
รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

6,955.00            
จ้างเหมาบริการพ้ืท่ีเก็บข้อมูลระบบสา

รบรรณ์อิเล็กทรอนิก
1 6,955.00           6,955.00          

    

เฉพาะเจา

ะจง

บริษัท บ๊ิกบีโซลูช่ัน จ ากัด

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 (ไตรมาสท่ี 1 ต.ค.62 - ธ.ค.62)

วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

001/2563 ลงวันท่ี 1

ตุลาคม 2562

14,560.00         14,560.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน ส.รุ่งเรืองทรัพย์

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

14,560.00           ร้าน ส.รุ่งเรืองทรัพย์ 14,560.00          

3 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง          17,400.00

(นางสาวอัมลี แสงฉวี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง)

ผู้จัดท า

    

เฉพาะเจา

ะจง

6,955.00             

สัญญาจ้างเลขท่ี

004/2563 ลงวันท่ี 17 

ตุลาคม 2562

หจก.ป.พิชนก            17,400.00 หจก.ป.พิชนก           17,400.00

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี

002/2563 ลงวันท่ี 3 

ตุลาคม 2562

บริษัท บ๊ิกบีโซลูช่ัน จ ากัด

4
จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์

ส่วนกลาง
           5,300.00           5,300.00

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน ณรงค์ชัยไดนาโม

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง

สัญญาซ้ือเลขท่ี

003/2563 ลงวันท่ี 3 

ตุลาคม 2562

             5,300.00 ร้าน ณรงค์ชัยไดนาโม             5,300.00

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

        17,400.00

(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)
รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ

ผู้ตรวจสอบ

              นายนที หวลประไพ
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

ราคากลาง

สัญญาจ้าง 005/2563 

ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2562

วิธีซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

5
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

รถยนต์ส่วนกลาง
29,320.00         29,320.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน ช.เสริฐเจริญยนต์ 29,320.00           ร้าน ช.เสริฐเจริญยนต์

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

ผู้ตรวจสอบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง)

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง

29,320.00          

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)

                 นายนที หวลประไพ(นางสาวอัมลี แสงฉวี)

ผู้จัดท า
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ

(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)
รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤษจิกายน 2562

วันท่ี 12 ธันวาคม 2562

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

นายภูเบศ ล าไย

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

007/2563 ลงวันท่ี 7

พฤษจิกายน 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

นายภูเบศ ล าไย 94,500.00          

2 ซ้ือวัสดุกีฬา 19,190.00         19,190.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

1

จ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่วันลอยกระทง

ตามโครงการประเพณีลอยกระทง

ประจ าปีงบประมาณ 2563

94,500.00         

ร้านยงฮวด 19,190.00           

         40,000.00         40,000.00

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน ตรีเทพธุรกิจ

94,500.00           94,500.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี

009/2563 ลงวันท่ี 20 

พฤศจิกายน 2562

      103,200.00

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้านยงฮวด 19,190.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี

008/2563 ลงวันท่ี 15 

พฤศจิกายน 2562

3 ซ้ือวัสดุกีฬา

สัญญาจ้างเลขท่ี

011/2563 ลงวันท่ี 20 

ตุลาคม 2562

(นางสาวอัมลี แสงฉวี) (นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)                นายนที หวลประไพ

           40,000.00 ร้าน ตรีเทพธุรกิจ           40,000.00

        103,200.00

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ

ร้าน ตรีเทพธุรกิจ          103,200.00 ร้าน ตรีเทพธุรกิจ

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

4 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์        103,200.00

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 

012/2563 ลงวันท่ี 20 

พฤศจิกายน 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

5 ซ้ือยางรถยนต์ 12,000.00         12,000.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน น้อยการยาง 12,000.00           

6
โครงการถนนล าเลียงการเกษตร หมู่ท่ี 2 

บ้านแสง์
344,200.00       344,200.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง

12,000.00          

สัญญาจ้างเลขท่ี 

034/2563 ลงวันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2562

นายศรเพชร หงษ์ทอง 344,200.00         นายศรเพชร หงษ์ทอง 344,200.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

ร้าน น้อยการยาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

    

เฉพาะเจา

ะจง

นายศรเพชร หงษ์ทอง 255,500.00         นายศรเพชร หงษ์ทอง 255,500.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

8
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน

ล าเลียงการเกษตร หมู่ท่ี 6 บ้านมะกอก
311,000.00       311,000.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

