
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง 
เร่ือง  ประกาศรายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนสต าบลสะพุง 

ประจ าปีงบประมาณ  2563 
--------------------------------- 

 
         ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง  ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3 (ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี)้ 

 
                 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วไป 
 
          ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือนตุลาคม   พ.ศ.2563 
 
 
                                                             (ลงชื่อ)     

 
 
                   (นายโยธิน   มุลกะกุล) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

1. รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง  อ าเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
๑. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร

ประจ าเดือนตุลาคม  2562 
4,500 4,500 เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านวายุก๊อปปี ้
ราคาที่เสนอ 4,500.- บาท 

  ร้านวายกุ๊อปปี ้
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,500.- บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่  1/2563 
ลงวันที่  1  ตุลาคม ๒๕62 

2. ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
ตามใบสั่งจ่ายน้ ามัน  อบต.สะพุง  
ประจ าเดือนตุลาคม  2562 

5,900 5,900 เฉพาะ 
เจาะจง 

 ร้านอัมพรพานิช 
 ราคาที่เสนอ 5,9๐๐.-บาท 

  ร้านอัมพรพานิช 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,9๐๐.-บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ เลขที่  1/2563 
ลงวันที่  1  ตุลาคม ๒๕62 

3. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสะพงุ 
ประจ าปีงบประมาณ  2563   

72,000 72,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

  นายสนอง  ปาระมัติ                        
ราคาที่เสนอ 72,00๐.- บาท 

นายสนอง  ปาระมัติ                      
ราคาที่ตกลงจ้าง 72,00๐.- บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่  2/2563 
ลงวันที่  1  ตุลาคม ๒๕62 

4. ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้า
แยกศาลาพักศพบา้นปละ  หมู่ที ่4 

100,000 100,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

 ร้านปาล์มการช่าง 
 ราคาที่เสนอ 99,5๐๐.-บาท 

  ร้านปาล์มการช่าง 
ราคาที่ตกลงซ้ือ99,5๐๐.-บาท 

ราคาต่ าสุด สัญญาจ้าง เลขที่  1/2563   
ลงวันที่  15  ตุลาคม ๒๕62 

5. ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายจากบา้น
นางสาวรัตนกร  หอมจันทร ์ ถึงนาง
สมัย  ชุ่มเย็น 

100,000 100,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

 ร้านปาล์มการช่าง 
 ราคาที่เสนอ 99,5๐๐.-บาท 

  ร้านปาล์มการช่าง 
ราคาที่ตกลงซ้ือ99,5๐๐.-บาท 

ราคาต่ าสุด สัญญาจ้าง เลขที่  2/2563   
ลงวันที่  15  ตุลาคม ๒๕62 

6. ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายจากบา้น
นางตื้อ  สมาศรีถึงบ้านนายสุกร ี ศรี
สะอาด  หมู่ที่  11 

100,000 100,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

 ร้านปาล์มการช่าง 
 ราคาที่เสนอ 99,5๐๐.-บาท 

  ร้านปาล์มการช่าง 
ราคาที่ตกลงซ้ือ99,5๐๐.-บาท 

ราคาต่ าสุด สัญญาจ้าง เลขที่  3/2563   
ลงวันที่  15  ตุลาคม ๒๕62 

7. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 
2/2562 ประจ าเดือนพฤศจกิายน  
พ.ศ. 2562    

71,024.52 71,024.52 เฉพาะ 
เจาะจง 

 บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด 
 ราคาที่เสนอ 71,024.52บาท 

  บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือ71,024.52บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ  เลขที่  2/2563   
ลงวันที่  31  ตุลาคม ๒๕62 

8. ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
ตามใบสั่งจ่ายน้ ามัน  อบต.สะพุง  
ประจ าเดือนพฤศจกิายน  2562 

7,300 7,300 เฉพาะ 
เจาะจง 

 ร้านอัมพรพานิช 
 ราคาที่เสนอ 7,30๐.-บาท 

  ร้านอัมพรพานิช 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,3๐๐.-บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ เลขที่  3/2563 
ลงวันที่  31  ตุลาคม ๒๕62 

9. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร
ประจ าเดือนพฤศจกิายน  2562 

4,500 4,500 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวายุก๊อปปี ้
ราคาที่เสนอ 4,500.- บาท 

  ร้านวายกุ๊อปปี ้
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,500.- บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่  3/2563 
ลงวันที่  31  ตุลาคม ๒๕62 

 
 
 
 
 



 
 

2. รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕62 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง  อ าเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
๑. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 

2/2562 ประจ าเดือนธันวาคม  พ.ศ. 
2562    

61,115.04 61,115.04 เฉพาะ 
เจาะจง 

 บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด 
 ราคาที่เสนอ 61,115.04บาท 

  บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือ61,115.04บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ  เลขที่  4/2563   
ลงวันที่ 29 พฤศจกิายน ๒๕62 

2. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร
ประจ าเดือนธันวาคม  2562 

4,500 4,500 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวายุก๊อปปี ้
ราคาที่เสนอ 4,500.- บาท 

  ร้านวายกุ๊อปปี ้
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,500.- บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่  4/2563 
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕62 

3. ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
ตามใบสั่งจ่ายน้ ามัน  อบต.สะพุง  
ประจ าเดือนธันวาคม   2562 

6,200 6,200 เฉพาะ 
เจาะจง 

 ร้านอัมพรพานิช 
 ราคาที่เสนอ 6,2๐๐.-บาท 

  ร้านอัมพรพานิช 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 6,2๐๐.-บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ  เลขที่  5/2563   
ลงวันที่ 29 พฤศจกิายน ๒๕62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕62 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง  อ าเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
1. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังจากคลองถึง

พื้นที่การเกษตรนายด า  ชินรักษา  หมูท่ี่ 2 
30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง ร้านชินวัสดุก่อสร้าง 

ราคาที่เสนอ 29,800 บาท 
ร้านชินวัสดุก่อสร้าง 

ราคาที่เสนอ 29,800 บาท 
ราคาต่ าสุด สัญญาจ้าง  เลขที่ 4/2563 

ลงวันที่ 11  ธันวาคม 2562 

2. ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุ (กองช่าง)  
จ านวน  7 รายการ 

27,830 27,830 เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรีพาณิชย ์
 ราคาที่เสนอ 27,830 บาท 

ร้านมนตรีพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ 27,830บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ เลขที่ 6/2563  
ลงวันที่ 12  ธันวาคม  2562 

3. ค่าจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง  จ านวน 2 คัน  คือ รถยนต์สี่
ประต ู ยีห่้อ อีซูซุ รุ่น D-MAX เลข
ทะเบียน กข 6402  ศรีสะเกษ  
หมายเลขครุภัณฑ์  002-47-0001  
และรถกู้ชีพฯ ยี่หอ้ TOYOTA รุ่น VIGO 
เลขทะเบียน  บพ 1304 ศรีสะเกษ 
หมายเลขครุภัณฑ์  002-55-0002    

22,320 22,320 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านคาร์คลินิก 
ราคาที่เสนอ 22,320 บาท 

ร้านคาร์คลินิก 
ราคาที่เสนอ 22,320 บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่ 5/25464   
ลงวันที่ 13  ธันวาคม 2562 

4. ค่าจัดซื้อชุดสังฆทานส าหรับถวาย
พระสงฆ์ ค่าดอกไม้ ธูปเทียน และ
อุปกรณ์ในพิธีตามโครงการสืบสาน
อนุรักษ์ วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา(การ
ท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 
จ านวน 7 รายการ 

4,490 4,490 เฉพาะเจาะจง ร้านประภัสสรพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ 4,490 บาท 

ร้านประภัสสรพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ 4,490 บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ เลขที่ 7/2563   
ลงวันที่ 23  ธันวาคม 2562 

5. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการตั้งจดุ
ตรวจและติดต้ังไฟฟ้าส่องแสวา่งและ
เก็บสถานที่ตามโครงการปอ้งกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
(จุดบริการประชาชน)  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง นางสาวทองดี  พลขันธ ์
ราคาที่เสนอ 1,200 บาท 

