
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ราคากลาง และราคาทีเ่สนอ และราคา สัญญาข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือการจ้าง

1 ปรับเกรดผิวจราจร 120,000.00      125,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ประสุขเสาปนู หจก.ประสุขเสาปนู ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ค001/2564

ม.12  บ.พนัธ์เจริญ 120,000.00       และถูกต้องตามเง่ือนไข 26-พ.ย.-63
2 ปรับเกรดผิวจราจร 280,000.00      275,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ประสุขเสาปนู หจก.ประสุขเสาปนู ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ค002/2564

ม.7 บ.หนองแดง 275,000.00       และถูกต้องตามเง่ือนไข 26-พ.ย.-63
3 กอ่สร้าง คสล. ม.15 499,000.00      494,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ประสุขเสาปนู หจก.ประสุขเสาปนู ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ค003/2564

ซ.ข้างโรงเรียน ชศ. 494,000.00       และถูกต้องตามเง่ือนไข 30-ธ.ค.-63
4 กอ่สร้าง คสล. ม.7 488,000.00      485,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ประสุขเสาปนู หจก.ประสุขเสาปนู ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ค004/2564

ช่วง 2 ซ.คุ้มปา่ช้า 485,000.00       และถูกต้องตามเง่ือนไข 30-ธ.ค.-63

5 กอ่สร้าง คสล. ม.7 499,000.00      494,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ประสุขเสาปนู หจก.ประสุขเสาปนู ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ค005/2564

ซ.บ.น.ต.ประสบโชค 494,000.00       และถูกต้องตามเง่ือนไข 30-ธ.ค.-63

6 กอ่สร้าง คสล. ม.7 498,000.00      493,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ประสุขเสาปนู หจก.ประสุขเสาปนู ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ค006/2564

ซ.ศาลตาปู่ 493,000.00       และถูกต้องตามเง่ือนไข 30-ธ.ค.-63

7 กอ่สร้าง คสล. ม.7 ช่วง 90,000.00        88,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ประสุขเสาปนู หจก.ประสุขเสาปนู ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ค007/2564

บ.นางอ านวย-นางช่วย 88,000.00         และถูกต้องตามเง่ือนไข 30-ธ.ค.-63

8 กอ่สร้าง คสล.ม.7(สาม 498,000.00      493,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ประสุขเสาปนู หจก.ประสุขเสาปนู ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ค008/2564

แยกวัดหนองแดง 493,000.00       และถูกต้องตามเง่ือนไข 30-ธ.ค.-63

9 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 498,000.00      493,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ประสุขเสาปนู หจก.ประสุขเสาปนู ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ค009/2564

ม.14 493,000.00       และถูกต้องตามเง่ือนไข 30-ธ.ค.-63

10 ติดต้ังโคมไฟโซล่าเซลล์ 248,000.00      243,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สุดารัตน์พานิช หจก.สุดารัตน์พานิช ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ค010/2564

ม.5 หนองสะแก 243,000.00       และถูกต้องตามเง่ือนไข 13-พ.ค.-64

11 ติดต้ังโคมไฟโซล่าเซลล์ 248,000.00      243,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สุดารัตน์พานิช หจก.สุดารัตน์พานิช ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ค011/2564

ม.6 บา้นยาง 243,000.00       และถูกต้องตามเง่ือนไข 13-พ.ค.-64

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขปวิธีซ้ือ/จ้างวงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้างงานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างล าดับที่



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ราคากลาง และราคาทีเ่สนอ และราคา สัญญาข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือการจ้าง

12 ติดต้ังโคมไฟโซล่าเซลล์ 248,000.00      243,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สุดารัตน์พานิช หจก.สุดารัตน์พานิช ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ค012/2564

ม.7 บ.หนองแดง 243,000.00       และถูกต้องตามเง่ือนไข 13-พ.ค.-64

13 ติดต้ังโคมไฟโซล่าเซลล์ 248,000.00      243,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สุดารัตน์พานิช หจก.สุดารัตน์พานิช ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ค013/2564

ม.12  บ.พนัธ์เจริญ 243,000.00       และถูกต้องตามเง่ือนไข 14-พ.ค.-64

14 ติดต้ังโคมไฟโซล่าเซลล์ 248,000.00      243,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สุดารัตน์พานิช หจก.สุดารัตน์พานิช ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ค014/2564

