
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคา

1 จ้างท าปา้ยไวนลิ (วันเด็ก) 8,794.00         เฉพาะเจาะจง สมทิธิ์ งานปา้ย 8,794.00         ร้านบอ่ล้อ ไอที 8,794.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 056/62
 ลว.4 ม.ค.62

2 วัสดุ/อปุกรณ์ 15,140.00       เฉพาะเจาะจง สหวิทยา เคร่ืองเขียน 15,140.00       โรงพิมพ์ดีชัย 15,140.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 053/62
 ลว.4 ม.ค.62

4 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เกา้อี้ 26,600.00       เฉพาะเจาะจง นางจันทร์เพ็ญ ปานศรี 26,600.00       นางจันทร์เพ็ญ ปานศรี 26,600.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 054/62
 ลว.4 ม.ค.62

5 ตกแต่งสถานที่ 3,000.00         เฉพาะเจาะจง นางส้อสิหย๊ะ แย่งกลุเชาว์ 3,000.00         นางส้อสิหย๊ะ แย่งกลุเชาว์ 3,000.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 055/62
 ลว.4 ม.ค.62

6 ปา้ยลูกโปง่ 12,500.00       เฉพาะเจาะจง นายวุฒิเลิศ โชติวงศ์ 12,500.00       นายวุฒิเลิศ โชติวงศ์ 12,500.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 052/62
 ลว.4 ม.ค.62

7 ชุดพัฒนากล้ามเนีอ้ส าหรับเด็ก 15,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน ์ สงสม 15,000.00       นายวิโรจน ์ สงสม 15,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 058/62
 ลว.10 ม.ค.62

8 อาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม 25,900.00       เฉพาะเจาะจง นางสุชีพ  รัตนานก 25,900.00       นางสุชีพ  รัตนานก 25,900.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 059/62
 ลว.10 ม.ค.62

9 กระเบือ้ง เฉพาะเจาะจง ธนน วัสดุกอ่สร้าง 4,500.00         ธนน วัสดุกอ่สร้าง 4,500.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 057/62
 ลว.4 ม.ค.62

10 ส ารวจข้อมูล (สุนขั แมว) 4,626.00         เฉพาะเจาะจง นางจันทร์เพ็ญ ปานศรี 4,626.00         นางจันทร์เพ็ญ ปานศรี 4,626.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 064/62
 ลว.21 ม.ค.62

11 ซ่อม Printer Samsung 3,190.00         เฉพาะเจาะจง บอ่ล้อ ไอที 3,190.00         บอ่ล้อ ไอที 3,190.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 068/62
 ลว.28 ม.ค.62

12 จัดซ้ือหมกึพิมพ์ Samsung Laser 17,940.00       เฉพาะเจาะจง บอ่ล้อ ไอที 17,940.00       บอ่ล้อ ไอที 17,940.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 069/62
 ลว.28 ม.ค.62

13 ซ่อม Notebook Acer
3,800.00         เฉพาะเจาะจง บอ่ล้อ ไอที 3,800.00         บอ่ล้อ ไอที 3,800.00          

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 070/62
 ลว.28 ม.ค.62

12 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กจ 1353 21,900.00       เฉพาะเจาะจง นายปยิะ  พรมเกดิ 21,900.00       นายปยิะ  พรมเกดิ 17,940.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 073/62
 ลว.28 ม.ค.62

13 ซ่อมรถดับเพลิง
3,593.06         เฉพาะเจาะจง Isuzu 3,593.06         Isuzu 3,800.00          

เสนอราคาต่ าสุด ใบส่ังจา้ง เลขที่ 072/62
 ลว.29 ม.ค.62

เลขที่ใบส่ังซ้ือ/จา้ง และ
สัญญา

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจ าปงีบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง

การเสนอราคา กาพิจารณา
เหตุผลที่คัดเลือก



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคา
เลขที่ใบส่ังซ้ือ/จา้ง และ

สัญญา

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจ าปงีบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์
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 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง
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เหตุผลที่คัดเลือก

