              เฉพำะเจำะจง น.ส.จิตรำ   หำญจิตร น.ส.จิตรำ   หำญจิตร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 11/2564

รำคำที เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำที เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  1 ตุลำคม 2563
ภำยในวงเงินงบประมำณ

15 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00         48,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์   หล้ำคอม นำยอำทิตย์   หล้ำคอม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 11/2564
รำคำที เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำที เสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  1 ตุลำคม 2563

ภำยในวงเงินงบประมำณ
16 จ้ำงท้ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 1,000.00           360.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำย ร้ำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 12/2564

เสนอรำคำ 360 บำท เสนอรำคำ 360 บำท และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  1 ตุลำคม 2563
ภำยในวงเงินงบประมำณ

17 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ภำคเรียน 1/2563 100,000.00       6.58/ถุง เฉพำะเจำะจง อสค. อสค. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สซ. 01/2564
รำคำที เสนอ 6.58 บำท/ถุง รำคำที เสนอ 6.58 บำท/ถุง ตำม พรบ. ลงวันที  1 ตุลำคม 2563

ภำยในวงเงินงบประมำณ

18 จ้ำงเหมำวำงท่อระบำยน้้ำ บ้ำนแมด 130,200.00       130,200.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เกวียนทอง หจก.เกวียนทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สจ. 01/2564
รำคำที เสนอ 130,200.00 บำท รำคำที เสนอ 130,200.00 บำท และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  21 ตุลำคม 2563

ภำยในวงเงินงบประมำณ
19 จ้ำงเหมำวำงท่อระบำยน้้ำ บ้ำนเหล่ำม่วง 183,500.00       183,500.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เกวียนทอง หจก.เกวียนทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สจ. 02/2564

รำคำที เสนอ 183,500.00 บำท รำคำที เสนอ 310,200.00 บำท และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  21 ตุลำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนโนนสมบูรณ์ 42,700.00         42,700.00              เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย   ขันเขต นำงอ้ำนวย   ขันเขต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สจ. 03/2564
(สำยบ้ำนโนนสมบูรณ์-บ้ำนโคกส้ำรำญ) รำคำที เสนอ 42,700.00 บำท รำคำที เสนอ 42,700.00 บำท และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  21 ตุลำคม 2563

ภำยในวงเงินงบประมำณ
21 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนโนนสมบูรณ์ 140,000.00       140,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงอ้ำนวย   ขันเขต นำงอ้ำนวย   ขันเขต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สจ. 04/2564

(ขยำยไหล่ทำงภำยในหมู่บ้ำน) รำคำที เสนอ 139,500.00 บำท รำคำที เสนอ 139,500.00 บำท และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  21 ตุลำคม 2563
ภำยในวงเงินงบประมำณ

22 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนโคกคอย 102,800.00       102,800.00            เฉพำะเจำะจง นำงนนทชำ เทพสนิท นำงนนทชำ เทพสนิท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สจ. 05/2564
(สำยบ้ำนโคกคอย  - บ้ำนเหล่ำม่วง) รำคำที เสนอ 102,500.00 บำท รำคำที เสนอ 102,500.00 บำท และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  30 ตุลำคม 2563

ภำยในวงเงินงบประมำณ
23 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนโคกคอย 89,000.00         89,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงนนทชำ เทพสนิท นำงอ้ำนวย   ขันเขต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สจ. 06/2564

(สำยบ้ำนโคกคอย  - มูลนิธิศุภนิมิต) รำคำที เสนอ 89,000.00 บำท รำคำที เสนอ 89,000.00 บำท และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  30 ตุลำคม 2563
ภำยในวงเงินงบประมำณ

24 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนโคกส้ำรำญ 185,000.00       185,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรินทร์ บุญหลัง นำงสำวพัชรินทร์ บุญหลัง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สจ. 07/2564
(สำยบ้ำนโคกส้ำรำญ  - บ้ำนโนนสมบูรณ์) รำคำที เสนอ 184,500.00 บำท รำคำที เสนอ 184,500.00 บำท และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  30 ตุลำคม 2563

ภำยในวงเงินงบประมำณ
25 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนเชียงดำ 140,300.00       140,300.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรินทร์ บุญหลัง นำงสำวพัชรินทร์ บุญหลัง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สจ. 08/2564

(สำยบ้ำนเชียงดำ  - บ้ำนดอนสนุก) รำคำที เสนอ 140,300.00 บำท รำคำที เสนอ 140,300.00 บำท และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  30 ตุลำคม 2563
ภำยในวงเงินงบประมำณ



26 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนโนนสมบูรณ์ 44,500.00         44,500.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรินทร์ บุญหลัง นำงอ้ำนวย   ขันเขต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สจ. 09/2564
(สำยบ้ำนวัดดอนแก้ว -  โรงเรียนบ้ำนเชียงดำ) รำคำที เสนอ 44,500.00 บำท รำคำที เสนอ 44,500.00 บำท และเสนอรำคำต ้ำสุด ลงวันที  30 ตุลำคม 2563

ภำยในวงเงินงบประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)
1 ซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์บรรทุกขยะ 10,000.00       10,000.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งพิพัฒน์เซอร์วิส ร้ำนรุ่งพิพัฒน์เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 15/2564

รำคำท่ีเสนอ 7,070.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 7,070.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 17 พฤศจิกำยน 2563

2 จ้ำงก่อศูนย์เรียนจัดกำรขยะ 30,000.00         29,700.00              เฉพำะเจำะจง นำยสมพร นำยสมพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สจ. 10/2564
รำคำท่ีเสนอ 29,700.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 29,700.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 4 พฤศจิกำยน 2563

ภำยในวงเงินงบประมำณ
3 จ้ำงปรับปรุงศำลำประชำคม บ้ำนท่ำแสนสุข 154,300.00       154,300.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.รุ่งเรืองวัสดุ ร้ำน ช.รุ่งเรืองวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สจ. 11/2564

รำคำท่ีเสนอ 154,000.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 154,000.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 5 พฤศจิกำยน 2563
ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 จ้ำงปรับปรุงห้องน  ำ อบต. 106,000.00       106,000.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.รุ่งเรืองวัสดุ ร้ำน ช.รุ่งเรืองวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สจ. 12/2564
รำคำท่ีเสนอ 106,000.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 106,000.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 5 พฤศจิกำยน 2563

ภำยในวงเงินงบประมำณ
5 จ้ำงปรับปรุงห้องน  ำ ศำลำบ้ำนท่ำแสนสุข 44,500.00         44,500.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำน ช.รุ่งเรืองวัสดุ ร้ำน ช.รุ่งเรืองวัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สจ. 13/2564

รำคำท่ีเสนอ 44,500.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 44,500.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 5 พฤศจิกำยน 2563
ภำยในวงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงดำ  อ ำเภอสร้ำงคอม  จังหวัดอุดรธำนี

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563  (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)
1 ซ้ือตลับหมึกสี กองการศึกษา 13,000.00         13,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านโกลบอลวิว ร้านโกลบอลวิว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 04/2564

ราคาท่ีเสนอ 13,000.00 ราคาท่ีเสนอ 13,000.01 และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2563

2 ซ้ือตลับหมึก ส่านักปลัด 11,600.00         11,600.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.คอมพวเอตร์ บริษัท บี.ดี.คอมพวเอตร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 05/2564
ราคาท่ีเสนอ 11,600.00 ราคาท่ีเสนอ 11,600.01 และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ
3 ซ้ือตลับหมึก ส่านักปลัด 11,600.00         11,600.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.คอมพวเอตร์ บริษัท บี.ดี.คอมพิวเอตร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 06/2565

ราคาท่ีเสนอ 11,600.00 ราคาท่ีเสนอ 11,600.01 และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือตลับหมึก ส่านักปลัด 11,600.00         11,600.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.คอมพวเอตร์ บริษัท บี.ดี.คอมพิวเอตร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 07/2566
ราคาท่ีเสนอ 11,600.00 ราคาท่ีเสนอ 11,600.01 และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2565

ภายในวงเงินงบประมาณ
5 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 17,000.00         16,638.00                เฉพาะเจาะจง ร้านค่าสว่างอิฐบล็อก ร้านค่าสว่างอิฐบล็อก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 08/2567

 ราคาท่ีเสนอ 16638.00 บาท  ราคาท่ีเสนอ 16638.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2566
ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จัดเตรียมเวที งานจิตอาสา 5 ธันวาคม 3,000.00           3,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายจันทร  ลาวพนม นายจันทร  ลาวพนม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 16/2564
ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2563

ภายในวงเงินงบประมาณ
7 จัดเตรียมเคร่ืองเสียงงานจิตอาสา 5 ธันวาคม2,000.00           2,000.00                   เฉพาะเจาะจง นายอานนท์  สร้างคอม นายอานนท์  สร้างคอม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 17/2564

ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2563
ภายในวงเงินงบประมาณ

8 จ้างขยายท่อรประปา  บ้านแมด หมู่ 2 5,000.00           5,000.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.เกวียนทอง หจก.เกวียนทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 18/2565
ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
9 จ้างประกอบอาหาร  งานของดีสร้างคอม 10,000.00         10,000.00                เฉพาะเจาะจง นางวันทา  ศรีต่างค่า นางวันทา  ศรีต่างค่า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 19/2566

ราคาท่ีเสนอ 100,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 100,000 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2565
ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงดำ  อ ำเภอสร้ำงคอม  จังหวัดอุดรธำนี

วันท่ี 30 เดือน ธันวคม พ.ศ. 2563  (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)
1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด 50,000.00       50,000.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวง่วนแสงไทย บริษัท นิวง่วนแสงไทย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 09/2564

รำคำท่ีเสนอ 10,330.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 10,330.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 8 มกรำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองกำรศึกษำ 40,000.00       40,000.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวง่วนแสงไทย บริษัท นิวง่วนแสงไทย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 10/2564
รำคำท่ีเสนอ 13,262.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 13,262.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 8 มกรำคม 2565

ภำยในวงเงินงบประมำณ
3 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ส ำนักปลัด 10,000.00       10,000.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวง่วนแสงไทย บริษัท นิวง่วนแสงไทย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 11/2566

รำคำท่ีเสนอ 1,925.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,925.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 8 มกรำคม 2566
ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ซ้ือแบตเตอรร่ี รถยนต์บรรทุกขยะ 6,000.00          5,760.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ้วน ไดนำโม ร้ำนอ้วน ไดนำโม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ. 12/2564
รำคำท่ีเสนอ 5,760 บำท รำคำท่ีเสนอ 5,760 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 11 มกรำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
5 ซ้ือตรำยำงประทับ 4,000.00          4,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำน โอเคก๊ิฟ ร้ำน โอเคก๊ิฟ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ. 13/2564

รำคำท่ีเสนอ 3,700.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 3,700.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 21 มกรำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

6 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิกำรสังคม 300.00            214.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 20/2564
รำคำท่ีเสนอ 214.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 214.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 7 มกรำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
7 ซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์บรรทุกขยะ 10,000.00       10,000.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งพิพัฒน์เซอร์วิส ร้ำนรุ่งพิพัฒน์เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 21/2564

รำคำท่ีเสนอ 8,770.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 8,770.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 13 มกรำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ส่วนกลำง บ ำรุงตำมระยะทำง 10,000.00       6,847.30              เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งพิพัฒน์เซอร์วิส ร้ำนรุ่งพิพัฒน์เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 22/2565
รำคำท่ีเสนอ 6,847.30 บำท รำคำท่ีเสนอ 6,847.30 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 19 มกรำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงดำ  อ ำเภอสร้ำงคอม  จังหวัดอุดรธำนี

วันท่ี 31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2564  (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)
1 ซ้ือวัสดุการเกษตร ต้นไม้ประดับ 15,000.00       15,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน สุภาพรต้นไม้ ร้าน สุภาพรต้นไม้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 14/2564

ราคาท่ีเสนอ 15,000.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 15,000.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือวัสดุ ถังขยะยางรถยนต์ 25,000.00       24,900.00            เฉพาะเจาะจง ร้านโพธ์ิสว่างค้าถัง ร้านโพธ์ิสว่างค้าถัง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 15/2565
ราคาท่ีเสนอ 24,000.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 24,000.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
3 ซ้ือครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม 22,000.00       22,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.คอมพวิเตอร์ บริษัท บี.ดี.คอมพวิเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 16/2564

(คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค) ราคาท่ีเสนอ 22,000.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 22,000.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

4 ซ้ือวัสดุ คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม 1,500.00          1,090.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.คอมพวิเตอร์ บริษัท บี.ดี.คอมพวิเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 17/2564
 (คีย์บอร์ดไร้สาย) ราคาท่ีเสนอ 1,090.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 1,090.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
5 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง 11,500.00       11,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.คอมพวิเตอร์ บริษัท บี.ดี.คอมพวิเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 18/2564

(เคร่ืองพิมพ์เอกสาร) ราคาท่ีเสนอ 11,500.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 11,500.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

6 ซ้ือวัสดุ คอมพิวเตอร์ กองคลัง 4,000.00          3,340.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน สร้างคอม คอมพิวเตอร์ ร้าน สร้างคอม คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 19/2564
 (ฮาร์ดดิส) ราคาท่ีเสนอ 3,340.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 3,340.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
7 ซ้ือวัสดุ คอมพิวเตอร์ กองคลัง 10,000.00       9,140.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 20/2564

 (ตลับหมึก) ราคาท่ีเสนอ 9,140.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 9,140.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

8 ซ้ือครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบภายใน 8,900.00          8,900.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 21/2564
 (เครืองพิมพ์เอกสาร) ราคาท่ีเสนอ 8,900.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 8,900.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
9 ซ้ือวัสดุ คอมพิวเตอร์ ส่านักปลัด 600.00            600.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 22/2564

 (ตลับหมึก นิติกร) ราคาท่ีเสนอ 600.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 600.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

10 ซ้ือวัสดุ น่้ายาดับเพลิง ส่านักปลัด 20,000.00       20,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเคมีไฟต์ ร้านเคมีไฟต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 23/2564
 (ตลับหมึก นิติกร) ราคาท่ีเสนอ 20,000.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 20,000.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
11 ซ้ือวัสดุ ส่านักงาน กองช่าง 10,000.00       5,748.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวง่วนแสงไทย บริษัท นิวง่วนแสงไทย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 24/2564

ราคาท่ีเสนอ 5,748.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 5,748.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

12 ซ้ือวัสดุ ส่านักงาน กองช่าง 10,000.00       2,993.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวง่วนแสงไทย บริษัท นิวง่วนแสงไทย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 25/2564
ราคาท่ีเสนอ 2,993.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 2,993.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงดำ  อ ำเภอสร้ำงคอม  จังหวัดอุดรธำนี

วันท่ี 28 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564  (1)



ภายในวงเงินงบประมาณ
13 ซ้ือวัสดุ ก่อสร้าง ท่อประปา 10,000.00       6,848.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.วัสดุก่อสร้าง บริษัท ส.วัสดุก่อสร้าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 25/2564

ราคาท่ีเสนอ 6,848.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 6,848.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

14 ซ้ือวัสดุ งานบ้านงานครัว 15,000.00       10,255.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวง่วนแสงไทย บริษัท นิวง่วนแสงไทย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 26/2564
 (ตลับหมึก นิติกร) ราคาท่ีเสนอ 10,255.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 10,255.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ

15 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 32,000.00       32,000.00            เฉพาะเจาะจง นายกตัญญู  โพนธาตุ นายกตัญญู  โพนธาตุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 23/2564
ราคาท่ีเสนอ 32,000 บาท/4 เดือน ราคาท่ีเสนอ 32,000 บาท/4 เดือน และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
16 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 32,000.00       32,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวิชาญ  ปันหอม นายวิชาญ  ปันหอม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 24/2564

ราคาท่ีเสนอ 32,000 บาท/4 เดือน ราคาท่ีเสนอ 32,000 บาท/4 เดือน และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

17 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 32,000.00       32,000.00            เฉพาะเจาะจง นายเตือนใจ  รอดบุญมา นายเตือนใจ  รอดบุญมา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 11/2564
ราคาท่ีเสนอ 32,000 บาท/4 เดือน ราคาท่ีเสนอ 32,000 บาท/4 เดือน และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
18 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 32,000.00       32,000.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.กัลยา น.ส.กัลยา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ. 11/2564

ราคาท่ีเสนอ 32,000 บาท/4 เดือน ราคาท่ีเสนอ 32,000 บาท/4 เดือน และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)
1 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน ส ำนักปลัด 13,000.00       13,000.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์ไพศำล ร้ำนทรัพย์ไพศำล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 28/2564

(โต๊ะ เก้ำอ้ี) รำคำท่ีเสนอ 13,000.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 13,000.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน กองช่ำง 9,000.00          9,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์ไพศำล ร้ำนทรัพย์ไพศำล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 29/2565
(โต๊ะ เก้ำอ้ี) รำคำท่ีเสนอ 13,000.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 13,000.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
3 ซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 6,000.00          6,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์ไพศำล ร้ำนทรัพย์ไพศำล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 30/2564

(เคร่ืองท ำน้ ำร้อน - เย็น) รำคำท่ีเสนอ 6,000.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 6,000.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน ส ำนักปลัด 13,750.00       13,750.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์ไพศำล ร้ำนทรัพย์ไพศำล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 31/2564
(พัดลมติดผนัง 22 น้ิว) รำคำท่ีเสนอ 13,750.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 13,750.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
5 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน ส ำนักปลัด 13,700.00       13,700.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพย์ไพศำล ร้ำนทรัพย์ไพศำล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 32/2564

(พัดลมอุตสำหกรรม ต้ังพ้ืน) รำคำท่ีเสนอ 13,700.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 13,700.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

6 ซ้ือวัสดุ ก่อสร้ำง 749.00            749.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท ส. ค้ำวัสดุก่อสร้ำง บริษัท ส. ค้ำวัสดุก่อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 33/2564
 (ท่อระบำยน้ ำ) รำคำท่ีเสนอ 749.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 749.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
7 ซ้ือวัสดุ กำรเกษตร 9,908.20          9,908.20              เฉพำะเจำะจง บริษัท ส. ค้ำวัสดุก่อสร้ำง บริษัท ส. ค้ำวัสดุก่อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 34/2564

 (ท่อสำยยำงน้ ำหยด) รำคำท่ีเสนอ 9,908.20 บำท รำคำท่ีเสนอ 9,908.20 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน โครงกำรประชำคม ระดับต ำบล 360.00            360.00                 เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวง่วนแสงไทย บริษัท นิวง่วนแสงไทย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 35/2564
รำคำท่ีเสนอ 360.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 360.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
9 ซ้ือวัสดุ โฆษณำและเผยแพร่ 1,440.00          1,440.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำย ร้ำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 36/2564

 (ป้ำยไวนิล) รำคำท่ีเสนอ 1,440.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,440.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

10 ซ้ือวัสดุ ส ำนักงำน ส ำนักปลัด 15,000.00       14,651.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวง่วนแสงไทย บริษัท นิวง่วนแสงไทย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 37/2564
รำคำท่ีเสนอ 14,651.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 14,651.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 16 มีนำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
11 ซ้ือวัสดุ คอมพิวเตอร์ กองคลัง 3,000.00          3,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสร้ำงคอม คอมพิวเตอร์ ร้ำนสร้ำงคอม คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 38/2564

รำคำท่ีเสนอ 3,000.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 3,000.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 24 มีนำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

12 จ้ำงซ่อมบ ำรุง รถยนต์ส่วนกลำง 10,000.00       6,181.39              เฉพำะเจำะจง บริษัท อุดรมิตซู บริษัท อุดรมิตซู มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 27/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงดำ  อ ำเภอสร้ำงคอม  จังหวัดอุดรธำนี

วันท่ี31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2564  (1)



 (ไฟเคร่ืองยนต์แสดง) รำคำท่ีเสนอ 6,181.39 บำท รำคำท่ีเสนอ 6,181.39 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 1 มีนำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

13 จ้ำงท ำป้ำย โครงกำรประชำคมระดับต ำบล 1,440.00          1,440.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำย ร้ำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 28/2564
รำคำท่ีเสนอ 1,440.00 บำท รำคำท่ีเสนอ 1,440.00 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 10 มีนำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
14 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00       48,000.00            เฉพำะเจำะจง น.ส.เกษรัตน์  ศรีต่ำงค ำ น.ส.เกษรัตน์  ศรีต่ำงค ำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 29/2564

รำคำท่ีเสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำท่ีเสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 31 มีนำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

15 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00       48,000.00            เฉพำะเจำะจง น.ส. อดิศักด์ิ  ฝ้ำยขำว น.ส. อดิศักด์ิ  ฝ้ำยขำว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 30/2564
รำคำท่ีเสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำท่ีเสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 31 มีนำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
16 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00       48,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยทองวัน    นำมอน นำยทองวัน    นำมอน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 31/2564

รำคำท่ีเสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำท่ีเสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 31 มีนำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

17 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00       48,000.00            เฉพำะเจำะจง น.ส.พลอย  ชุ่มเย็น น.ส.พลอย  ชุ่มเย็น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 32/2564
รำคำท่ีเสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำท่ีเสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 31 มีนำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
18 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00       48,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยฐิติพงษ์   ศรีหำวงษ์ นำยฐิติพงษ์   ศรีหำวงษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 33/2564

รำคำท่ีเสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำท่ีเสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 31 มีนำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

19 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00       48,000.00            เฉพำะเจำะจง น.ส.สุภำพร   ขันเขต น.ส.สุภำพร   ขันเขต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 34/2564
รำคำท่ีเสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำท่ีเสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 31 มีนำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
20 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00       48,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยประพัฒน์   หล้ำคอม นำยประพัฒน์   หล้ำคอม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 35/2564

รำคำท่ีเสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำท่ีเสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 31 มีนำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

21 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00       48,000.00            เฉพำะเจำะจง น.ส.แคทรียำ  กันยุบล น.ส.แคทรียำ  กันยุบล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 36/2564
รำคำท่ีเสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำท่ีเสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 31 มีนำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
22 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00       48,000.00            เฉพำะเจำะจง น.ส.วรำพร   บุตรแก้ว น.ส.วรำพร   บุตรแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 37/2564

รำคำท่ีเสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำท่ีเสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 31 มีนำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

23 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00       48,000.00            เฉพำะเจำะจง น.ส.วัชรำภรณ์   สำระณำ น.ส.วัชรำภรณ์   สำระณำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 38/2564
รำคำท่ีเสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำท่ีเสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 31 มีนำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
24 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00       48,000.00            เฉพำะเจำะจง น.ส.จิตรำ   หำญจิตร น.ส.จิตรำ   หำญจิตร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 39/2564

รำคำท่ีเสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำท่ีเสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 31 มีนำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

25 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก 48,000.00       48,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์   หล้ำคอม นำยอำทิตย์   หล้ำคอม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 40/2564
รำคำท่ีเสนอ 48,000 บำท/6 เดือน รำคำท่ีเสนอ 48,000 บำท/6 เดือน และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 31 มีนำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ



26 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนลูกรังภำยมนต ำบล 200,000.00       163,800.00            เฉพำะเจำะจง นำงอ ำนวย   ขันเขต นำงอ ำนวย   ขันเขต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สจ 14/2564
รำคำท่ีเสนอ 163,500 บำท รำคำท่ีเสนอ 163,500 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 18 มีนำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)
1 ซ้ือวัตามโครงการจัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,000.00             30 บาท/ชุด เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์ฤทธ์ิ เคมีต้ี ร้านณรงค์ฤทธ์ิ เคมีต้ี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 39/2564

ราคาท่ีเสนอ 30 บาท/ชุด ราคาท่ีเสนอ 30 บาท/ชุด และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 5 เมษายน 2564
รวม 27,570 บาท รวม 27,570 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือป้ายประชาสัมพันธ์ 5,700.00               5,700.00            เฉพาะเจาะจง ร้านป้าย ร้านป้าย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 40/2564
(พรบ.ผังเมือง) ราคาท่ีเสนอ 5,700.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 5,700.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 8 เมษายน 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
3 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 20,500.00             20,500.00          เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร   บัวคอม นายทินภัทร   บัวคอม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 41/2564

(เคร่ืองสูบน่้าแบบบาดาล) ราคาท่ีเสนอ 20,500.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 20,500.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 29 เมษายน 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

4 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 3,000.00               3,000.00            เฉพาะเจาะจง นายแสวง  กันยุบล นายแสวง  กันยุบล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 40/2564
ส่ารวจ ประชากร หมา-แมว ราคาท่ีเสนอ 2,202.00 บาท ราคาท่ีเสนอ 2,202.00 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 1 เมษายน 2564

ตัวละ 3 บาท ตัวละ 3 บาท ภายในวงเงินงบประมาณ
5 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียน 48,772.05             6.58/ถุง เฉพาะเจาะจง อสค. อสค. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สซ. 07/2564

ราคาท่ีเสนอ 6.58 บาท/ถุง ราคาท่ีเสนอ 6.58 บาท/ถุง ตาม พรบ. ลงวันท่ี 2 เมษายน 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จ้างเหมาซ่อมแซมประตู อาคาร กศน. 1,800.00               1,800.00            เฉพาะเจาะจง นายครรชิต   ฤทธ์ิศรี นายครรชิต   ฤทธ์ิศรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 41/2564
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 19 เมษายน 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
7 ซ้ือซัมเมิร์ส 20,500.00             20,500.00          เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร   บัวคอม นายทินภัทร   บัวคอม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 41/2564

ราคาท่ีเสนอ 20,500 บาท ราคาท่ีเสนอ 20,500 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 29 เมษายน 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงดำ  อ ำเภอสร้ำงคอม  จังหวัดอุดรธำนี

วันท่ี  30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564  (1)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)
1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด 4,050.00               4,050.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวง่วน จ ำกัด บริษัท นิวง่วน จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 42/2564

รำคำท่ีเสนอ 4,050 บำท รำคำท่ีเสนอ 4,050 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 5 พฤษภำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองคลัง 10,900.00             10,900.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวง่วน จ ำกัด บริษัท นิวง่วน จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 43/2564
รำคำท่ีเสนอ 10,900 บำท รำคำท่ีเสนอ 10,900 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 5 พฤษภำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
3 ซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิ 5,000.00               5,000.00            เฉพำะเจำะจง หจก. ยูดี หจก. ยูดี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 44/2564

รำคำท่ีเสนอ 5,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 5,000 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 11 พฤษภำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 ป้ำยประชำสัมพันธ์ ปิดตลำดต ำบล 4,230.00               4,230.00            เฉพำะเจำะจง ร่ำนป้ำย ร่ำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 45/2564
รำคำท่ีเสนอ 4,230 บำท รำคำท่ีเสนอ 4,230 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำนักปลัด 21,500.00             21,500.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 46/2564

รำคำท่ีเสนอ 21,500 บำท รำคำท่ีเสนอ 21,500 บำท ตำม พรบ. ลงวันท่ี 20 พฤษภำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

6 จ้ำงปรับปรุงเว็บไซต์ อบต. 15,000.00             15,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนม่ังมี ร้ำนม่ังมี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 43/2564
รำคำท่ีเสนอ 15,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 15,000 บำท ตำม พรบ. ลงวันท่ี 20 พฤษภำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
7 จ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม 8,280.00               8,280.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนสร้ำงคอม ซีร็อก ร้ำนสร้ำงคอม ซีร็อก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 44/2564

รำคำท่ีเสนอ 8,280 บำท รำคำท่ีเสนอ 8,280 บำท ตำม พรบ. ลงวันท่ี 20 พฤษภำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ศพด. 21,079.00             21,079.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวง่วน จ ำกัด บริษัท นิวง่วน จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 47/2564
รำคำท่ีเสนอ 21,079 บำท รำคำท่ีเสนอ 21,079 บำท ตำม พรบ. ลงวันท่ี 21 พฤษภำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง (ตลับหมึก) 22,870.00             22,870.00          เฉพำะเจำะจง บริษ ท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บริษ ท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 48/2564

รำคำท่ีเสนอ 22,870 บำท รำคำท่ีเสนอ 22,870 บำท ตำม พรบ. ลงวันท่ี 21 พฤษภำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

10 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถบรรทุกน้ ำ 8,660.88               8,660.88            เฉพำะเจำะจง บริษัท เฮียบหงวน จ ำกัด บริษัท เฮียบหงวน จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 45/2564
รำคำท่ีเสนอ 8,660.88 บำท รำคำท่ีเสนอ 8,660.88 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 27 พฤษภำคม 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
11 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถกระเช้ำ 8,669.14               8,669.14            เฉพำะเจำะจง บริษัท อุดร ช.ทวี จ ำกัด บริษัท อุดร ช.ทวี จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 46/2564

รำคำท่ีเสนอ 8,669.14 บำท รำคำท่ีเสนอ 8,669.14 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงดำ  อ ำเภอสร้ำงคอม  จังหวัดอุดรธำนี
วันท่ี  30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564  (1)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)
1 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ช่วยโควิค-19 50,904.00             50,904.00          เฉพาะเจาะจง อสค. อสค. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สซ 08/2564

ราคาท่ีเสนอ 50,904 บาท ราคาท่ีเสนอ 50,904 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

2 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 32,000.00             8,000 บาท/1เดือน เฉพาะเจาะจง นายเตือนใจ  รอดบุญมา นายเตือนใจ  รอดบุญมา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 47/2564
ราคาท่ีเสนอ 8,000 บาท/1เดือน ราคาท่ีเสนอ 8,000 บาท/1เดือน และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
3 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 32,000.00             8,000 บาท/1เดือน เฉพาะเจาะจง นายกตัญญู  โพนธาตุ นายกตัญญู  โพนธาตุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 48/2564

ราคาท่ีเสนอ 8,000 บาท/1เดือน ราคาท่ีเสนอ 8,000 บาท/1เดือน และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

4 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 8,000.00               8,000 บาท/1เดือน เฉพาะเจาะจง นายวิชาญ  ปันหอม นายวิชาญ  ปันหอม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 48/2564
ราคาท่ีเสนอ 8,000 บาท/1เดือน ราคาท่ีเสนอ 8,000 บาท/1เดือน และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
5 จ้างซ่อมบ่ารุงรถกู้ชีพ 9,873.43               9,873.43            เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าชิณนนท์ จ่ากัด บริษัท โตโยต้าชิณนนท์ จ่ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ  50/2564

ราคาท่ีเสนอ 9,873.43 บาท ราคาท่ีเสนอ 9,873.43 บาท ตาม พรบ. ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 865.00                  865.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 51/2564
ราคาท่ีเสนอ 865 บาท ราคาท่ีเสนอ 865 บาท ตาม พรบ. ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส่านักปลัด (ตลับหมึก) 11,600.00             11,600.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 49/2564

ราคาท่ีเสนอ 11,600 บาท ราคาท่ีเสนอ 11,600 บาท ตาม พรบ. ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

8 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ภาคเรียน1/2564 450,000.00           450,000.00        เฉพาะเจาะจง อสค. อสค. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สซ 09/2564
ราคาท่ีเสนอ 450,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 450,000 บาท ตาม พรบ. ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
9 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 160,542.00           160,542.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อุดรอร่าม หจก.อุดรอร่าม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 50/2564

ราคาท่ีเสนอ 160,542 บาท ราคาท่ีเสนอ 160,542 บาท ตาม พรบ. ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

10 ซ้ือน่้ายาดับเพลิง 14,900.00             14,900.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเคมีไฟต์ ร้านเคมีไฟต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 51/2564
ราคาท่ีเสนอ 14,900 บาท ราคาท่ีเสนอ 14,900 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
11 ซ้ือน่้ายาฆ่าเช้ือลัมปีสกิน 16,325.00             16,325.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตร ร้านสหมิตร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 52/2564

ราคาท่ีเสนอ 16,325 บาท ราคาท่ีเสนอ 16,325 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

12 ซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองพ่นยา 1,250.00               1,250.00            เฉพาะเจาะจง ร้านสหมิตร ร้านสหมิตร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 53/2564
ราคาท่ีเสนอ 1,250 บาท ราคาท่ีเสนอ 1,250 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
13 จ้างซ่อมบ่ารุงรถบรรทุกขยะ 11,660.00             11,660.00          เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งพิพัฒน์ ร้านรุ่งพิพัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 52/2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงดำ  อ ำเภอสร้ำงคอม  จังหวัดอุดรธำนี
วันท่ี  30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564  (1)



ราคาท่ีเสนอ 11,660 บาท ราคาท่ีเสนอ 11,660 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

14 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ศพด (ตลับหมึก) 5,500.00               5,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 54/2564
ราคาท่ีเสนอ 5,500 บาท ราคาท่ีเสนอ 5,500 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
15 จ้างซ่อมบ่ารุงแอร์ 15,870.00             15,870.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มดี เอ็นจิเนียร่ิง ร้านเอ็มดี เอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 53/2564

ราคาท่ีเสนอ 15,870 บาท ราคาท่ีเสนอ 15,870 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

16 จ้างเคร่ืองขยายเสียง โครงการจิตอาสา 2,000.00               2,000.00            เฉพาะเจาะจง นายจันทร์   ลาวพนม นายจันทร์   ลาวพนม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 54/2564
ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
17 จ้างติดต้ังเวทีโครงการจิตอาสา 2,000.00               2,000.00            เฉพาะเจาะจง นายอานนท์   สร้างค่า นายอานนท์   สร้างค่า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 55/2564

ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

18 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ (ตลับหมึก) 2,640.00               2,640.00            เฉพาะเจาะจง ร้านยูดี เทคโนโลยี ร้านยูดี เทคโนโลยี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 55/2564
ราคาท่ีเสนอ 2,640 บาท ราคาท่ีเสนอ 2,640 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
19 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 24,000.00             8,000 บาท/1เดือน เฉพาะเจาะจง น.ส.ธารารัตน์   กลางโชคชัย น.ส.ธารารัตน์   กลางโชคชัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 56/2564

ราคาท่ีเสนอ 8,000 บาท/1เดือน ราคาท่ีเสนอ 8,000 บาท/1เดือน และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)
1 ซ้ือวัสดุกักตัวโควิด-19 7,275.00               7,275.00            เฉพาะเจาะจง ร้านแพรวเฟอร์นิเจอร์ ร้านแพรวเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 56/2564

ราคาท่ีเสนอ 7,275 บาท ราคาท่ีเสนอ 7,275 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือวัสดุส่านักงาน ส่านักปลัด 3,566.00               3,566.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวง่วน จ่ากัด บริษัท นิวง่วน จ่ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 57/2564
ราคาท่ีเสนอ 3,566 บาท ราคาท่ีเสนอ 3,566 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
3 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ส่านักปลัด 2,895.00               2,895.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวง่วน จ่ากัด บริษัท นิวง่วน จ่ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 58/2564