ม.14 ชุมพวงธารทอง 243,000.00       และถูกต้องตามเง่ือนไข 14-พ.ค.-64

15 ติดต้ังโคมไฟโซล่าเซลล์ 248,000.00      243,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สุดารัตน์พานิช หจก.สุดารัตน์พานิช ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ค015/2564

ม.15 บา้นโคกเจริญ 243,000.00       และถูกต้องตามเง่ือนไข 14-พ.ค.-64

16 ติดต้ังโคมไฟโซล่าเซลล์ 248,000.00      243,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สุดารัตน์พานิช หจก.สุดารัตน์พานิช ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ค016/2564

ม.12  บ.พนัธ์เจริญ 243,000.00       และถูกต้องตามเง่ือนไข 14-พ.ค.-64

17 กอ่สร้าง คสล. ม.7 499,000.00      494,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สุดารัตน์พานิช หจก.สุดารัตน์พานิช ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ค017/2564

บ.นายจอ่ย-โรงงานเกา่ 494,000.00       และถูกต้องตามเง่ือนไข 17-ก.ย.-64

18 กอ่สร้างคสล. ม.7 499,000.00      494,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สุดารัตน์พานิช หจก.สุดารัตน์พานิช ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ค018/2564

นายประสาน-คลองฯ 494,000.00       และถูกต้องตามเง่ือนไข 20-ก.ย.-64

19 กอ่สร้างคสล.พร้อมราง 200,000.00      198,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.สุดารัตน์พานิช หจก.สุดารัตน์พานิช ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ค019/2564

ม.14 ชุมพวงธารทอง 198,000.00       และถูกต้องตามเง่ือนไข 21-ก.ย.-64

20 จดัซ้ือพวงมาลา 1,500.00          1,500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนดอกไม้สด ร้านอ้วนดอกไม้สด ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก003/2564

1,500.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 9-ต.ค.-63

21 จดัซ้ือดอกไม้ประดิษฐ์ 3,000.00          3,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจกิจา้ศึกษาภัณฑ์ หจก.เจกิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก004/2565

ร าลึก ร.9 3,000.00           3,000.00             และถูกต้องตามเง่ือนไข 9-ต.ค.-63

22 จดัซ้ือพานดอกไม้ประดิษฐ์ 2,500.00          2,500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนดอกไม้สด ร้านอ้วนดอกไม้สด ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก005/2566

วันปยิมหาราช 2,500.00           2,500.00             และถูกต้องตามเง่ือนไข 19-ต.ค.-63

23 จดัซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด 1,500.00          1,500.00            เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วนดอกไม้สด ร้านอ้วนดอกไม้สด ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก006/2567

1,500.00           1,500.00             และถูกต้องตามเง่ือนไข 19-ต.ค.-63

24 จดัซ้ือผ้าผุกสีชมภู 3,400.00          3,400.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจกิจา้ศึกษาภัณฑ์ หจก.เจกิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก007/2568

วันปยิมหาราช 3,400.00           3,400.00             และถูกต้องตามเง่ือนไข 19-ต.ค.-63

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ราคากลาง และราคาทีเ่สนอ และราคา สัญญาข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือการจ้าง

25 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,682.00          3,682.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจกิจา้ศึกษาภัณฑ์ หจก.เจกิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก008/2568

3,682.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 26-ต.ค.-63

26 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 9,270.00          9,270.00            เฉพาะเจาพจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก009/2569

9,270.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 26-ต.ค.-63

27 จดัซ้ือตลับหมึกเคร่ืองถ่าย 10,000.00        10,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทริโก้ บริษัทริโก้ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก010/2570

เอกสาร 10,000.00         และถูกต้องตามเง่ือนไข 26-ต.ค.-63

28 จดัซ้ือถุงยังชีพ (วาตภัย) 4,900.00          4,900.00            เฉพาะเจาะจง นางนาฎยา ฝ่าพมิาย นางนาฎยา ฝ่าพมิาย ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก011/2571

จ านวน 10 ถุง 4,900.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 9-พ.ย.-63

29 จดัซ้ือน ามันเชื้อเพลิง ก าจดั 51,664.00        51,664.00          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก010.1/2572

ผักตบชวาหนองละลม 51,664.00         และถูกต้องตามเง่ือนไข 2-พ.ย.-63

30 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 2,160.00          2,160.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจกิจา้ศึกษาภัณฑ์ หจก.เจกิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก012/2573