นางสาวทองดี  พลขันธ ์
 ราคาที่เสนอ 1,200 บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่ 6/2563   
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
6. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 

2/2562 ประจ าเดือนมกราคม  พ.ศ. 
2563 

71,300.88 71,300.88 เฉพาะ 
เจาะจง 

 บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด 
 ราคาที่เสนอ 71,300.88 บาท 

  บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือ71,300.88บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ  เลขที่  8/2563   
ลงวันที่ 27  ธันวาคม  2562 

7 ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องถ่าย
เอกสารประจ าเดือนมกราคม  2563 

4,500 4,500 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวายุก๊อปปี ้
ราคาที่เสนอ 4,500บาท 

  ร้านวายกุ๊อปปี ้
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,500บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง เลขที่  7/2563   
ลงวันที่ 27 ธันวาคตม 2563 

8. ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
ตามใบสั่งจ่ายน้ ามัน  อบต.สะพุง  
ประจ าเดือนมกราคม  2563 

10,000 10,000 เฉพาะ 
เจาะจง 

 ร้านอัมพรพานิช 
 ราคาที่เสนอ 10,0๐๐บาท 

ร้านอัมพรพานิช 
ราคาที่ตกลงซ้ือ10,000บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ  เลขที่  9/2563   
ลงวันที่ 27  ธันวาคม  2562 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง  อ าเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
1. ค่าจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก

จากคุ้ม แสตง  หมู่ที่  ๑๐  ถึงแยก 
โรงเรียนบ้านสะพุง  

180,000 177,000 เฉพาะเจาะจง ร้านปาล์มการชา่ง 
ราคาที่เสนอ 176,000 บาท 

 ร้านปาล์มการช่าง 
 ราคาที่ตกลงจ้าง 176,000 บาท 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 5/2563 

ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 
2. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก

จาก(เดิม)เททับ คสล. จากบ้านนายทอน  
สิงห์ไกร  ถึงบ้านพัน  รุ่ง แสง  หมู่ที่  ๓ 
(ช่วงที่ ๑+ ช่วงที่ ๒) 

145,000 140,000 เฉพาะเจาะจง ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง 
ราคาที่เสนอ 130,000 บาท 

 ร้านรวยทรัพย์วัสดกุ่อสร้าง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 130,000 บาท 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 6/2563 

ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 

3. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบา้นนางหอมมะลิ ศรีสะอาด ถึงบ้าน
นางรัตนา อุทา หมู่ที่ ๗ 

99,000 95,500 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง 
ราคาที่เสนอ 95,000 บาท 

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 95,000 บาท 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 7/2563 

ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 
4. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากบา้นนายสุภี  ประชาบุตร  ถึงบา้น
นายสมาน  ทองสาย หมู่ที ่๑๔ 

93,000 89,000 เฉพาะเจาะจง ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง 
ราคาที่เสนอ 88,500 บาท 

 ร้านรวยทรัพย์วัสดกุ่อสร้าง 
 ราคาที่ตกลงจ้าง 88,500 บาท 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 8/2563 

ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 
5. ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  (กองช่าง) 

จ านวน  23  รายการ 
 

10,374 10,374 เฉพาะเจาะจง ร้านพินิจกิจเจริญ 
ราคาที่เสนอ 10,374 บาท 

 ร้านพินิจกิจเจริญ 
 ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,374 บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 10/2563   

ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 
6. ค่าจ้างซ่อมแซมตู้เย็นและถังต้มน้ าไฟฟ้า  1,550 1,550 เฉพาะเจาะจง ร้านสมศักดิ์ไดนาโม 

ราคาที่เสนอ 1,550 บาท 
ร้านสมศักดิ์ไดนาโม 
 ราคาที่ตกลงจ้าง 1,550 บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 9/2563   

ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 
7 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (กองช่าง)  

จ านวน  23 รายการ 
 

9,815 9,815 เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรีพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ 9,815 บาท 

 ร้านมนตรีพาณิชย ์
 ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,815 บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 11/2563   

ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
8. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

ชนิดติดผนัง  (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
9,000 บีทีย ู(พร้อมค่าติดตั้ง)  จ านวน  
1 เครื่อง 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 15,000 บาท 

บริษัท แสงไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 15,000 บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 12/2563   

ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 

9. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางฤทธิ์  คณะนา  ถึงบ้าน

นายสุพจน ์ แสงดี   หมู่ที ่ ๑  

89,000 87,500 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านปาล์มการชา่ง 
ราคาที่เสนอ 87,000 บาท 

ร้านปาล์มการชา่ง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 87,000 บาท 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 9/2563 

ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 

10. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวัด
บ้านไผ่งาม ถึงคุ้มแสตง  หมู่ที่  ๑๐  

100,000 99,500 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านปาล์มการชา่ง 
ราคาที่เสนอ 98,500 บาท 

ร้านปาล์มการชา่ง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 98,500 บาท 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 10/2563 

ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 
11. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากบา้นนางตื้อ  สมาศร ี ถึงบา้น           
นายสุกรี  ศรีสะอาด หมู่ที่  ๑๑ 

100,000 99,500 
 

เฉพาะเจาะจง ร้านปาล์มการชา่ง 
ราคาที่เสนอ 98,500 บาท 

ร้านปาล์มการชา่ง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 98,500 บาท 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 11/2563 

ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 
12. ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซต์ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง 
8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทม์สมีเดียเว็บดีไซน์จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 8,000 บาท 
บริษัท ไทม์สมีเดียเว็บดีไซน์ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงจ้าง 8,000 บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 10/2563   

ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 
13. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสวา่ง

ภายในเขตต าบลสะพุง  จ านวน ๘๐  จดุ 
16,000 16,000 

 
เฉพาะเจาะจง นายราชิ  ชวนกลาง 

ราคาที่เสนอ 16,000 บาท 
นายราชิ  ชวนกลาง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 16,000 บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 11/2563   

ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 

 

14. ค่าจ้างจัดท าเอกสารประกอบการอบรม
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสะพุง  อ าเภอศรีรัตนะ              
จังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2563 

3,680 3,680 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ อาร์ มาร์ท 
ราคาที่เสนอ 3,680 บาท 

ร้าน เจ อาร์ มาร์ท 
ราคาที่ตกลงจ้าง 3,680 บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 12/2563   

ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
15. ค่าจ้างจัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์สรา้งการ

รับรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ประจ าป ี2563 จ านวน 3 รายการ 

6,692 6,692 เฉพาะเจาะจง ร้านสาดส-ีดนตรี-ศิลป์ 
 ราคาที่เสนอ 6,692 บาท 

ร้านสาดส-ีดนตรี-ศิลป์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 6,692 บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 13/2563   

ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 

16. ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ  2 ชั้น  
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสะพุง อ าเภอศรีรัตนะ  
จังหวัดศรีสะเกษ   ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2563 

80,000 80,000 เฉพาะเจาะจง นายชยพัทธ ์ เควันด ี
 ราคาที่เสนอ 80,000 บาท 

นายชฃยพัทธ์  เควันด ี
ราคาที่ตกลงจ้าง 80,000 บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 14/2563   

ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 

17. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 
2/2562 ประจ าเดือนมกราคม  พ.ศ. 
25623   

64,510.32 64,510.32 เฉพาะ 
เจาะจง 

 บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด 
 ราคาที่เสนอ 61,510.32บาท 

  บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือ61,510.32บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ   
เลขที่  13/2563   

ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 
18. ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   

ตามใบสั่งจ่ายน้ ามัน  อบต.สะพุง  
ประจ าเดือนมกราคม  2563 

9,700 9,700 เฉพาะ 
เจาะจง 

 ร้านอัมพรพานิช 
 ราคาที่เสนอ 9,7๐๐บาท 

ร้านอัมพรพานิช 
ราคาที่ตกลงซ้ือ9,700บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ   
เลขที่  14/2563   

ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 
19. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องถ่าย

เอกสารประจ าเดือนมกราคม  2563 
4,500 4,500 เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านวายุก๊อปปี ้
ราคาที่เสนอ 4,500บาท 

  ร้านวายกุ๊อปปี ้
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,500บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง   
เลขที่  15/2563   

ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5.รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง  อ าเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
1. ค่าจัดซือ้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 

จ านวน  4  รายการ   39,600.00 39,600.00 
เฉพาะ 
เจาะจง 

  ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร ์
ราคาที่เสนอ 39,600.- บาท 

ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์ 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 39,600.- บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่15/2563   

ลงวันที่ 5  กุมภาพันธ ์2563 
2. 