สัญญาจ้างเลขท่ี 

033/2563 ลงวันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2562

7
โครงการถนนล าเลียงการเกษตร หมู่ท่ี 3 

บ้านเจียงด า
255,500.00       255,500.00      

นายศรเพชร หงษ์ทอง 311,000.00         นายศรเพชร หงษ์ทอง 311,000.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

035/2563 ลงวันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2562

412,700.00       412,700.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

นายศรเพชร หงษ์ทอง

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

037/2563 ลงวันท่ี 29 

พฤศจิกายน 2562

412,700.00         นายศรเพชร หงษ์ทอง 412,700.00        

84,000.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 84,000.00         84,000.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

9
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน

ล าเลียงการเกษตร หมู่ท่ี 4 และ หมู่ท่ี 12

สัญญาซ้ือเลขท่ี 

040/2563 ลงวันท่ี 29 

ธันวาคม 2562

(นางสาวอัมลี แสงฉวี) (นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)                  นายนที หวลประไพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ

ร้าน เอ็น พี อรัญก็อปป้ี 84,000.00           ร้าน เอ็น พี อรัญก็อปป้ี

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2562

วันท่ี 16 มกราคม 2563

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

บริษัท ประกอบกิจ สเตช่ันเนอ

ร่ี จ ากัด

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 

041/2563 ลงวันท่ี 2 

ธันวาคม 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

บริษัท ประกอบกิจ สเตช่ัน

เนอร่ี จ ากัด
42,900.00          

2 จ้างเหมาจัดท าอาหารในงานประชุมสภา 2,025.00           2,025.00          

    

เฉพาะเจา

ะจง

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน 42,900.00         

นางอุไรวรรณ เทพสม 20,025.00           

         14,040.00         14,040.00

    

เฉพาะเจา

ะจง

นางอุไรวรรณ เทพสม

42,900.00           42,900.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

054/2563 ลงวันท่ี 12 

ธันวาคม 2562

            720.00

    

เฉพาะเจา

ะจง

นางอุไรวรรณ เทพสม 2,025.00            

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี

053/2563 ลงวันท่ี 12 

ธันวาคม 2562

3 จ้างเหมาจัดท าอาหารในงานประชุมสัญจร

สัญญาจ้างเลขท่ี 

055/2563 ลงวันท่ี 12 

ธันวามคม 2562

(นางสาวอัมลี แสงฉวี) (นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)               นายนที หวลประไพ

           14,040.00 นางอุไรวรรณ เทพสม           14,040.00

              720.00

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ

ร้าน ตาพระยาอิงค์เจท                720.00 ร้าน ตาพระยาอิงค์เจท

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

4 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชุมสัญจร              720.00

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

056/2563 ลงวันท่ี 12 

ธันวาคม 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

5 จ้างเหมาจัดท าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ 8,400.00           8,400.00          

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน ตาพระยาอิงค์เจท 8,400.00             

6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมู่ท่ี 6 บ้านมะกอก
435,700.00       435,700.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง

8,400.00            

สัญญาจ้างเลขท่ี 

058/2563 ลงวันท่ี 12 

ธันวาคม 2562

นายทองค า ชัยสัตย์ 435,700.00         นายทองค า ชัยสัตย์ 435,700.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

ร้าน ตาพระยาอิงค์เจท

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

    

เฉพาะเจา

ะจง

นายทองค า ชัยสัตย์ 447,600.00         นายทองค า ชัยสัตย์ 447,600.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

8
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 7 บ้าน

โคกสะอาด
430,000.00       430,000.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

สัญญาจ้างเลขท่ี 

03572563 ลงวันท่ี 12 

ธันวาคม 2562

7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมู่ท่ี 10 บ้านคลองแผง
447,600.00       447,600.00      

หจก.เคทีพี เจริญทรัพย์ 430,000.00         หจก.เคทีพี เจริญทรัพย์ 430,000.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

059/2563 ลงวันท่ี 23 

ธันวาคม 2562

446,000.00       446,000.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

หจก.เคทีพี เจริญทรัพย์

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

060/2563 ลงวันท่ี 23 

ธันวาคม 2562

446,000.00         หจก.เคทีพี เจริญทรัพย์ 446,000.00        9
โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อม

ลูกรัง หมู่ท่ี 9 บ้านร่มไทร

สัญญาซ้ือเลขท่ี 

061/2563 ลงวันท่ี 24 

ธันวาคม 2562

(นางสาวอัมลี แสงฉวี) (นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)                  นายนที หวลประไพ

20,024.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

10 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ

ร้าน บ้านยา 20,024.00           ร้าน บ้านยา20,024.00         20,024.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

062/2563 ลงวันท่ี 24 

ธันวาคม 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

11 จ้างเหมาจัดท าป้าย 2,440.00           2,440.00          

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน ตาพระยาอิงค์เจท 2,440.00             ร้าน ตาพระยาอิงค์เจท

12
จ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษาโปรเจ็ค

เตอร์
10,200.00         10,200.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง

2,440.00            

ร้าน เอ็นพีก็อปป้ีแอนด์เซอร์วิช 10,200.00           ร้าน เอ็นพีก็อปป้ีแอนด์เซอร์วิช 10,200.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

065/2563 ลงวันท่ี 24 

ธันวาคม 2562

13

14

15

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ

16

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอัมลี แสงฉวี) (นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)                  นายนที หวลประไพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ
ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอัมลี แสงฉวี) (นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)               นายนที หวลประไพ

         320,000.00 หจก.เคทีพี เจริญทรัพย์         320,000.00หจก.เคทีพี เจริญทรัพย์

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

091/2563 ลงวันท่ี 30 

มกราคม 2563

3
โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ท่ี 4 บ้าน

โคกแจง
       426,000.00       426,000.00

    

เฉพาะเจา

ะจง

นายทองค า ชัยสัตย์          426,000.00 นายทองค า ชัยสัตย์         426,000.00

12,380.00           ร้าน ช.เสริฐเจริญยนต์ 12,380.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

087/2563 ลงวันท่ี 17 

มกราคม 2563

4
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 12 

บ้านทัพเสรี
       320,000.00       320,000.00

    

เฉพาะเจา

ะจง

นายทองค า ชัยสัตย์ 426,000.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี

086/2563 ลงวันท่ี 17 

มกราคม 2563

1
จ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์

ส่วนกลาง
12,380.00         12,380.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน ช.เสริฐเจริญยนต์

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 

065/2563 ลงวันท่ี 2 

มกราคม 2563

2
โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ท่ี 3 บ้าน

เจียงด า
426,000.00       426,000.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

นายทองค า ชัยสัตย์ 426,000.00         

วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม 2563 (ไตรมาสท่ี 2 ม.ค.63 - มี.ค.63)
องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ
ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

บริษัท ประกอบกิจ สเตช่ัน

เนอร่ี จ ากัด
        114,023.00       114,023.00       114,023.00

    

เฉพาะเจา

ะจง

            7,900.00

(นางสาวอัมลี แสงฉวี) (นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)               นายนที หวลประไพ

3
จ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

เคร่ืองส่งสัญญาWifi

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน

           7,900.00

สัญญาจ้างเลขท่ี 

101/2563 ลงวันท่ี 11 

กุมภาพันธ์ 2563

371,000.00         นายถนัด วงค์ค้ิวเล็ก 371,000.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

100/2563 ลงวันท่ี 7 

กุมภาพันธ์ 2563

27,650.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี

099/2563 ลงวันท่ี 7 

กุมภาพัน 2563

ร้าน เอ็นพีก็อปป้ีแอนด์เซอร์

วิช

ร้าน เมษาไอทีเซอร์วิส

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน เอ็นพีก็อปป้ีแอนด์เซอร์วิช

บริษัท ประกอบกิจ สเตช่ันเนอ

ร่ี จ ากัด
         114,023.00

          7,900.00              7,900.00

1
โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน อบต.ทัพ

เสด็จ
371,000.00       371,000.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

นายถนัด วงค์ค้ิวเล็ก

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 

098/2563 ลงวันท่ี 6 

กุมภาพันธ์ 2563

2
จ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

เคร่ืองปรับอากาศในส านักงาน
27,650.00         27,650.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน เมษาไอทีเซอร์วิช 27,650.00           

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563
วันท่ี 17 มีนาคม 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 56,000.00         56,000.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน เอ็นพีอรัญก็อปป้ีแอนด์

เซอร์วิช
56,000.00           

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 

106/2563 ลงวันท่ี 14 

กุมภาพันธ์ 2563

(นางสาวอัมลี แสงฉวี) (นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)                  นายนที หวลประไพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ

ร้าน เอ็นพีอรัญก็อปป้ีแอนด์

เซอร์วิช
56,000.00          

130,000.00         นายไวพจน์ ชะนุตะคุ 130,000.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

106/2563 ลงวันท่ี 13 

กุมภาพันธ์ 2563

8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ข้างส านักงาน
337,800.00       337,800.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

9
โครงการขยายเขตเสียงตามสาย หมู่ท่ี 12

 บ้านทัพเสรี
130,000.00       130,000.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

นายไวพจน์ ชะนุตะคุ

นายไวพจน์ ชะนุตะคุ 450,000.00         นายไวพจน์ ชะนุตะคุ 450,000.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

105/2563 ลงวันท่ี 13 

กุมภาพันธ์ 2563

นายไวพจน์ ชะนุตะคุ 337,800.00         นายไวพจน์ ชะนุตะคุ 337,800.00        

450,000.00         นายไวพจน์ ชะนุตะคุ 450,000.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

104/2563 ลงวันท่ี 13 

กุมภาพันธ์ 2563

6
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ท่ี 11 บ้าน

คลองน้ าใส
450,000.00       450,000.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมู่ท่ี 1 บ้านโคกเพร็ก
450,000.00       450,000.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

นายไวพจน์ ชะนุตะคุ

บริษัท ประกอบกิจ สเตช่ัน

เนอร่ี จ ากัด
35,442.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

056/2563 ลงวันท่ี 12 

ธันวาคม 2562

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

103/2563 ลงวันท่ี 13 

กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

5 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 35,442.00         35,442.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

บริษัท ประกอบกิจ สเตช่ันเนอ

ร่ี จ ากัด
35,442.00           

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

16

(นางสาวอัมลี แสงฉวี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

442,000.00        

(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)                  นายนที หวลประไพ

13
โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ท่ี 5 บ้านโคกทหาร
442,000.00       442,000.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

นายบุญสิน มีอาษา

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

110/2563 ลงวันท่ี 26 

กุมภาพันธ์ 2563

442,000.00         นายบุญสิน มีอาษา

11

14

ซ้ือกล้องวงจรปิด 49,000.00         49,000.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

15

ร้าน เอ็นพีอรัญก็อปป้ีแอนด์

เซอร์วิช

นายบุญสิน มีอาษา 442,900.00         นายบุญสิน มีอาษา 442,900.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

ร้าน เอ็นพีอรัญก็อปป้ีแอนด์

เซอร์วิช
49,000.00          49,000.00           

สัญญาจ้างเลขท่ี 

109/2563 ลงวันท่ี 26 

กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 

107/2563 ลงวันท่ี 19 

กุมภาพันธ์ 2563

12
โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านแสง์
442,900.00       442,900.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2563 

วันท่ี 15 เมษายน 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง

สัญญาซ้ือเลขท่ี

120/2563 ลงวันท่ี 9 

มีนาคม 2563

1
จ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์

ส่วนกลาง
9,210.00           9,210.00          

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน ช.เสริฐเจริญยนต์ 9,210.00             ร้าน ช.เสริฐเจริญยนต์ 9,210.00            

2 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 23,615.00         23,615.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

หจก.ป.พิชนก

หจก.ป.พิชนก            60,995.00 หจก.ป.พิชนก           60,995.00

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

119/2563 ลงวันท่ี 9 

มีนาคม 2563

23,615.00           หจก.ป.พิชนก 23,615.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

         266,752.00 นายอรรถพล แสงสกุล         266,752.00

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

126/2563 ลงวันท่ี 16 

มีนาคม 2563

3 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง          60,995.00         60,995.00

    

เฉพาะเจา

ะจง

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 

121/2563 ลงวันท่ี 9 

มีนาคม 2563

4
โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้น หมู่ท่ี 10 

บ้านคลองแผง
       266,752.00       266,752.00

    

เฉพาะเจา

ะจง

นายอรรถพล แสงสกุล

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอัมลี แสงฉวี) (นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)               นายนที หวลประไพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง

 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

นายถนัด วงค์ค้ิวเล็ก 114,800.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

128/2563 ลงวันท่ี 19 

มีนาคม 2563

นายถนัด วงค์ค้ิวเล็ก 150,000.00        

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

5 โครงการปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยี 114,800.00       114,800.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

นายถนัด วงค์ค้ิวเล็ก 114,800.00         

6
โครงการก่อสร้างร้ัวรอบอาคารศูนย์เรียนรู้

เทคโนโบลยี
150,000.00       150,000.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

นายถนัด วงค์ค้ิวเล็ก

7 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 16,700.00         16,700.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

บริษัท ประกอบกิจ สเตช่ันเนอ

ร่ี จ ากัด

ร้าน เอ็นพีก็อปป้ีแอนด์เซอร์วิช 20,100.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

129/2563 ลงวันท่ี 19 

มีนาคม 2563

16,700.00           
บริษัท ประกอบกิจ สเตช่ัน

เนอร่ี จ ากัด
16,700.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 

132/2563 ลงวันท่ี 26 

มีนาคม 2563

150,000.00         

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,100.00         20,100.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน เอ็นพีก็อปป้ีแอนด์เซอร์วิช 20,100.00           

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 

148/2563 ลงวันท่ี 31 

มีนาคม 2563

9

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

10

(นางสาวอัมลี แสงฉวี) (นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)                  นายนที หวลประไพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

22,300.00           ร้าน เอ็นพีก็อปป้ีแอนด์เซอร์วิช 22,300.00          

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน เมษายน 2563 (ไตรมาสท่ี 4  พ.ค.63 - มิ.ย.63)

วันท่ี 13 พฤษภาคม 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง

1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 22,300.00         22,300.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน เอ็นพีก็อปป้ีแอนด์เซอร์วิช

2 ซ้ือวัสดุส านักงาน 40,000.00         40,000.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน ส.รุ่งเรืองทรัพย์

           24,500.00 ร้าน ส.รุ่งเรืองทรัพย์           24,500.00

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 

149/2563 ลงวันท่ี 10 

เมษายน 2563

40,000.00           ร้าน ส.รุ่งเรืองทรัพย์ 40,000.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี

117/2563 ลงวันท่ี 27 

เมษายน 2563

ร้าน ส.รุ่งเรืองทรัพย์             6,400.00

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

159/2563 ลงวันท่ี 27 

เมษายน 2563

3 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน          24,500.00         24,500.00

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน ส.รุ่งเรืองทรัพย์

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 

158/2563 ลงวันท่ี 27 

เมษายน 2563

4 ซ้ือแบบหล่อคอนกรีต            6,400.00           6,400.00

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน ส.รุ่งเรืองทรัพย์              6,400.00

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอัมลี แสงฉวี) (นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)               นายนที หวลประไพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง

 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง

25,000.00           ร้าน เอ็นพีก็อปป้ีแอนด์เซอร์วิช 25,000.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

128/2563 ลงวันท่ี 19 

มีนาคม 2563

53,400.00           ร้าน เรณูเคมีไฟร์และส่ือสาร 53,400.00          

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

5 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 25,000.00         25,000.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน เอ็นพีก็อปป้ีแอนด์เซอร์วิช

6 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 53,400.00         53,400.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน เรณูเคมีไฟร์และส่ือสาร

ร้าน เรณูเคมีไฟร์และส่ือสาร 16,000.00           ร้าน เรณูเคมีไฟร์และส่ือสาร 16,000.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 

162/2563 ลงวันท่ี 27 

เมษายน 2563

14,200.00           ร้าน เรณูเคมีไฟร์และส่ือสาร 14,200.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

161/2563 ลงวันท่ี 27 

เมษายน 2563

7 ซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 16,000.00         16,000.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

8 ซ้ือวัสดุสนาม 14,200.00         14,200.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน เรณูเคมีไฟร์และส่ือสาร

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอัมลี แสงฉวี)

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 

163/2563 ลงวันท่ี 27 

เมษายน 2563

9

(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)                  นายนที หวลประไพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

วันท่ี 16 มิถุนายน 2563

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

720.00               ร้าน ตาพระยาอิงค์เจท 720.00              

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง

1 จ้างเหมาจัดท าป้าย 720.00             720.00            

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน ตาพระยาอิงค์เจท

ร้าน บ้านเล็ก 201,500.00         ร้าน บ้านเล็ก 201,500.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี

172/2563 ลงวันท่ี 27 

พฤษภาคม 2563

               720.00 ร้าน ตาพระยาอิงค์เจท               720.00

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

168/2563 ลงวันท่ี 8 

พฤษภาคม 2563

2 ซ้ือถุงยังชีพ 201,500.00       201,500.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

3 จ้างเหมาจัดท าป้าย              720.00             720.00

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน ตาพระยาอิงค์เจท

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 

173/2563 ลงวันท่ี 28 

พฤษภาคม 2563

4

(นางสาวอัมลี แสงฉวี) (นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)               นายนที หวลประไพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

8,000.00             บริษัท โทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ 8,000.00            

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนายน 2563
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

1 จ้างเหมาบริการส่ือสารและคมนาคม 8,000.00           8,000.00          

    

เฉพาะเจา

ะจง

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

179/2563 ลงวันท่ี 17 

มิถุนายน 2563

บริษัท โทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์

ร้าน ตาพระยาอิงค์เจท 10,080.00           ร้าน ตาพระยาอิงค์เจท 10,080.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์        500,000.00       500,000.00

    

เฉพาะเจา

ะจง

สัญญาจ้างเลขท่ี

191/2563 ลงวันท่ี 30 

มิถุนายน 2563

         500,000.00 นางดวงกมล อินทร์ประยูร         500,000.00

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี

190/2563 ลงวันท่ี 30 

มิถุนายน 2563

นางดวงกมล อินทร์ประยูร

2 จ้างเหมาจัดท าป้าย 10,080.00         10,080.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

3

4

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ
ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอัมลี แสงฉวี) (นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)               นายนที หวลประไพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ

ผู้จัดท า



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ
ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

นายอรรถพล แสงสกุล         497,200.00

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี

197/2563 ลงวันท่ี 12 

กรกฎาคม 2563

(นางสาวอัมลี แสงฉวี) (นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)               นายนที หวลประไพ

        499,000.00

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี

196/2563 ลงวันท่ี 12 

กรกฎาคม 2563

4 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ท่ี 2 บ้านแสง์        497,200.00       497,200.00

    

เฉพาะเจา

ะจง

นายอรรถพล แสงสกุล          497,200.00

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี

194/2563 ลงวันท่ี 10 

กรกฎาคม 2563

3
โครงการขุดขยายลอกคลอง หมู่ท่ี 1 บ้าน

โคกเพร็ก
       499,000.00       499,000.00

    

เฉพาะเจา

ะจง

นายทรงภพ มากกว่าวงค์          499,000.00 นายทรงภพ มากกว่าวงค์

สัญญาจ้างเลขท่ี 

192/2563 ลงวันท่ี 10 

กรกฎาคม 2563

2 จ้างเหมาจัดท าป้าย 2,630.00           2,630.00          

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน ตาพระยาอิงค์เจท 2,630.00             ร้าน ตาพระยาอิงค์เจท 2,630.00            

    

เฉพาะเจา

ะจง

บริษัท AKE ซับพลาย 88,500.00           บริษัท AKE ซับพลาย 88,500.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 (ไตรมาสท่ี 4  ก.ค.63 - ก.ย.63)
วันท่ี 13 สิงหาคม 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

1
ซ้ือวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมเข็มไซ

ริงค์
88,500.00         88,500.00        

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอัมลี แสงฉวี) (นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)                  นายนที หวลประไพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ

47,210.00           หจก.ป.พิชนก 47,210.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 

204/2563 ลงวันท่ี 21 

กรกฎาคม 2563

10

9 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 47,210.00         47,210.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

หจก.ป.พิชนก

หจก.ป.พิชนก 54,155.00           หจก.ป.พิชนก 54,155.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 

203/2563 ลงวันท่ี 21 

กรกฎาคม 2563

497,500.00         นายสราวุธ วงศ์ษา 497,500.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

200/2563 ลงวันท่ี 21 

กรกฎาคม 2563

8 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 45,155.00         54,155.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

7 โครงการขุดลอกสระ หมู่ท่ี 3 บ้านเจียงด า 497,500.00       497,500.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

นายสราวุธ วงศ์ษา

บริษัท ศรีพระยา จ ากัด 499,100.00         บริษัท ศรีพระยา จ ากัด 499,100.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

199/2563 ลงวันท่ี 12 

กรกฎาคม 2563

497,700.00         นายอรรถพล แสงสกุล 497,700.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

198/2563 ลงวันท่ี 12 

กรกฎาคม 2563

6
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ท่ี 11 บ้าน

คลองน้ าใส
499,100.00       499,100.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

5
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ท่ี 8 บ้านน้อย

พัฒนา
497,700.00       497,700.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

นายอรรถพล แสงสกุล

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ
ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

3            4,140.00           4,140.00

    

เฉพาะเจา

ะจง

              720.00

บริษัท ประกอบกิจ สเตช่ันเนอ

ร่ี จ ากัด
22,906.00           

บริษัท ประกอบกิจ สเตช่ัน

เนอร่ี จ ากัด

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

(นางสาวอัมลี แสงฉวี) (นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)               นายนที หวลประไพ

บริษัท ประกอบกิจ สเตช่ันเนอ

ร่ี จ ากัด
             4,140.00

บริษัท ประกอบกิจ สเตช่ัน

เนอร่ี จ ากัด

บริษัท ประกอบกิจ สเตช่ัน

เนอร่ี จ ากัด

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 

207/2563 ลงวันท่ี 3 

สิงหาคม 2563

2 วัสดุงานบ้านงานครัว 22,906.00         22,906.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน 109,272.00       109,272.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

บริษัท ประกอบกิจ สเตช่ันเนอ

ร่ี จ ากัด

สัญญาซ้ือเลขท่ี

209/2563 ลงวันท่ี 3 

สิงหาคม 2563

4 จ้างเหมาจัดท าป้าย              720.00             720.00

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน ตาพระยาอิงค์เจท                720.00

สัญญาซ้ือเลขท่ี

211/2563 ลงวันท่ี 3 

สิงหาคม 2563

            4,140.00

ร้าน ตาพระยาอิงค์เจท

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน สิงหาคม 2563

วันท่ี 15 กันยายน 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี

208/2563 ลงวันท่ี 3 

สิงหาคม 2563

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป
วิธีซ้ือ/จ้าง

109,272.00        

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

22,906.00          

109,272.00         



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

มหาวิทยาลัยบูรพา 25,000.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

212/2563 ลงวันท่ี 6 

สิงหาคม 2563

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

25,000.00           

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

5 จ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจ 25,000.00         25,000.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

มหาวิทยาลัยบูรพา

27,600.00           บริษัท ศรีพระยา จ ากัด 27,600.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

223/2563 ลงวันท่ี 6 

สิงหาคม 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

7
โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 11 บ้าน

คลองน้ าใส
27,600.00         27,600.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

บริษัท ศรีพระยา จ ากัด

ร้าน ตาพระยาอิงค์เจท 3,000.00             ร้าน ตาพระยาอิงค์เจท 3,000.00            

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

213/2563 ลงวันท่ี 6 

สิงหาคม 2563

14,400.00           ร้าน น้อยการยาง 14,400.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 

229/2563 ลงวันท่ี 13 

สิงหาคม 2563

6 จ้างเหมาจัดท าป้าย 3,000.00           3,000.00          

    

เฉพาะเจา

ะจง

นายศราวุธ วงศ์ษา 496,600.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 

228/2563 ลงวันท่ี 11 

สิงหาคม 2563

9 ซ้ือยางนอกรถยนต์ 14,400.00         14,400.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน น้อยการยาง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ

8 โครงการขุดสระน้ า หมู่ท่ี 9 บ้านร่มไทร 496,600.00       496,600.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

นายศราวุธ วงศ์ษา 496,600.00         

8,870.00             ร้าน ช.เสริฐเจริญยนต์ 8,870.00            

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 

230/2563 ลงวันท่ี 13 

สิงหาคม 2563

(นางสาวอัมลี แสงฉวี) (นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)                  นายนที หวลประไพ

10 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 8,870.00           8,870.00          

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน ช.เสริฐเจริญยนต์

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

ร้าน ยอร์คเซอร์วิส 282,000.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

233/2563 ลงวันท่ี 13 

สิงหาคม 2563

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

11 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 282,000.00       282,000.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน ยอร์คเซอร์วิส 282,000.00         

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ร้าน ช.เสริฐเจริญยนต์ 24,900.00           ร้าน ช.เสริฐเจริญยนต์ 24,900.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

238/2563 ลงวันท่ี 28 

สิงหาคม 2563

100,000.00         ร้าน ส.รุ่งเรืองทรัพย์ 100,000.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

234/2563 ลงวันท่ี 13 

สิงหาคม 2563

13
จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

รถบรรทุกน้ า
24,900.00         24,900.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

12 ซ้ือกรอบพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ 100,000.00       100,000.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน ส.รุ่งเรืองทรัพย์

15

14

(นางสาวอัมลี แสงฉวี) (นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)                  นายนที หวลประไพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ

16

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

8,900.00             ร้าน ณรงค์ชัยไดนาโม 8,900.00            

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

239/2563 ลงวันท่ี 1 

กันยายน 2563

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

1
จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์

ส่วนกลาง
8,900.00           8,900.00          

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน ณรงค์ชัยไดนาโม

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าเดือน กันยายน 2563

วันท่ี 20 ตุลาคม 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

บริษัท ประกอบกิจ สเตช่ันเนอ

ร่ี จ ากัด
           38,857.00

บริษัท ประกอบกิจ สเตช่ัน

เนอร่ี จ ากัด
          38,857.00

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี

260/2563 ลงวันท่ี 12 

กันยายน 2563

45,060.00           
ร้าน เอ็นพีก็อปป้ีแอนด์เซอร์

วิช
45,060.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี

240/2563 ลงวันท่ี 9 

กันยายน 2563

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน          38,857.00         38,857.00