 2 รายการ 2,160.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 16-พ.ย.-63

31 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 5,240.00          5,240.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก013/2574

6 รายการ 5,240.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 16-พ.ย.-63

32 จดัซ้ือกล่องฝาล๊อกสีด า 840.00             840.00               เฉพาะเจาะจง ร้านธนกฤตเคร่ืองครัว ร้านธนกฤตเคร่ืองครัว ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก014/2575

1 รายการ 840.00              และถูกต้องตามเง่ือนไข 23-พ.ย.-63

33 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ สป. 1,995.00          1,995.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจกิจา้ศึกษาภัณฑ์ หจก.เจกิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก015/2576

1 รายการ 1,995.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 5-ธ.ค.-63

34 จดัซ้ือพานประดับดอกไม้ 3,000.00          3,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก016/2577

ประดิษฐ์ 5 ธันวาคม 3,000.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 3-ธ.ค.-63

35 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ สป. 12,800.00        12,800.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก017/2578

หมึกปร๊ินเตอร์ 12,800.00         และถูกต้องตามเง่ือนไข 3-ธ.ค.-63

36 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,725.00          3,725.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจกิจา้ศึกษาภัณฑ์ หจก.เจกิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก018/2579

7 รายการ 3,725.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 2-ธ.ค.-63

37 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 1,100.00          1,100.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจกิจา้ศึกษาภัณฑ์ หจก.เจกิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก019/2580

9 รายการ และถูกต้องตามเง่ือนไข 25-ธ.ค.-63

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ราคากลาง และราคาทีเ่สนอ และราคา สัญญาข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือการจ้าง

38 จดัซ้ือน้ าด้ืมน้ าแข็งจดุบริการ 2,000.00          2,000.00            เฉพาะเจาะจง นางนาฎยา ฝ่าพมิาย นางนาฎยา ฝ่าพมิาย ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก020/2580

ประชาชน 2,000.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 28-ธ.ค.-63

39 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 5,400.00          5,400.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจกิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจกิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก021/2581

11 รายการ 5,400.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 4-ม.ค.-63

40 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 4,115.00          4,115.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก022/2582

2 รายการ 4,115.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 13-ม.ค.-63

41 จดัซ้อวัสดุส านักงานกองคลัง 3,375.00          3,375.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจกิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจกิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก023/2583

3,375.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 13-ม.ค.-63

42 จดัซ้ือวัสดุส านักงานกองช่าง 3,375.00          3,375.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก024/2584

3,375.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 13-ม.ค.-63

43 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 18,830.00        18,830.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก025/2585

6 รายการ 18,830.00         และถูกต้องตามเง่ือนไข 13-ม.ค.-63

44 วัสดุกอ่สร้าง 5 รายการ 950.00             950.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก026/2585

950.00              และถูกต้องตามเง่ือนไข 17-ม.ค.-63

45 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 590.00             590.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก027/2585

. 3 รายการ 590.00              และถูกต้องตามเง่ือนไข 29-ม.ค.-63

46 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 3,740.00          3,740.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก028/2585

3,740.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 27-ม.ค.-63

47 จดัซ้ือวัสดุส านักงานตลับหมึก 937.00             937.00               เฉพาะเจาะจง หจก.แอดวานซ์เทคฯ หจก.แอดวานซ์เทคฯ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก029/2586

937.00              และถูกต้องตามเง่ือนไข 27-ม.ค.-63

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ราคากลาง และราคาทีเ่สนอ และราคา สัญญาข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือการจ้าง

48 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 1,950.00          1,950.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก030/2585

และถูกต้องตามเง่ือนไข 27-ม.ค.-63

49 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 1,380.00          1,380.00            เฉพาะเจาะจง ร้านสุขก าดนิดซาวด์ ร้านสุขก าดนิดซาวด์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก031/2586

1 รายการ 1,380.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 15-ก.พ.-63

50 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 1,600.00          1,600.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก032/2585

1 รายการ 1,600.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 15-ก.พ.-63

51 จดัซ้ือวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,700.00          1,700.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก033/2585

1,700.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 15-ก.พ.-63

52 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,800.00          5,800.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก034/2585

5,800.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 15-ก.พ.-63

53 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,475.00          2,475.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก035/2585

2,475.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 15-ก.พ.-63

54 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,000.00          3,000.00            เฉพาะจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก036/2585