14 ซ่อมรถกูช้ีพ 5242
4,767.92         เฉพาะเจาะจง Isuzu 4,767.92         Isuzu 4,767.92          เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 074/62
 ลว.31 ม.ค.62

15 กอ่สร้างระบบประปาหมูบ่า้น 1,157,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรภผูา โยธากจิ 1,132,000.00  หจก.เพชรภผูา โยธากจิ 1,132,000.00   
เสนอราคาต่ าสุด สัญญา เลขที่ 13/62 

ลว.18 ม.ค.62

หจก.เทพหสัดิน 1,180,000.00  

16 กอ่สร้างถนน คสล.สายทุ่งนาบน ม.2 500,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.จีพี โยธากจิ 499,900.00     หจก.เพชรภผูา โยธากจิ 499,000.00      
เสนอราคาต่ าสุด สัญญา เลขที่ 14/62 

ลว.25 ม.ค.62

17 ปา้ยไวนลิ (โรคพิษสุนขับา้)
4,432.00         เฉพาะเจาะจง สมทิธิ์ งานปา้ย 4,432.00         สมทิธิ์ งานปา้ย เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 075/62
 ลว.7 ก.พ.62

18 ยาเวชภณัฑ์วัคซีน
48,040.00       เฉพาะเจาะจง ที ที มาร์เกต็ต้ิง 48,040.00       ที ที มาร์เกต็ต้ิง 48,040.00        เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 078/62
 ลว.7 ก.พ.62

19
เช่าเต็นท์ โต๊ะ เกา้อี้

5,280.00         เฉพาะเจาะจง นางจันทร์เพ็ญ ปานศรี 5,280.00         นางจันทร์เพ็ญ ปานศรี 5,280.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 076/62
 ลว.7 ก.พ.62

20 อาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม
7,200.00         เฉพาะเจาะจง นางหนรูมย์ ทองค า 7,200.00         นางหนรูมย์ ทองค า 7,200.00          เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 077/62
 ลว.7 ก.พ.62

21 ปา้ยไวนลิ (ตรวจสุขภาพ)
432.00            เฉพาะเจาะจง สมทิธิ์ งานปา้ย 432.00            สมทิธิ์ งานปา้ย 432.00             เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 078/62
 ลว.8 ก.พ.62

22
วัสดุ/อปุกรณ์

4,600.00         เฉพาะเจาะจง บอ่ล้อ ไอที 4,600.00         บอ่ล้อ ไอที 4,600.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 079/62
 ลว.8 ก.พ.62

23
ค่ายาเวชภณัฑ์

35,000.00       เฉพาะเจาะจง บจก.สว่างโอสถ นครศรี 35,000.00       บจก.สว่างโอสถ นครศรี 35,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 080/62
 ลว.8 ก.พ.62

24 ปา้ยไวนลิ (โครงการผลผลิตฯ)
5,760.00         เฉพาะเจาะจง สมทิธิ์ งานปา้ย 5,760.00         สมทิธิ์ งานปา้ย 5,760.00          เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 081/62
 ลว.8 ก.พ.62

25 ถ้วยรางวัล
11,100.00       เฉพาะเจาะจง บอ่ล้อ ไอที 11,100.00       บอ่ล้อ ไอที 11,100.00        เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 082/62
 ลว.8 ก.พ.62

26
เช่าเต็นท์ โต๊ะ เกา้อี้

41,640.00       เฉพาะเจาะจง นาง ณ กลัยา คล้ายแกว้ 41,640.00       นาง ณ กลัยา คล้ายแกว้ 41,640.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 083/62
 ลว.8 ก.พ.62



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคา
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สัญญา

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจ าปงีบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์
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เหตุผลที่คัดเลือก

27 เช่าเวที
59,500.00       เฉพาะเจาะจง นางจันทร์เพ็ญ ปานศรี 59,500.00       นางจันทร์เพ็ญ ปานศรี 59,500.00        เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 084/62
 ลว.8 ก.พ.62

28 พลุ/ไฟเย็น/ตกแต่งสถานที่
41,000.00       เฉพาะเจาะจง นางรุ่งณภา  ชูคง 41,000.00       นางรุ่งณภา  ชูคง 41,000.00        เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 085/62
 ลว.11 ก.พ.62

29
อาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม

24,000.00       เฉพาะเจาะจง นางส้อสิหย๊ะ แย่งกลุเชาว์ 24,000.00       นางส้อสิหย๊ะ แย่งกลุเชาว์ 24,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 086/62
 ลว.11 ก.พ.62

30 มหรสพดนตรีพื้นบา้น
35,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน ์สงสม 35,000.00       นายวิโรจน ์สงสม 35,000.00        เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 087/62
 ลว.11 ก.พ.62

31 ปา้ยไวนลิ (วันมาฆบชูา)
432.00            เฉพาะเจาะจง สมทิธิ์ งานปา้ย 432.00            สมทิธิ์ งานปา้ย 432.00             เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 089/62
 ลว.14 ก.พ.62

32
รถประจ าทาง

24,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเชิดเกยีรติ ช่วยนุม่ 24,000.00       นายเชิดเกยีรติ ช่วยนุม่ 24,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 090/62
 ลว.14 ก.พ.62

33 น้ าด่ืม
560.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชีพ  รัตนานก 560.00            นางสาวสุชีพ  รัตนานก 560.00             เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 091/62
 ลว.14 ก.พ.62

34 เคร่ืองปรับอากาศ (ศูนย์อปพร.)
49,000.00       เฉพาะเจาะจง ทองเจริญชัยแอร์ 49,000.00       ทองเจริญชัยแอร์ 49,000.00        เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 092/62
 ลว.14 ก.พ.62

35
เคร่ืองปรับอากาศ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)

28,000.00       เฉพาะเจาะจง ทองเจริญชัยแอร์ 28,000.00       ทองเจริญชัยแอร์ 28,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 093/62
 ลว.26 ก.พ.62

36 เคร่ืองปรับอากาศ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)
21,000.00       เฉพาะเจาะจง ทองเจริญชัยแอร์ 21,000.00       ทองเจริญชัยแอร์ 21,000.00        เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 094/62
 ลว.26 ก.พ.62

37 ติดต้ัง Wireless
5,100.00         เฉพาะเจาะจง บอ่ล้อ ไอที 5,100.00         บอ่ล้อ ไอที 5,100.00          เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 095/62
 ลว.26 ก.พ.62

38 คอมพิวเตอร์ PC (ศพด.) 3 เคร่ือง
83,700.00       เฉพาะเจาะจง บอ่ล้อ ไอที 83,700.00       บอ่ล้อ ไอที 83,700.00        เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 101/62
 ลว. 7 มี.ค.62

เคร่ืองส ารองไฟ 3 เคร่ือง

39 ปา้ยเลือกต้ัง (สส.)
59,400.00       เฉพาะเจาะจง ธุรกจิปร้ินต้ิง 59,400.00       ธุรกจิปร้ินต้ิง 59,400.00        เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 097/62
 ลว.4 มี.ค.62
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40 ซ่อม Printer Canon 2770
1,590.00         เฉพาะเจาะจง บอ่ล้อ ไอ ที 1,590.00         บอ่ล้อ ไอ ที 1,590.00          เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 098/62
 ลว.7 มี.ค.62

41 ซ่อม Printer Samsung (คลัง)
3,190.00         เฉพาะเจาะจง บอ่ล้อ ไอ ที 3,190.00         บอ่ล้อ ไอ ที 3,190.00          เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 099/62
 ลว.7 มี.ค.62

42 ซ่อม Printer Samsung (สป.)
2,800.00         เฉพาะเจาะจง บอ่ล้อ ไอ ที 2,800.00         บอ่ล้อ ไอ ที 2,800.00          เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 100/62
 ลว.12 มี.ค.62

43 ต่อเติมผนงัอลูมเินยีม
12,000.00       เฉพาะเจาะจง ขจรการช่าง 12,000.00       ขจรการช่าง 12,000.00        เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 102/62
 ลว.12 มี.ค.62

44 จัดซ้ือชุดกฬีา วัสดุ/อปุกรณ์
50,000.00       เฉพาะเจาะจง เซเว่นวัน 50,000.00       เซเว่นวัน 50,000.00        เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 103/62
 ลว.12 มี.ค.62

สหวิทยา เคร่ืองเขียน
50,310.00       สหวิทยา เคร่ืองเขียน 50,310.00       

เอ บุค๊
50,300.00       เอ บุค๊ 50,300.00       

45 ปา้ยไวนลิ (วันวิชาการฯ)
6,210.00         เฉพาะเจาะจง สมทิธิ์ งานปา้ย 6,210.00         สมทิธิ์ งานปา้ย 6,210.00          เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 104/62
 ลว.15 มี.ค.62

46 วัสดุ/อปุกรณ์
3,000.00         เฉพาะเจาะจง เอ บุค๊ 3,000.00         เอ บุค๊ 3,000.00          เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 105/62
 ลว.15 มี.ค.62

47 ปา้ยไวนลิ (ลดปริมาณขยะ การทิ้งฯ)
48,990.00       เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ดีชัย 48,990.00       โรงพิมพ์ดีชัย 48,990.00        เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 106/62
 ลว.15 มี.ค.62

48 คู่มอื
4,000.00         เฉพาะเจาะจง บอ่ล้อ ไอ ที 4,000.00         บอ่ล้อ ไอ ที 4,000.00          เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 107/62
 ลว.15 มี.ค.62

49 อาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม
13,000.00       เฉพาะเจาะจง นางหนรูมย์ ทองค า 13,000.00       นางหนรูมย์ ทองค า 13,000.00        เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 108/62
 ลว.15 มี.ค.62

50 จ้างท าพานพุ่ม (วันท้องถิน่ไทย)
800.00            เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ์  บวัศรี 800.00            นายพิสิษฐ์  บวัศรี 800.00             เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 109/62
 ลว.15 มี.ค.62

51 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เกา้อี ้(วันวิชาการ)
5,450.00         เฉพาะเจาะจง นางจันทร์เพ็ญ  ปานศรี 5,450.00         นางจันทร์เพ็ญ  ปานศรี 5,450.00          เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 110/62
 ลว.18 มี.ค.62



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคา
เลขที่ใบส่ังซ้ือ/จา้ง และ

สัญญา

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจ าปงีบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง

การเสนอราคา กาพิจารณา
เหตุผลที่คัดเลือก

52 ตกแต่งสถานที่ (วันวิชาการ)
1,700.00         เฉพาะเจาะจง นางส้อสิหย๊ะ แย่งกลุเชาว์ 1,700.00         นางส้อสิหย๊ะ แย่งกลุเชาว์ 1,700.00          เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 111/62
 ลว.21 มี.ค.62

53 จ้างเหมาจัดท าอาหาร (วันวิชาการ)
20,640.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชีพ  รัตนานก 20,640.00       นางสาวสุชีพ  รัตนานก 20,640.00        เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 112/62
 ลว.19 มี.ค.62

54 จัดซ้ือกระเบือ้ง
41,015.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธนน วัสดุกอ่สร้าง 41,015.00       หจก.ธนน วัสดุกอ่สร้าง 41,015.00        เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 113/62
 ลว.21 มี.ค.62

55 เช่าเคร่ืองเสียง
22,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน ์สงสม 400,000.00     นายวิโรจน ์สงสม 400,000.00      เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 114/62
 ลว.21 มี.ค.62

56 ปรับภมูทิัศนส่ี์แยกไมเ้สียบ ม .2,9
400,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สมชายกอ่สร้าง 400,000.00     หจก.สมชายกอ่สร้าง 400,000.00      เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 22/62 
ลว.27 มี.ค.62

หจก.ทรัพย์ทวีกจิรุ่งเรือง 400,500.00     หจก.ทรัพย์ทวีกจิรุ่งเรือง

(ลงชือ่).......................................................ผู้จัดท า (ลงชือ่)...................................................... ผู้รายงาน
(นางธันย์ชนก  เหลือสม)(นางภมุรี  วิชัย)

นกัวิชาการพัสดุ ผู้อ านวยการกองคลัง