    

เฉพาะเจา

ะจง

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 45,060.00         45,060.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน เอ็นพีก็อปป้ีแอนด์เซอร์วิช

(นางสาวอัมลี แสงฉวี) (นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)               นายนที หวลประไพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ

บริษัท ประกอบกิจ สเตช่ันเนอ

ร่ี จ ากัด
             1,575.00

บริษัท ประกอบกิจ สเตช่ัน

เนอร่ี จ ากัด
            1,575.00

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาซ้ือเลขท่ี

261/2563 ลงวันท่ี 21 

กันยายน 2563

4 วัสดุงานบ้านงานครัว            1,575.00           1,575.00

    

เฉพาะเจา

ะจง

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

7,020.00             
บริษัท ประกอบกิจ สเตช่ัน

เนอร่ี จ ากัด
7,020.00            

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

262/2563 ลงวันท่ี 21 

กันยายน 2563

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,020.00           7,020.00          

    

เฉพาะเจา

ะจง

บริษัท ประกอบกิจ สเตช่ันเนอ

ร่ี จ ากัด

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

2,500.00             ร้าน เมษาไอทีเซอร์วิส 2,500.00            

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

262/2563 ลงวันท่ี 21 

กันยายน 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)

7
จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ือง

คอมพิวเตอร์
2,500.00           2,500.00          

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน เมษาไอทีเซอร์วิส

ร้าน เมษาไอทีเซอร์วิส 12,600.00           ร้าน เมษาไอทีเซอร์วิส 12,600.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

262/2563 ลงวันท่ี 21 

กันยายน 2563

376,800.00         หจก.ดีโอเอ็นก่อสร้าง 376,800.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

267/2563 ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2563

6
จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

เคร่ืองปรับอากาศ
12,600.00         12,600.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

หจก.ดีโอเอ็นก่อสร้าง 353,000.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

266/2563 ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2563

9
โครงการขุดลอกสระน้ า หมู่ท่ี 5 บ้านโคก

ทหาร
376,800.00       376,800.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

หจก.ดีโอเอ็นก่อสร้าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง) รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ

8 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ท่ี 2 บ้านแสง์ 353,000.00       353,000.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

หจก.ดีโอเอ็นก่อสร้าง 353,000.00         

353,800.00         หจก.ดีโอเอ็นก่อสร้าง 353,800.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

268/2563 ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2563

(นางสาวอัมลี แสงฉวี) (นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)                  นายนที หวลประไพ

10
โครงการขุดลอกคลอง หมู่ท่ี 11 บ้าน

คลองน้ าใส
353,800.00       353,800.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

หจก.ดีโอเอ็นก่อสร้าง

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ



รายช่ือ ราคาท่ีเสนอ(บาท) รายช่ือ ราคาท่ีตกลง(บาท)

นางสาวถาวร รักษาชาติ 367,800.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

269/2563 ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2563

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การจัดซ้ือหรือจ้าง

5 โครงการขุดสระน้ า หมู่ท่ี 4 บ้านโคกแจง 367,800.00       367,800.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

นางสาวถาวร รักษาชาติ 367,800.00         

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

นางสาวถาวร รักษาชาติ 367,800.00         นางสาวถาวร รักษาชาติ 367,800.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

271/2563 ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2563

357,500.00         นางสาวถาวร รักษาชาติ 357,500.00        

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

270/2563 ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2563

7
โครงการขุดสระน้ า หมู่ท่ี 10 บ้านคลอง

แผง
367,800.00       367,800.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

หจก.ป.พิชนก 20,000.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

273/2563 ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2563

6 โครงการขุดสระน้ า หมู่ท่ี 9 บ้านร่มไทร 357,500.00       357,500.00      

    

เฉพาะเจา

ะจง

นางสาวถาวร รักษาชาติ

11,600.00          

เสนอราคาไม่

สูงกว่างบ/

ยืนยันราคาเดิม

สัญญาจ้างเลขท่ี 

272/2563 ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2563

9 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 20,000.00         20,000.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

หจก.ป.พิชนก 20,000.00           

รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ

8
จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์

ส่วนกลาง
11,600.00         11,600.00        

    

เฉพาะเจา

ะจง

ร้าน ช.เสริฐเจริญยนต์ 11,600.00           ร้าน ช.เสริฐเจริญยนต์

(นางสาวอัมลี แสงฉวี) (นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)                  นายนที หวลประไพ

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ

10

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง)