3,000.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 15-ก.พ.-63

55 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 1,620.00          1,620.00            เฉพาะเจาะจง นายชัยยศ ทอนสูงเนินนายชัยยศ ทอนสูงเนิน ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก037/2586

3 รายการ 1,620.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 8-ม.ีค.-63

56 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน สป. 1,436.00          1,436.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก038/2585

3 รายการ 1,436.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 8-ม.ีค.-63

57 จดัซ้ือวัสดุส านักงานคลัง 1,096.00          1,096.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก039/2585

3 รายการ 1,096.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 8-ม.ีค.-63

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ราคากลาง และราคาทีเ่สนอ และราคา สัญญาข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือการจ้าง

59 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ สป. 1,560.00          1,560.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก040/2585

4 รายการ 1,560.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 8-ม.ีค.-63

60 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ คลัง 1,300.00          1,300.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก041/2585

2 รายการ 1,300.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 8-ม.ีค.-63

61 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ช่าง 800.00             800.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก042/2585

4 รายการ 800.00              และถูกต้องตามเง่ือนไข 8-ม.ีค.-63

62 จดัซ้ือยาสามัญประจ าบา้น 1,840.00          1,840.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก043/2585

1,840.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 8-ม.ีค.-63

63 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 8,700.00          8,700.00            เฉพาะเจาะจง หจก.แอดวานด์เทคฯ หจก.แอดวานด์เทคฯ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก044/2586

กองคลัง และถูกต้องตามเง่ือนไข 15-ม.ีค.-63

64 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 3,945.00          3,945.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก045/2585

9 รายการ 3,945.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 1-เม.ย.-63

65 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 14,400.00        14,400.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก046/2585

2 รายการ 3,945.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 1-เม.ย.-63

66 จดัซ้ือยาสามัญประจ าบา้น 1,410.00          1,410.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก047/2585

3 รายการ 1,410.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 16-เม.ย.-63

67 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 6,996.00          6,996.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก048/2585

11 รายการ 6,996.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 16-เม.ย.-63

68 จดัซ้ือโต๊ะพบัเอนกประสงค์ 15,000.00        15,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทมั่งค่ังทรัพย์ฯ บริษัทมั่งค่ังทรัพย์ฯ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก049/2586

5 ตัว และถูกต้องตามเง่ือนไข 3-พ.ค.-63

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ราคากลาง และราคาทีเ่สนอ และราคา สัญญาข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือการจ้าง

69 จดัซ้ือวัสดุส านักงานคลัง 4,050.00          4,050.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก050/2585

4,050.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 3-พ.ค.-63

70 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,655.00          3,655.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก051/2585

3,655.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 3-พ.ค.-63

71 ซ้ัอหมึกถ่ายเอกสาร 13,290.00        13,290.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟศิเซนเตอร์ หจก.ออฟฟศิเซนเตอร์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก052/2586

 4 หลอด และถูกต้องตามเง่ือนไข 31-พ.ค.-63

72 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 2,880.00          2,880.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก053/2585

3 รายการ 2,880.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 3-ม.ิย.-63

73 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 1,800.00          1,800.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก054/2585

1 รายการ 1,800.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 7-ม.ิย.-63

74 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 620.00             620.00               เฉพาะเจาะจง ร้านสุขก าดนิดซาวด์ ร้านสุขก าดนิดซาวด์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก055/2586

2 รายการ และถูกต้องตามเง่ือนไข 24-ม.ิย.-63

75 จดัซ้ือน้ ายาเคมีและทรายก าจดั 86,000.00        86,000.00          เฉาะเจาะจง สหกรณ์บริการสาธารณสหกรณ์บริการสาธารณ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก056/2587

ลูกน้ ายุงลาย สุขจงัหวัด นม. สุขจงัหวัด นม. และถูกต้องตามเง่ือนไข 25-ม.ิย.-63

76 จดัซ้อน้ ามันเชือ้เพลิงฉีดพน่ยุง 1,500.00          1,500.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรฯ สหกรณ์การเกษตรฯ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก056.1/2588

และถูกต้องตามเง่ือนไข 1-ก.ค.-63

77 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 4,878.00          4,878.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก057/2585

4,878.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 16/67/1963

78 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน สป. 2,520.00          2,520.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก058/2585

2,520.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 16-ก.ค.-63

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ราคากลาง และราคาทีเ่สนอ และราคา สัญญาข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือการจ้าง