ราคาท่ีเสนอ 2,895 บาท ราคาท่ีเสนอ 2,895 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

4 วัสดุส่านักงาน กองสวัสดิการ 6,431.00               6,431.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวง่วน จ่ากัด บริษัท นิวง่วน จ่ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 59/2564
ราคาท่ีเสนอ 6,431 บาท ราคาท่ีเสนอ 6,431 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
5 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 24,000.00             8,000บาท/1เดือน เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต   ศรีสร้างคอม นายอนุชิต   ศรีสร้างคอม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ  57/2564

ราคาท่ีเสนอ 8,000 บาท/1เดือน ราคาท่ีเสนอ 8,000 บาท/1เดือน ตาม พรบ. ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

6 จ้างซ่อมบ่ารุงรถบรรทุกขยะ 3,000.00               3,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งพิพัฒน์ ร้านรุ่งพิพัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 58/2564
ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท ตาม พรบ. ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
7 จ้างซ่อมบ่ารุงรถกู้ชีพ 5,000.00               5,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าชิณนนท์ จ่ากัด บริษัท โตโยต้าชิณนนท์ จ่ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 59/2564

ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 5,000 บาท ตาม พรบ. ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

8 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลัง 1,000.00               1,000.00            เฉพาะเจาะจง ร้านสร้างคอมไอที ร้านสร้างคอมไอที มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 60/2564
ราคาท่ีเสนอ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 1,000 บาท ตาม พรบ. ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
9 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 11,150.00             5,575 บาท/1เดือน เฉพาะเจาะจง น.ส.วราภรณ์   บุตรแก้ว น.ส.วราภรณ์   บุตรแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 61/2564

ราคาท่ีเสนอ 5,575 บาท/1เดือน ราคาท่ีเสนอ 5,575 บาท/1เดือน ตาม พรบ. ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

9 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 11,150.00             5,575 บาท/1เดือน เฉพาะเจาะจง น.ส.คัทลียา   กันยุบล น.ส.คัทลียา   กันยุบล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 62/2564
ราคาท่ีเสนอ 5,575 บาท/1เดือน ราคาท่ีเสนอ 5,575 บาท/1เดือน ตาม พรบ. ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
9 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 11,150.00             5,575 บาท/1เดือน เฉพาะเจาะจง น.ส.จิตรา   หาญจิต น.ส.จิตรา   หาญจิต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 63/2564

ราคาท่ีเสนอ 5,575 บาท/1เดือน ราคาท่ีเสนอ 5,575 บาท/1เดือน ตาม พรบ. ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

12 จ้างซ่อมบ่ารุงรถขยะ 1,760.00               1,760.00            เฉพาะเจาะจง ร้านพิภพพัฒน์ ร้านพิภพพัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 64/2564
ราคาท่ีเสนอ 1,760 บาท ราคาท่ีเสนอ 1,760 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
13 ซ้ือวัสดุส่านักงาน กองคลัง (กระดาษ) 5,450.00               5,450.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวง่วน จ่ากัด บริษัท นิวง่วน จ่ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 60/2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงดำ  อ ำเภอสร้ำงคอม  จังหวัดอุดรธำนี
วันท่ี  30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564  (1)



ราคาท่ีเสนอ 5,450 บาท ราคาท่ีเสนอ 5,450 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

14 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (ตลับหมึก) 13,000.00             13,000.00          เฉพาะเจาะจง โกลบอล ออฟฟิศ ซัพพลายส์ โกลบอล ออฟฟิศ ซัพพลายส์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 61/2564
ราคาท่ีเสนอ 13,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 13,000 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
15 ซ้ือวัสดุส่านักงาน กองคลัง (ตลับหมึก) 5,580.00               5,580.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 62/2564

ราคาท่ีเสนอ 5,580 บาท ราคาท่ีเสนอ 5,580 บาท และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

16 ซ้ือน่้าด่ืม 15,000.00             10 บาท/ถัง เฉพาะเจาะจง ร้านรักษ์น่้า ร้านตองทิพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 63/2564
ราคาท่ีเสนอ 10.00บาท/ถัง ราคาท่ีเสนอ 10.00บาท/ถัง และเสนอราคาต่่าสุด ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)
1 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด 2,097.00               2,097.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวง่วน จ ากัด บริษัท นิวง่วน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 64/2564

ราคาท่ีเสนอ 2,097 บาท ราคาท่ีเสนอ 2,097 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 21,640.75             21,640.75          เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.ค้าวัสดุ จ ากัด บริษัท ส.ค้าวัสดุ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 65/2564
ราคาท่ีเสนอ 21,640.75 บาท ราคาท่ีเสนอ 21,640.75 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2564

ภายในวงเงินงบประมาณ
2 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 9,009.40               9,009.40            เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.ค้าวัสดุ จ ากัด บริษัท ส.ค้าวัสดุ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 66/2564

ราคาท่ีเสนอ 9,009.40 บาท ราคาท่ีเสนอ 9,009.40 บาท และเสนอราคาต่ าสุด ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2564
ภายในวงเงินงบประมาณ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงดำ  อ ำเภอสร้ำงคอม  จังหวัดอุดรธำนี
วันท่ี  30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564  (1)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6) (7)  (8)  (9)  (10)
1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองกำรศึกษำ 6,738.00               6,738.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวง่วน จ ำกัด บริษัท นิวง่วน จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 67/2564

รำคำท่ีเสนอ 6,738 บำท รำคำท่ีเสนอ 6,738 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 2 กันยำยน 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ส ำนักปลัด 19,155.00             19,155.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวง่วน จ ำกัด บริษัท นิวง่วน จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 68/2564
รำคำท่ีเสนอ 19,155 บำท รำคำท่ีเสนอ 19,155 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 2 กันยำยน 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
3 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ส ำนักปลัด 6,259.00               6,259.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวง่วน จ ำกัด บริษัท นิวง่วน จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 69/2564

รำคำท่ีเสนอ 6,259 บำท รำคำท่ีเสนอ 6,259 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 2 กันยำยน 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

4 จ้ำงซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ (เคร่ืองปร้ิน) 321.00                  321.00               เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 65/2564
รำคำท่ีเสนอ 321 บำท รำคำท่ีเสนอ 321 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 2 กันยำยน 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง (ตลับหมึก) 7,000.00               7,000.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 70/2564

รำคำท่ีเสนอ 7,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 7,000 บำท ตำม พรบ. ลงวันท่ี 3 กันยำยน 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง (ตลับหมึก) 9,200.00               9,200.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 71/2564
รำคำท่ีเสนอ 9,200 บำท รำคำท่ีเสนอ 9,200 บำท ตำม พรบ. ลงวันท่ี 3 กันยำยน 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตตอร์ ส ำนักปลัด 3,120.00               3,120.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 72/2564

รำคำท่ีเสนอ 3,120 บำท รำคำท่ีเสนอ 3,120 บำท ตำม พรบ. ลงวันท่ี 3 กันยำยน 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน กองคลัง 20,638.00             20,638.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวง่วน จ ำกัด บริษัท นิวง่วน จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 73/2564
รำคำท่ีเสนอ 20,638 บำท รำคำท่ีเสนอ 20,638 บำท ตำม พรบ. ลงวันท่ี 6 กันยำยน 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
9 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส ำนักปลัด (เคร่ืองปร้ิน) 10,000.00             10,000.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ บริษัท บี.ดี.คอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 74/2564

รำคำท่ีเสนอ 10,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 10,000 บำท ตำม พรบ. ลงวันท่ี 6 กันยำยน 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

9 ป้ำยประชำสัมพันธ์ (แยกขยะ) 900.00                  900.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำย ร้ำนป้ำย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 75/2564
รำคำท่ีเสนอ 900 บำท รำคำท่ีเสนอ 900 บำท ตำม พรบ. ลงวันท่ี 7 กันยำยน 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
9 ไส้เดือน โครงกำรกำรเกษตร 2,400.00               2,400.00            เฉพำะเจำะจง นำยลือชัย  ศรีต่ำงค ำ นำยลือชัย  ศรีต่ำงค ำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 76/2564

รำคำท่ีเสนอ 2,400 บำท รำคำท่ีเสนอ 2,400 บำท ตำม พรบ. ลงวันท่ี 7 กันยำยน 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

12 จ้ำงซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนกลำง 7,712.56               7,712.56            เฉพำะเจำะจง บริษัท มิตซูอุดร จ ำกัด บริษัท มิตซูอุดร จ ำกัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 66/2564
รำคำท่ีเสนอ 7,712.56 บำท รำคำท่ีเสนอ 7,712.56 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 7 กันยำยน 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
13 จ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม 4,350.00               4,350.00            เฉพำะเจำะจง น.ส.นิภำรัตน์  เนียมหอม น.ส.นิภำรัตน์  เนียมหอม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 67/2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชียงดำ  อ ำเภอสร้ำงคอม  จังหวัดอุดรธำนี
วันท่ี  30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564  (1)



รำคำท่ีเสนอ 4,350 บำท รำคำท่ีเสนอ 4,350 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 7 กันยำยน 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

14 จ้ำงประเมินควำมพึงพอใจ 10,000.00             10,000.00          เฉพำะเจำะจง ม.สุโขทัย ม.สุโขทัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 68/2564
รำคำท่ีเสนอ 10,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 10,000 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 23 กันยำยน 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
15 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ 20,800.80             20,800.80          เฉพำะเจำะจง หจก.อุดรอร่ำม หจก.อุดรอร่ำม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซ 77/2564

รำคำท่ีเสนอ 20,800.80 บำท รำคำท่ีเสนอ 20,800.80 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 28 กันยำยน 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

16 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล. ต ำบล 434,000.00           434,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยณปภำ  สำวิยศ นำยณปภำ  สำวิยศ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สจ 15/2564
รำคำท่ีเสนอ 434,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 434,000 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 28 กันยำยน 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
17 จ้ำงขยำยเขตประปำ หมู่ 7 13,700.00             13,700.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ธีรวัฒน์ หจก.ธีรวัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สจ 16/2564

รำคำท่ีเสนอ 13,700 บำท รำคำท่ีเสนอ 13,700 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 28 กันยำยน 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

18 จ้ำงขยำยเขตประปำ หมู่ 5 210,000.00           210,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ธีรวัฒน์ หจก.ธีรวัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สจ 17/2564
รำคำท่ีเสนอ 210,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 210,000 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 28 กันยำยน 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
19 จ้ำงก่อสร้ำงหอถังประปำ หมู่ 7 261,000.00           261,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคทวีทรัพย์ ร้ำนโชคทวีทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สจ 18/2564

รำคำท่ีเสนอ 261,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 261,000 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 28 กันยำยน 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ

20 จ้ำงก่อสร้ำงหอถังประปำ หมู่ 6 243,000.00           243,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ธีรวัฒน์ หจก.ธีรวัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน สจ 19/2564
รำคำท่ีเสนอ 243,000 บำท รำคำท่ีเสนอ 243,000 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 28 กันยำยน 2564

ภำยในวงเงินงบประมำณ
21 จ้ำงขุดร่องระบำยน้ ำ 11,700.00             11,700.00          เฉพำะเจำะจง นำยเจษณุ   มะธุผำ นำยเจษณุ   มะธุผำ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จ 69/2564

รำคำท่ีเสนอ 11,700 บำท รำคำท่ีเสนอ 11,700 บำท และเสนอรำคำต่ ำสุด ลงวันท่ี 29 กันยำยน 2564
ภำยในวงเงินงบประมำณ