79 จดัซ้ือวัสดุส านักงานบา้น 6,820.00          6,820.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก059/2585

งานครัว 6,820.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 19-ก.ค.-63

80 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับ 1,500.00          1,500.00            เฉพาะเจาะจง สหกร์การเกษตรฯ สหกร์การเกษตรฯ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก060/2586

ฉีดยุง และถูกต้องตามเง่ือนไข 2-ส.ค.-63

81 จดัซ้ือวัสดุส านักงานคลัง 17,190.00        17,190.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก061/2585

2 รายการ 17,190.00         และถูกต้องตามเง่ือนไข 11-ส.ค.-63

82 จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้างบา้นคน 50,000.00        50,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ศ.คอนกรีต หจก.ศ.คอนกรีต ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก062/2586

พกิาร และถูกต้องตามเง่ือนไข 4-ส.ค.-63

83 ซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์พบั 25,000.00        25,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทมั่งค่ังทรัพย์ฯ บริษัทมั่งค่ังทรัพย์ฯ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก063/2587

10 ตัว และถูกต้องตามเง่ือนไข 16-ส.ค.-63

84 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 8,395.00          8,395.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก064/2585

5 รายการ 8,395.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 27-ส.ค.-63

85 จดัซ้อวัสดุส านักงาน 5,598.00          5,598.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์หจก.เจดิจา้ศึกษาภัณฑ์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก065/2585

8 รายการ 5,598.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 27-ส.ค.-63

86 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 41,400.00        41,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทมั่งค่ังทรัพย์ฯ บริษัทมั่งค่ังทรัพย์ฯ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก066/2587

โต๊ะปะชุม 41,400.00         และถูกต้องตามเง่ือนไข 3-ก.ย.-63

87 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 7,500.00          7,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทมั่งค่ังทรัพย์ฯ บริษัทมั่งค่ังทรัพย์ฯ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก067/2587

2 รายการ 7,500.00           และถูกต้องตามเง่ือนไข 13-ก.ย.-63

88 จดัซ้อครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว 14,500.00        14,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทมั่งค่ังทรัพย์ฯ บริษัทมั่งค่ังทรัพย์ฯ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก068/2588

14,500.00         และถูกต้องตามเง่ือนไข 22-ก.ย.-63

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป



รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับคัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

ราคากลาง และราคาทีเ่สนอ และราคา สัญญาข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือการจ้าง

89 สัญญาซ้ือรถยนต์ดับเพลิง 2,500,000.00   2,490,000.00 คัดเลือก หจก.ซิลเวอร์โกลด์ หจก.ซิลเวอร์โกลด์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง ก069/2588

แบบเอนกประสงค์ 2,490,000.00 และถูกต้องตามเง่ือนไข 21-ก.ย.-63

        2. ในการต้ังงบประมาณจัดซ้ือจัดจ้าง ควรพิจารณาราคาครุภัณฑ์จากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านกังบประมาณ
        3. จัดโครงการอบรมเพื่อพูนความรู้ ความเข้าในการปฏิบติังานพัสดุใหแ้ก่บคุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง
        4. จัดต้ังสัญญาณอินเตอรฺเนต็ความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ

        3. บคุลากรขาดความเข้าใจในด้านพัสดุอย่างแทจ้ริง
        4. คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาได้ ท าใหผ้ลการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เปน็ไปตามแผนที่ก าหนดไว้
        5. สัญญาณอินเตอร์เนต็ระบบ e-GP ขัดข้องและหลุดบอ่ย
ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้าง
        1. กรณีจัดซ้ือจัดจ้างในสถาณการณ์เร่งด่วนให ้ส านกั/กอง เจ้าของเร่ืองเร่งประสานกองคลังด าเนนิการโดยเร็วที่สุด

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซ้ือจัดจ้าง
   กองพัสดุ  องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงประสบปญัหาและอุปสรรคที่ท าใหก้ารด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ  ดังนี้
        1  การจัดซ้ือจัดจ้างต้องด าเนนิการในสถาณการณ์เร่งด่วน
        2. การต้ังงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เพียงพอ เนือ่งจากผู้ท าค าของบประมาณสืบหาราคาจากผู้ประกอบการที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือสืบราคาจากอินเตอร์เนต็ท าใหไ้ม่สามารถ
จัดซ้ือจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนมุัติได้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสังเขป