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  (กองคลัง)
จ านวน  2 รายการ   

39,000.00 39,000.00 
เฉพาะ 
เจาะจง 

  บริษัท แสงไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด
ราคาที่เสนอ 39,000- บาท 

บริษัท แสงไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 39,000- บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 16/2563 

  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
3. ค่าจัดซื้อโต๊ะและเกา้อี้ประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง 
129,978.00 129,978.00 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านเลี่ยงกวงเฟอร์นิเจอร ์
ราคาที่เสนอ 129,978.- บาท 

ร้านเลี่ยงกวงเฟอร์นิเจอร ์
ราคาที่ตกลงซ้ือ 129,978.- บาท 

ราคาต่ าสุด สัญญาซ้ือขาย 
เลขที่ 1/2563 

ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
4. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เดิม ถึง ศาลาพักศพ หมู่ที่ 4  
 

99,000.00 
 

95,500.00 
เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง 
ราคาที่เสนอ 95,000.- บาท 

 

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 95,000.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 13/2563 

  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
5. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กเดิมบ้านอานวย หมู่ที่ 5 ถึงสาม
แยกทางไปบ้านโคน ต าบลศรีแก้ว  

99,000.00 95,500.00 
เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง 
ราคาที่เสนอ 95,000.- บาท 

 

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 95,000.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 14/2563 

  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
6. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก(เดิม)พื้นที่การเกษตรบ้านนา
เจริญ หมู่ที่ 13 ถึงบ้านศรีสว่างพัฒนา 
หมู่ที่ 14  

100,000.00 97,500.00 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง 
ราคาที่เสนอ 97,000.- บาท 

 

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 97,000.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 15/2563 

  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 

7. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมรถแหข่บวน
วัฒนธรรม รถแห่เครื่องเสียงและขบวน
วัฒนธรรมตามโครงการเข้าร่วม
กิจกรรมการจัดงานวันขา้วโพดหวาน
และของดีศรีรัตนะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

28,000.00 28,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

นายชัยยา  สีสิ้ว 
ราคาที่เสนอ 28,000.- บาท 

 นายชยัยา   สีสิ้ว 
ราคาที่ตกลงจ้าง 28,000.- บาท 

 

        ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 16/2563   

ลงวันที่ 17  กุมภาพันธ ์2563 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
   8.  ค่าจ้างเหมาจดัเตรียมชุดพรอ้มแต่งหน้า

ธิดาข้าวโพดหวาน ผู้ถือป้ายและนางร า
ตามโครงการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงาน
วันข้าวโพดหวานและของดีศรีรตันะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 
      27,000.00 

 
27,000.00 

    เฉพาะ 
เจาะจง 

 

นางนิวรณ์ ศรีสะอาด 
ราคาที่เสนอ 27,000.- บาท 

 

นางนิวรณ์ ศรีสะอาด 
ราคาที่ตกลงจ้าง 27,000.- บาท 

 

         ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 17/2563   

ลงวันที่ 17  กุมภาพันธ ์2563 

   9. ค่าจัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง   
จ านวน  1 รายการ   
 

        6,000.00   6,000.00     เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านเซฟ เซฟ โซน 
ราคาที่เสนอ 6,000.- บาท 

 

ร้านเซฟ เซฟ โซน 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 6,000.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 17/2563 

  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 

10. ค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจาก   
บ้านนางแหลม ใจเรือง ถึง คลองส่งน้ า
ภัยแล้ง หมู่ที ่6   

199,000.00 190,000.00 
เฉพาะ 
เจาะจง 

  ห้างหุ้นสว่นจ ากัดประจวบกจิ
ชัยเคอนสตรั้คชั่น 
ราคาที่เสนอ 189,000.- บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดประจวบกิจ
ชัยเคอนสตรั้คชั่น 
ราคาที่ตกลงจ้าง 189,000.- บาท                 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 16/2563 

  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 
11. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

(ส านักงานปลัด) จ านวน  4  รายการ  
 
 

36,400.00 36,400.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

  ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์                        
ราคาที่เสนอ 36,400- บาท 

ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์                        
ราคาที่ตกลงซ้ือ 36,400- บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 18/2563 

  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 

   12. ค่าจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
(เดิม)จากบ้านนายสมร มะโนถึงพื้นที่
การเกษตรนางปิ่น บุตรดี หมู่ที่ 8   

100,000.00 97,500.00 
    เฉพาะ 

เจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดประจวบกิจ
ชัยเคอนสตรั้คชั่น 
ราคาที่เสนอ 97,000.- บาท 

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดประจวบกิจ
ชัยเคอนสตรั้คชั่น 
ราคาที่ตกลงจ้าง 97,000.- บาท                 

        ราคาต่ าสุด         สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 17/2563 

ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 

 

   13.  ตาสจ่สงก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนายแสวง สุริเตอร์ ถึงหนองแคน
ใหญ่ หมู่ที่ 12  

100,000.00 97,500.00 
    เฉพาะ 

เจาะจง 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดประจวบกิจ
ชัยเคอนสตรั้คชั่น 
ราคาที่เสนอ 97,000.- บาท 

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดประจวบกิจ
ชัยเคอนสตรั้คชั่น 
ราคาที่ตกลงจ้าง 97,000.- บาท                 

 
ราคาต่ าสุด 

        สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 18/2563 

  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
   14. ค่าจ้างก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ สายจาก

พื้นที่การเกษตรนางสมพร ทองพาถึง
พื้นที่การเกษตรนางประภัสศร เผื่อแผ่ 
บ้านศรีสว่างพัฒนา หมู่ที่ 14 

       68,000.00   68,000.00  ร้านเกษบุญมาการค้า 
ราคาที่เสนอ 67,800.- บาท 

 

ร้านเกษบุญมาการค้า 
ราคาที่ตกลงจ้าง 67,800.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 19/2563 

  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 

/-3- 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
15. ค่าจ้างก่อสร้างถนนดินตัดใหม่สายจาก

บ้านนางรัตนา สุนทรา ถึงพื้นที่
การเกษตรนางยภุา เผ่ือแผ่ บ้านศรี
สว่างพัฒนา หมู่ที่ 14 

     118,000.00 117,000.00 

เฉพาะ 
เจาะจง 

  ร้านเกษบญุมาการค้า 
ราคาที่เสนอ 116,700.- บาท 

ร้านเกษบุญมาการค้า 
ราคาที่ตกลงจ้าง 116,700.- บาท 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 20/2563 

  ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 

16. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 
2/2562 ประจ าเดือนมีนาคม  พ.ศ. 
25623   

83,491.72 83,491.72 
เฉพาะ 
เจาะจง 

  บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด 
 ราคาที่เสนอ 83,491.72-บาท 

บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด                        
ราคาที่ตกลงซ้ือ 83,491.72บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
 เลขที่ 19/2563 

  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
17. ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซินและ
น้ ามันเครื่องประจ าเดือนมีนาคม 
2563 

10,000.00 10,000.00 

เฉพาะ 
เจาะจง 

  ร้านอัมพรพานิช 
 ราคาที่เสนอ 10,000-บาท 

ร้านอัมพรพานิช 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,000 บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 20/2563 

  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

18. 
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องถ่าย
เอกสารประจ าเดือนมีนาคม  2563 

4,500.00 4,5 00.00 
    เฉพาะ 

เจาะจง 
ร้านวายุก๊อปปี ้

ราคาที่เสนอ 4,500.- บาท 
 ร้านวายุกอ๊ปปี ้
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,500.- บาท                 

        ราคาต่ าสุด         ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 18/2563 

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง  อ าเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
1. ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน(ต่อยอด
การท าผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม) ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563  

3,000.00 3,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

  นางรัชฎา  สวุะพัฒน ์
 ราคาที่เสนอ 3,000.- บาท 

นางรัชฎา  สวุะพัฒน ์
ราคาที่ตกลงซ้ือ 3,000.- บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 21/2563   

ลงวันที่ 3  มีนาคม 2563 

2. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(กองการศึกษาฯ)  จ านวน  2  รายการ 
 

78,900.00 78,900.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

  ร้านพแีอนพีคอมพวิเตอร์แอนด์
เซอร์วิส  ราคาที่เสนอ  
  78,900.- บาท 

ร้านพีแอนพีคอมพิวเตอร์แอนด์
เซอร์วิส  ราคาที่ตกลงซ้ือ  
78,900.- บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 22/2563   

ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 
3. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆตาม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดท า
หน้ากากอนามัย เพือ่การป้องกัน
ตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓   จ านวน  6  รายการ   

10,200.00 10,200.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวีระพานิช 
ราคาที่เสนอ 10,200.- บาท 

ร้านวีระพานิช 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,200.- บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 23/2563   

ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 

4. ค่าจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เททับถนน คสล.เดิม)  จากศาลา
ประชาคม ถึงบ้านอัว้  แกว้คะตา  บา้น
โพนทอง  หมู่ที่ 9  

149,000.00 143,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง 
ราคาที่เสนอ 142,000.- บาท 

 

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 142,000.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 21/2563 

  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 

5. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่  
๒/๒๕๖๒ ประจ าเดือนเมษายนถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (เริ่มต้ังแต ่
วันที่ ๑  เมษายน-๑๕  พฤษภาคม 
พ.ศ.  ๒๕๖๓) ทกุวันท าการ เป็น นม        
ยู.เอช.ท ี รสจืด   ชนิดกล่อง  ขนาด 
๒๐๐  ซีซี  จ านวน  ๑๕,๑๖๗ กล่อง 

118,605.94 118,605.94 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

  บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด 
 ราคาที่เสนอ  
  118,605.94-บาท 

บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด                        
ราคาที่ตกลงซ้ือ 
 118,605.94.-บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
 เลขที่ 24/2563 

  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
   6.  ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประตูอลูมิเนียม

ภายในอาคารส านักงานที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง 
จ านวน 3 รายการ     

9,600.00 9,600.00 
 

    เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านช่างติ๊ก อลูมิเนียม 
ราคาที่เสนอ 9,600.- บาท 

 

ร้านช่างติ๊ก อลูมิเนียม 
ราคาที่ตกลงจ้าง 9,600.- บาท 

 

         ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 19/2563   

ลงวันที่ 23  มีนาคม 2563 

   7.  ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV          
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบา้นจอก 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง   
อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
จ านวน  1 ชุด 

30,700.00 30,700.00 
 

    เฉพาะ 
เจาะจง 

 

หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่เสนอ 30,000.- บาท 

 

หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 30,000.- บาท 

 

         ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 25/2563   

ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 

   8.  ค่าจ้างซ่อมสร้างเสริมผิวทาง  AC  สาย
บ้านโพนทอง  หมู่ที ่ ๙  ไปบ้านอา
นวย  หมู่ที่  ๕   

494,000.00 494,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 
ราคาที่เสนอ 492,000.- บาท 

 

หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 
ราคาที่ตกลงจ้าง 492,000.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 22/2563 

  ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 

   9. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท า
หน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุงตาม 
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส
โคโรนา(COVID-๑๙) จ านวน ๗ รายการ 

22,086.00 22,086.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวีระพานิช 
ราคาที่เสนอ 22,086.- บาท 

ร้านวีระพานิช 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 22,086.- บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 26/2563   

ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 

10. ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นได้แก ่
น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซินและน้ ามัน 
เครื่องประจ าเดือนเมษายน 2563 

10,00.00 10,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

  ร้านอัมพรพานิช 
 ราคาที่เสนอ 10,000-บาท 

ร้านอัมพรพานิช 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,000 บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 27/2563   

ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 
11. 

ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องถ่าย
เอกสารประจ าเดือนเมษายน  2563 

4,500.00 4,500.00 
 

    เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวายุก๊อปปี ้
ราคาที่เสนอ 4,500.- บาท 

 ร้านวายุกอ๊ปปี ้
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,500.- บาท                 

        ราคาต่ าสุด         ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 20/2563   

ลงวันที่ 31  มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

7.รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง  อ าเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
1. ค่าจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

เครื่องปรับอากาศ  (ส านักงานปลัด)  
จ านวน  3 เครื่อง หมายเลข
ครุภัณฑ์  420-50-0006,
หมายเลขครุภัณฑ์  420-54-
0010  และหมายเลขครุภัณฑ์  
420-57-0012 
จ านว  7  รายการ 

11,600.00 11,600.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 บริษัท แสงไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด   
ราคาที่เสนอ 11,600.- บาท 

บริษัท แสงไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด   
ราคาที่ตกลงจ้าง 11,600.- บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 21/2563   

ลงวันที่ 3  เมษายน 2563 

2. ค่าจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ  (กองช่าง)   
จ านวน  1 เครื่อง หมายเลข
ครุภัณฑ์  420-61-0013  
จ านวน 3 รายการ  

7,500.00 7,500.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 บริษัท แสงไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด   
ราคาที่เสนอ 7,500.- บาท 

บริษัท แสงไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด   
ราคาที่ตกลงจ้าง 7,500.- บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 22/2563   

ลงวันที่ 3  เมษายน 2563 

3. ค่าจ้างจัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  (COVIC -19)  จ านวน  ๒  
รายการ 

13,650.00 13,650.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท ส านักพิมพ์พานทอง จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 13,650.- บาท 

บริษัท ส านักพิมพ์พานทอง จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 13,650.- บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 23/2563   

ลงวันที่ 3  เมษายน 2563 

4. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากถนน คสล.เดิม)ถึงพื้นที่
การเกษตรนายล ี โสดา บา้นจอก 
 หมู่ที่ 2  

151,000.00 144,500.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านพินิจกิจเจริญ 
ราคาที่เสนอ 144,500.- บาท 

 

ร้านพินิจกิจเจริญ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 144,000.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 23/2563 

  ลงวันที่ 22  เมษายน 2563 

5. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ถนน คสล.เดิม) ถึงศาลาพักศพ
วัดบ้านปละ หมู่ที่ 4   

150,000.00 142,500.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านพินิจกิจเจริญ 
ราคาที่เสนอ 142,500.- บาท 

 

ร้านพินิจกิจเจริญ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 142,000.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
 เลขที่ 24/2563 

  ลงวันที่ 22  เมษายน 2563 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
   6.  ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(จากถนน คสล.เดิม)สายจากบ้าน 
นายจันทร์  ตาอุดม บ้านจีเนียว หมู่ที่ 8 
ถึงบ้านทุ่งระวี หมู่ที ่12  

151,000.00 144,500.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านชินวัสดุก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 144,500.- บาท 

 

ร้านชินวัสดุก่อสร้าง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 144,000.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 25/2563 

  ลงวันที่ 23  เมษายน 2563 

   7.  ค่าจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายวดั
ไผ่งามสามัคคี ถึง(คุ้มแสตง) บ้านไผ่งาม  
หมู่ที่ 10 

151,000.00 144,500.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านชินวัสดุก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 144,500.- บาท 

 

ร้านชินวัสดุก่อสร้าง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 144,000.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 26/2563 

  ลงวันที่ 23  เมษายน 2563 

   8.  ค่าจัดซื้อโซฟารับแขก (หอ้งปลัด อบต.
สะพุง)  จ านวน  1 ตวั 
 

8,000.00 8,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท จตุรโชคกรุ๊ป  จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 7,800.- บาท 

บริษัท จตุรโชคกรุ๊ป  จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 7,800.- บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 28/2563   

ลงวันที่ 16  เมษายน 2563 

   9. ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  (กองช่าง)  
จ านวน  32 รายการ 
 

20,327.00 20,327.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านมนตรีพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ 20,327.- บาท 

ร้านมนตรีพาณิชย ์
ราคาที่ตกลงซ้ือ 20,327.- บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 29/2563   

ลงวันที่ 23  เมษายน 2563 

10. ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (ส านักงานปลัด)  
จ านว  42  รายการ 
 

61,838.00 61,8380.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

  หจก.ไพศาลวิทยา 
 ราคาที่เสนอ 61,838.-บาท 

  หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 61,838.- บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 30/2563   

ลงวันที่ 24  เมษายน 2563 
11. ค่าจัดซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักงาน

ปลัด)  จ านว  4  รายการ 
 

18,270.00 18,270.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

  หจก.ไพศาลวิทยา 
 ราคาที่เสนอ 18,270.-บาท 

  หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 18,270.- บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 31/2563   

ลงวันที่ 24  เมษายน 2563 
   12.  ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

(ส านักงานปลัด)  จ านว  19  รายการ 
 

27,881.00 27,881.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

  หจก.ไพศาลวิทยา 
 ราคาที่เสนอ 27,881.-บาท 

  หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 27,881.- บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 32/2563   

ลงวันที่ 24  เมษายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
   13.  ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองคลัง)  

จ านว  34  รายการ 
 

18,605.00 18,605.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

  หจก.ไพศาลวิทยา 
 ราคาที่เสนอ 18,605.-บาท 

  หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 18,605.- บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 33/2563   

ลงวันที่ 24  เมษายน 2563 

   14.  ค่าจัดซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  
จ านว  12  รายการ 
 

54,220.00 54,220.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

  หจก.ไพศาลวิทยา 
 ราคาที่เสนอ 54,220.-บาท 

  หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 54,220.- บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 34/2563   

ลงวันที่ 24  เมษายน 2563 

   15. ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองช่าง)  
จ านว  21  รายการ 
 

11,863.00 11,863.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

  หจก.ไพศาลวิทยา 
 ราคาที่เสนอ 11,863.-บาท 

  หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 11,863.- บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 35/2563   

ลงวันที่ 24  เมษายน 2563 

16. ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน(กองการศึกษาฯ)  
จ านว  43  รายการ 
 

17,377.00 17,377.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

  หจก.ไพศาลวิทยา 
 ราคาที่เสนอ 17,377.-บาท 

  หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 17,377.- บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 36/2563   

ลงวันที่ 24  เมษายน 2563 
17. ค่าจัดซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการ      

ศึกษาฯ)  จ านว  8  รายการ 
 

12,530.00 12,530.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

  หจก.ไพศาลวิทยา 
 ราคาที่เสนอ 12,530.-บาท 

  หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 12,530.- บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 37/2563   

ลงวันที่ 24  เมษายน 2563 
18. ค่าจัดซื้อวัสดเุช้ือเพลิงและหล่อลื่นได้แก ่

น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซินและน้ ามัน 
เครื่องประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 

10,00.00 10,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

  ร้านอัมพรพานิช 
 ราคาที่เสนอ 10,000-บาท 

ร้านอัมพรพานิช 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,000 บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 38/2563   

ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 
19. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 
 

4,500.00 4,500.00 
 

    เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวายุก๊อปปี ้
ราคาที่เสนอ 4,500.- บาท 

 ร้านวายุกอ๊ปปี ้
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,500.- บาท                 

        ราคาต่ าสุด         ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 24/2563   

ลงวันที่ 30  เมษายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

8. รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง  อ าเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
1. 

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
(กองช่าง) จ านวน  2  รายการ  

49,00.00 49,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

  ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร ์
 ราคาที่เสนอ 49,000-บาท 

ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์ 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 49,000 บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 39/2563   

ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
2. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องถ่าย

เอกสารประจ าเดือนมถิุนายน 
2563 
 

4,500.00 4,500.00 
 

    เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวายุก๊อปปี ้
ราคาที่เสนอ 4,500.- บาท 

 ร้านวายุกอ๊ปปี ้
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,500.- บาท                 

        ราคาต่ าสุด         ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 25/2563   

ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

3. ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซินและ
น้ ามันเครื่องประจ าเดือนมิถุนายน 
2563 

10,00.00 10,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

  ร้านอัมพรพานิช 
 ราคาที่เสนอ 10,000-บาท 

ร้านอัมพรพานิช 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,000 บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 40/2563   

ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

4. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย (Access Point)  
(กองการศึกษาฯ) 

5,400.00 5,400.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

  ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร ์
 ราคาที่เสนอ 5,400-บาท 

ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์ 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,400 บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 41/2563   

ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
5. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้

สาย (Access Point)  
(กองช่าง) 

5,400.00 5,400.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

  ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร ์
 ราคาที่เสนอ 5,400-บาท 

ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์ 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,400 บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 42/2563   

ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
6. ค่าจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  

(ส านักงานปลัด) 
จ านวน  1  รายการ  

4,00.00 4,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

  ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร ์
 ราคาที่เสนอ 4,000-บาท 

ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์ 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,000 บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 43/2563   

ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
9.รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง  อ าเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
1. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาค

เรียนที่ 1/๒๕๖3 ประจ าเดือน
พฤษภาคมและเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖3 (เริ่มต้ังแต่วันที่ 18  
พฤษภาคม-30  มิถุนายน พ.ศ.  
๒๕๖3) ทุกวันท าการ   

123,391.78 123,391.78 เฉพาะ 
เจาะจง 

 บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด  
 ราคาที่เสนอ 123,391.78.-บาท 

บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด  
ราคาที่ตกลงซ้ือ 123,391.78.- บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 44/2563   

ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 

2. ค่าจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เททับถนน คสล.เดิม)สาย
จากสามแยกบ้านนางไข  จิตรมั่นถึง
ศาลปู่ตา บ้านอานวย  หมู่ที ่5  

151,000.00 132,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านพินิจกิจเจริญ 
ราคาที่เสนอ 132,000.- บาท 

 

ร้านพินิจกิจเจริญ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 131,500.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 27/2563 

  ลงวันที่ 5  มิถุนายน 2563 

3. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านนายแสวง  สุริเตอร์ ถึง
บ้านหนองแคนใหญ่  บ้านทุ่งระวี 
หมู่ที่  12 

148,000.00 147,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านพินิจกิจเจริญ 
ราคาที่เสนอ 147,000.- บาท 

 

ร้านพินิจกิจเจริญ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 146,500.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 28/2563 

  ลงวันที่ 5  มิถุนายน 2563 

4. ค่าจ้างกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนางผาย  สะอาด ถึง
คลองไส้ไก่ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 3 

100,000.00 96,500.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านชินวัสดุก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 96,500.- บาท 

 

ร้านชินวัสดุก่อสร้าง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 96,000.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 29/2563 

  ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2563 
5. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก (จากถนน คสล.เดิม) สายบ้าน 
นายเพชร ใจเรือง บา้นหนอง

ขาม  หมู่ที่ 6  ถึงวัดบา้นโนนงาม  

154,000.00 146,500.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านชินวัสดุก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 146,500.- บาท 

 

ร้านชินวัสดุก่อสร้าง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 146,000.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 30/2563 

  ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2563 

   6.  ค่าจัดซื้อเครื่องกดน้ าร้อน-น้ าเย็น 
จ านวน  1 เครื่อง 

10,000.00 9,800.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

หจก.ศรีสะเกษเจริญกิจซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ 9,800.- บาท 

 

หจก.ศรีสะเกษเจริญกิจซัพพลาย 
ราคาที่ตกลงจ้าง 9,800.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 45/2563   

ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 
 

/-2- 
 

 



 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
   7.  ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก

ส่วน ชนิดแขวน ขนาด  ๓๐,๐๐0 บีทยี ู
(พร้อมค่าติดตั้ง)  จ านวน  1 เครื่อง 

40,200.00 40,200.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

หจก.ศรีสะเกษเจริญกิจซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ 40,200.- บาท 

 

หจก.ศรีสะเกษเจริญกิจซัพพลาย 
ราคาที่ตกลงจ้าง 40,200.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 46/2563   

ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 

   8.  ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
(ส านักงานปลัด)  แบบแขวน ขนาด 
25,000 บีทีย ูหมายเลขครุภัณฑ์  
420-54-0010   จ านวน  1 เครื่อง   
จ านวน  3 รายการ 

6,800.00 6,800.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

บริษัท แสงไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง  
จ ากัด ราคาที่เสนอ 6,800.- บาท 

 บริษัท แสงไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด      
 ราคาที่ตกลงซ้ือ 6,800.- บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสัง่จ้าง 
เลขที่ 26/2563   

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 

   9. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟา้ภายใน
อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลสะพุง 

47,000.00 47,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านพินิจกิจเจริญ 
ราคาที่เสนอ 47,000.- บาท 

 

ร้านพินิจกิจเจริญ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 46,700.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 27/2563   

ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 

10. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 
1/๒๕๖3 ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖3 (เริ่มต้ังแต่วันที่ 1-31 
กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖3) ทุกวันท าการ   

63,635.18 63,635.18 เฉพาะ 
เจาะจง 

 บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด  
 ราคาที่เสนอ 63,635.18.-บาท 

บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด  
ราคาที่ตกลงซ้ือ 65,635.18.- บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 47/2563   

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

11. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 
 

4,500.00 4,500.00 
 

    
เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวายุก๊อปปี ้
ราคาที่เสนอ 4,500.- บาท 

 ร้านวายุกอ๊ปปี ้
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,500.- บาท                 

        ราคาต่ าสุด         ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 28/2563   

ลงวันที่ 30  มถิุนายน 2563 
   12.  ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นได้แก ่

น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซินและน้ ามัน 
เครื่องประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 

10,00.00 10,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

  ร้านอัมพรพานิช 
 ราคาที่เสนอ 10,000-บาท 

ร้านอัมพรพานิช 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,000 บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 38/2563   

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
   13.  ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าปา้ยสติ๊กเกอร์

ส าหรับติดกระจกในส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะพุง 

2,000.00 2,000.00 
 

   เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านศาสตร์ศิลป์ การพิมพ ์
ราคาที่เสนอ 2,000.- บาท 

 ร้านศาสตร์ศิลป์  การพิมพ ์
ราคาที่ตกลงจ้าง 2,000.- บาท                 

        ราคาต่ าสุด         ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 29/2563   

ลงวันที่ 30  มถิุนายน 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10. รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง  อ าเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
1. ค่าจัดซื้อยางมะตอยส าเร็จรูป (๑ 

ถุง/๒๐กิโลกรมั) จ านวน ๒๗๗  ถุง  
49,860.00 49,860.00 

 
เฉพาะ 
เจาะจง 

 

1.ร้านวรรณเคมีภัณฑ์กรุ๊ป 
ราคาที่เสนอ 49,860.- บาท 
2.ร้านปิยวัฒน์เคมีเคิล 
ราคาที่เสนอ 54,015.- บาท 
3.ร้านบัวทองซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ 60,940.- บาท 
 

ร้านวรรณเคมีภัณฑ์กรุ๊ป 
ราคาที่ตกลงจ้าง 49,860.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 49/2563   

ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 

2. ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินให้
เป็นถนนลูกรังสายเลียบคลองส่งน้ า 
(ช่วงระหว่างบา้นสะพุง หมู่ที ่ 1   
ไปเขตเชื่อมต่อต าบลสระเยาว์) 

61,500.00 61,500.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านพืชผลพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ 61,500.- บาท 

 

ร้านพืชผลพาณิชย ์
ราคาที่ตกลงจ้าง 61,000.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 31/2563 

  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

3. ค่าจ้างค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ดินให้เป็นถนนลูกรังสายเลียบคลอง 
ส่งน้ าอีสานเขียว (ช่วงระหว่างบ้าน 
นาเจริญ   หมู่ที ่13  ไปเขตเชือ่มต่อ
ต าบลพรมสวัสดิ์)  

22,000.00 22,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านพืชผลพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ 22,000.- บาท 

 

ร้านพืชผลพาณิชย ์
ราคาที่ตกลงจ้าง 21,700.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 32/2563 

  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

4. ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
ประจ าป ี ๒๕๖3 

90,000.00 90,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

1.ร้านนานาเทรดด้ิง 
ราคาที่เสนอ 90,000.- บาท 
2.ร้านดีมากพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ 96,000.- บาท 
3.ร้านแต้จือกี ่อินเตอร์กรุ๊ป 
ราคาที่เสนอ 102,960.- บาท 
 

ร้านนานาเทรดด้ิง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 90,000.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่50/2563   

ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
5. ค่าจัดซื้อวัสดุอุกรณ์ในการอบรมตาม 

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (อาหาร
และขนมไทย) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ านวน  25 รายการ 
 

4,930.00 4,930.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

นางสุภาวรรณ์  สายสงฆ์ 
ราคาที่เสนอ 4,930.- บาท 

 

นางสุภาวรรณ์  สายสงฆ ์
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,930.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 51/2563   

ลงวันที่ 10  กรกฎาคม 2563 

6. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (ส านกังานปลัด) จ านวน 
๓ เครื่อง(หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-
๐๐๑๕, ๕๑๖-๖๑-๐๐๒๗ และ ๔๑๖-
๖๒-๐๐๓๑) จ านวน ๓ รายการ 

5,450.00 5,450.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 4,450.- บาท 

 

ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,450.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 30/2563   

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 

7. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จ านวน 1  
เครื่อง  (หมายเลขครุภัณฑ์  416-52-
0016)  จ านวน 2  รายการ 

1,700.00 1,700.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 1,700.- บาท 

 

ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 1,700.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 31/2563   

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 

8. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (กองช่าง) 
จ านวน 2 รายการ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) 
 

3,400.00 3,400.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

 ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร ์
 ราคาที่เสนอ 3,400.-บาท 

ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์ 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 3,400.- บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 52/2563   

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 

9. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (กองการศึกษาฯ) 
จ านวน 4 รายการ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) 
 

2,250.00 2,250.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

 ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร ์
 ราคาที่เสนอ 2,2500.-บาท 

ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์ 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,2500.- บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 53/2563   

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
10. 

 
ค่าจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์
(ว.ป.ร.)ตามโครงการจัดซ้ือธงชาติและ
ธงตราสัญลักษณ์ (ว.ป.ร.) เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ๑๐)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จ านวน ๒ รายการ 

100,000.00 99,600.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

1.ร้านนานาเทรดด้ิง 
ราคาที่เสนอ 99,600.- บาท 
2.ร้านดีมากพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ 112,880.- บาท
3.ร้านแต้จือกี ่อินเตอร์กรุ๊ป 
ราคาที่เสนอ 107,900.- บาท 

ร้านนานาเทรดด้ิง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 99,600.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่54/2563   

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 

   11. ค่าจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก
สายจากบ้านนางเพชรดาพร  บัวรินทร์ 
ถึง บ้านนายอุดร  ชยัพินจิ  หมู่ที่  ๘ 

135,000.00 135,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านเกษบุญมาการค้า 
ราคาที่เสนอ 135,000.- บาท 

 

ร้านเกษบุญมาการค้า 
ราคาที่ตกลงจ้าง 134,500.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 28/2563 

ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

12. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 
1/๒๕๖3 ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖3 (เริ่มต้ังแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 
พ.ศ.  ๒๕๖3) ทกุวันท าการ   

69,484.80 69,484.80 เฉพาะ 
เจาะจง 

 บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด  
 ราคาที่เสนอ 69,484.80.-บาท 

บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด  
ราคาที่ตกลง69,484.80.- บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 55/2563   

ลงวันที่ 31  กรกฎาคม 2563 

13. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร
ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 
 

4,500.00 4,500.00 
 

    
เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวายุก๊อปปี ้
ราคาที่เสนอ 4,500.- บาท 

 ร้านวายุกอ๊ปปี ้
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,500.- บาท                 

        ราคาต่ าสุด         ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 32/2563   

ลงวันที่ 31  กรกฎาคม 2563 
   14.  ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นได้แก ่

น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซินและน้ ามัน 
เครื่องประจ าเดือนสิงหาคม 2563 

10,00.00 10,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

  ร้านอัมพรพานิช 
 ราคาที่เสนอ 10,000-บาท 

ร้านอัมพรพานิช 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,000 บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 56/2563   

ลงวันที่ 31  กรกฎาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
11.รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง  อ าเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
1. ค่าจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม

เหล็กจาก ถนน คสล.(เดิม) ถึงบ้าน 
สะพุง หมู่ที่ 1 

142,000.00 142,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านพินิจกิจเจริญ 
ราคาที่เสนอ 142,000.- บาท0 

 

ร้านพินิจกิจเจริญ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 141,500.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 34/2563 

  ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 
2. ค่าจ้างปรับปรุงลงหิน คลุกถนน

เลียบคลองบ้าน อานวย หมู่ที ่5 ถึง
เขตรอย ต่อเทศบาลต าบลศรีรัตนะ 

70,000.00 70,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านพืชผลพาณิชย ์
ราคาที่เสนอ 70,000.- บาท 

 

ร้านพืชผลพาณิชย ์
ราคาที่ตกลงจ้าง 69,700.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 35/2563 

  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 

3. ค่าจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็กจาก บ้านศรีสวา่งพัฒนา หมู่ที ่
14 ถึงบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 

99,500.00 99,500.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านพินิจกิจเจริญ 
ราคาที่เสนอ 99,500.- บาท 

 

ร้านพินิจกิจเจริญ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 99,000.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 36/2563 

  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 
4. ค่าจ้างซ่อมแซมระบบ ประปาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก วัดบา้นสะพุง 
หมู่ที่ 1 

25,000.00 25,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านพินิจกิจเจริญ 
ราคาที่เสนอ 25,000.- บาท0 

 

ร้านพินิจกิจเจริญ 
ราคาที่ตกลงจ้าง 24,800.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 37/2563 

  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 
5. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก (กองคลัง)   

จ านวน  2  รายการ   
 

26,800.00 25,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์ 
 ราคาที่เสนอ 25,000.-บาท 

ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 25,000.- บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 57/2563   

ลงวันที่ 11  สิงหาคม 2563 
6. ค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างาน(พนักงานส่วน

ต าบล)จ านวน  4 ตัว   
 

10,000.00 10,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

1.บริษัท จตุรโชคกรุ๊ป  จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 10,000.- บาท 
2.ร้านโชคอุดมเฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่เสนอ 10,400.- บาท 
3.ร้านสุมาลีเฟอร์นิเจอร์ 
ราคาที่เสนอ 11,000.- บาท 

บริษัท จตุรโชคกรุ๊ป  จ ากัด 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,000.- บาท 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 58/2563   

ลงวันที่ 14  สิงหาคม 2563 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
6. ค่าจ้างเหมารถศึกษาดูงานตาม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓   ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๖๓  ณ  หมู่บา้นเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ บ้านบุ่งหวาย  
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี  
 

12,00.00 12,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

นายชยพัทธ ์ เควันด ี
ราคาที่เสนอ 12,000.- บาท 

 

นายชยพัทธ ์ เควันด ี
ราคาที่ตกลงจ้าง 12,000.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 33/2563   

ลงวันที่ 18  สิงหาคม 2563 

7. ค่าจัดซือ้วัสดุสาธิตการท าไม้กวาด
ทางมะพร้าวตามโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนนิชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖3  จ านวน  6  รายการ 

 

3,110.00 3,110.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

 

นายบุญน้อม  ภาษ ี
ราคาที่เสนอ 3,110.- บาท 

 

นายบุญน้อม  ภาษ ี
ราคาที่ตกลงซ้ือ 3,110.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 59/2563   

ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 

8. ค่าจ้างจัดท าปา้ยพร้อมกรอบจริงปิด
กระจกพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 
50x70  ซม. 

1,000.00 1,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

บริษัท ส านักพิมพ์พานทอง จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,000.- บาท 

 

บริษัท ส านักพิมพ์พานทอง จ ากัด 
ราคาที่ตกลงจ้าง 1,000.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 34/2563   

ลงวันที่ 18  สิงหาคม 2563 

  9. ค่าจ้างจัดท าตรายาง  จ านวน  2 
รายการ 

950.00 950.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

บริษัท ส านักพิมพ์พานทอง จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 950.- บาท 

 

บริษัท ส านักพิมพ์พานทอง จ ากัด 
ราคาที่ตกลงจ้าง 950.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 35/2563   

ลงวันที่ 20  สิงหาคม 2563 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
10. 

 
ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (ส านักงาน
ปลัด) จ านวน ๔๘ รายการ 

68,676.00 68,676.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

1.หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่เสนอ 68,676.- บาท 
 

หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 68,676.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่60/2563   

ลงวันที่ 21  สิงหาคม 2563 

   11. ค่าจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส านักงาน
ปลัด) จ านวน 10 รายการ 

23,165.00 23,165.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

1.หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่เสนอ 23,165.- บาท 
 

หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 23,165.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่61/2563   

ลงวันที่ 21  สิงหาคม 2563 

12. ค่าจัดซื้อวัสดงุานบ้านงานครัว 
(ส านักงานปลัด) จ านวน 12 รายการ 

10,605.00 10,605.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

1.หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่เสนอ 10,605.- บาท 
 

หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,605.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่62/2563   

ลงวันที่ 21  สิงหาคม 2563 
13. ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 

จ านวน 14 รายการ 
9,551.00 9,551.00 

 
เฉพาะ 
เจาะจง 

 

1.หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่เสนอ 9,551.- บาท 
 

หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,551.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่63/2563   

ลงวันที่ 21  สิงหาคม 2563 
   14.  ค่าจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  (กองคลัง) 

จ านวน 7 รายการ 
36,600.00 36,600.00 

 
เฉพาะ 
เจาะจง 

 

1.หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่เสนอ 36,600.- บาท 
 

หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 36,600.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่64/2563   

ลงวันที่ 21  สิงหาคม 2563 
15. ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน (กองช่าง) 

จ านวน 17 รายการ 
   11,362.00 11,362.00 

 
เฉพาะ 
เจาะจง 

 

1.หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่เสนอ 11,362.- บาท 
 

หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 11,362.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่65/2563   

ลงวันที่ 21  สิงหาคม 2563 
16. ค่าจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  (กองช่าง) 

จ านวน 5 รายการ 
4,830.00 4,830.00 

 
เฉพาะ 
เจาะจง 

 

1.หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่เสนอ 4,830.- บาท 
 

หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,830.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่66/2563   

ลงวันที่ 21  สิงหาคม 2563 
17. ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน 

 (กองการศึกษาฯ) จ านวน 18 รายการ 
1,996.00 1,996.00 

 
เฉพาะ 
เจาะจง 

 

1.หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่เสนอ 1,996.- บาท 
 

หจก.ไพศาลวิทยา 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,996.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่67/2563   

ลงวันที่ 21  สิงหาคม 2563 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
18. 

 
ค่าจ้างจัดท าปา้ยไวลนิลสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ขนาด 5.80x2.80 เมตร จ านวน1ป้าย 

2,500.00 2,500.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

บริษัท ส านักพิมพ์พานทอง จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,500.- บาท 

 

บริษัท ส านักพิมพ์พานทอง จ ากัด 
ราคาที่ตกลงจ้าง 2,500.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 36/2563   

ลงวันที่ 21  สิงหาคม 2563 

   19. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาตามโครงการ
รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To 
be number one(ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง
อบุลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
จ านวน  3  รายการ 

2,006.00 2,006.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

1.ร้านพี.เค.สปอร์ต ช็อป 
ราคาที่เสนอ 2,006.- บาท 
 

ร้านพี.เค.สปอร์ต ช็อป 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,006.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่71/2563   

ลงวันที่ 26  สิงหาคม 2563 

20. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร
ประจ าเดือนกันยายน 2563 
 

4,500.00 4,500.00 
 

    
เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านวายุก๊อปปี ้
ราคาที่เสนอ 4,500.- บาท 

 ร้านวายุกอ๊ปปี ้
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,500.- บาท                 

        ราคาต่ าสุด         ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 73/2563   

ลงวันที่ 31  สิงหาคม 2563 
13. ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นได้แก ่

น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซินและน้ ามัน 
เครื่องประจ าเดือนกันยายน 2563 

10,00.00 10,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

  ร้านอัมพรพานิช 
 ราคาที่เสนอ 10,000-บาท 

ร้านอัมพรพานิช 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,000 บาท                 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 39/2563   

ลงวันที่ 31  สิงหาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

12. รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง  อ าเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
1. ค่าจัดซือ้วัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ใน

การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
จ านวน  ๙  รายการ 
 

10,800.00 10,800.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านบุษบาก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
ราคาที่เสนอ 10,800.- บาท 

 

ร้านบุษบาก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,800.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 74/2563 

  ลงวันที่ 3  กันยายน 2563 

2. ค่าจ้างจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับฝกึ
ภาคปฏิบัตโิครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติประจ า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 7  รายการ 
 

12,500.00 12,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านพลอยแค้มปิ้ง 
ราคาที่เสนอ 12,500.- บาท 

 

ร้านพลอยแค้มปิ้ง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 12,500.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 40/2563 

  ลงวันที่ 3  กันยายน 2563 

3. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจาก (ถนน คสล.เดิม)พื้นที่
การเกษตรบ้านนาเจริญ  หมู่ที่ 13 
ถึงบ้านศรีสว่างพัฒนา  หมู่ที่ 14 
 

326,000.00 326,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านเกษบุญมาการค้า 
ราคาที่เสนอ 326,000.- บาท 

 

ร้านเกษบุญมาการค้า 
ราคาที่ตกลงจ้าง 325,500.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 41/2563 

  ลงวันที่ 8  กันยายน 2563 

4. ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารในการ
เดินทางไปอบรมตามโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

10,000.00 10,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

นางสาวพรรณี  ธรรมโลก 
ราคาที่เสนอ 10,000.- บาท 

 

นางสาวพรรณี  ธรรมโลก 
ราคาที่ตกลงจ้าง 10,000.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 41/2563 

  ลงวันที่ 8  กันยายน 2563 

 
 
 



 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
5. ค่าจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์

ส่วนกลาง  จ านวน 1  คัน  คือ 
รถบรรทุกน้ า ยีห่้อ  Hino  รุ่น  
FG8JF1D  หมายเลขทะเบียน  บร  
4442 ศรีสะเกษ  หมายเลขครุภัณฑ์  
006-60-0001   จ านวน 5  
รายการ  
 

2,910.40 2,910.40 เฉพาะ 
เจาะจง 

 

บริษัท อุบลเมืองทอง จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,910.40.- บาท 

 

บริษัท อุบลเมืองทอง จ ากัด 
ราคาที่ตกลงจ้าง 2,910.40.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 42/2563 

  ลงวันที่ 8  กันยายน 2563 

6. ค่าจ้างส ารวจความพึงพอใจตอ่การ
ให้บริการตามโครงการส ารวจความพึง
พอใจต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสะพุง  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  

30,000.00 25,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
ราคาที่เสนอ 25,000.- บาท 

 

มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
ราคาที่ตกลงจ้าง 25,000.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 43/2563   

ลงวันที่ 8 กันยายน  2563 

7. ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
และวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนตาม
โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตตยิราชนารี ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน 6 รายการ 

26,770.00 26,770.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านดีหนึ่งสัตวแพทย ์
ราคาที่เสนอ 26,770.- บาท 
 

ร้านดีหนึ่งสัตวแพทย ์
ราคาที่ตกลงซ้ือ 26,770.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่75/2563   

ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 

  8. ค่าจัดซือ้อาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 
1/2563 ประจ าเดือนตุลาคมถึง
เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2563  
(เริ่มต้ังแต่วันที่ 1  ตุลาคม  - 30  
พฤศจิกายน  2563) 

168,966.74 168,966.74 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

บริษัท วารินมิลค์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 168,966.74.-บาท 

 

บริษัท ส านักพิมพ์พานทอง จ ากัด 
ราคาที่ตกลงจ้าง 168,966.74 บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่76/2563   

ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ล าดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
9. 
 

ค่าจ้างเหมารถศึกษาดูงานตามโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

30,000.00 30,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

หจก.ไทยนครล าดวน 
ราคาที่เสนอ 30,000.- บาท 
 

หจก.ไทยนครล าดวน 
ราคาที่ตกลงจ้าง 30,000.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้าง 
เลขที่ 44/2563   

ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 

10. ค่าจัดซื้อชุดเครื่องแบบ อปพร.   
จ านวน  20  ชุด 

38,000.00 38,000.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านแค้มปิ้งแค้ม 
ราคาที่เสนอ 38,000.- บาท 
 

ร้านแค้มปิ้งแค้ม 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 38,000.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 77/2563   

ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 
11. ค่าจัดซ้ือวัสดอุุปกรณ์ฝกึอบรมตามโครงการ

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2563   จ านวน  3  รายการ  
 

5,100.00 5,100.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านเอ็กซ์เพิท เซฟตี้ โปรดักส ์
ราคาที่เสนอ 5,100.- บาท 
 

ร้านเอ็กซ์เพิท เซฟตี้ โปรดักส ์
ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,100.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 78/2563   

ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 

12. ค่าจ้างปรับปรุงอาคารที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลสะพุง 

188,000.00 185,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านพืชผลพาณิชย ์
 ราคาที่เสนอ 185,500.- บาท 

 

ร้านพืชผลพาณิชย ์
ราคาที่ตกลงจ้าง 185,000.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 42/2563 

  ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 
13. ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  (กองคลัง)   

จ านวน  17  รายการ   
 

8,800.00 8,800.00 
 

เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านพินิจกิจเจริญ 
ราคาที่เสนอ 8,800.- บาท 
 

ร้านพินิจกิจเจริญ 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 8,800.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 79/2563   

ลงวันที่ 18  กันยายน2563 
14. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านนายแสวง สุริเตอร์ ถึงหนองแคน
ใหญ่ หมู่ที่ 12 

99,500.00 99,500.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้าน ส.พรเกษมการโยธา 
ราคาที่เสนอ 99,500.- บาท 

 

ร้าน ส.พรเกษมการโยธา 
ราคาที่ตกลงจ้าง 99,000.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 43/2563 

  ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 
15. ค่าจ้างขุดลอกคลองส่งน้ า (คลองไส้ไก่) 

เร่ิมจากบ้านนายสุพัฒน์ สายทะวงษ์ 
ถงึหนองแต้ หมู่ที่ ๓ 

194,000.00 183,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง 
ราคาที่เสนอ 172,500.- บาท 

 

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่สร้าง 
ราคาที่ตกลงจ้าง 172,500.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 44/2563 

  ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 
/-4- 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อ
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่          
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
16 ค่าจัดซื้อหินคลุก จ านวน  46 ลบ.ม.   

 
16,192.00 16,192.00 

 
เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านพินิจกิจเจริญ 
ราคาที่เสนอ 16,192.- บาท 
 

ร้านพินิจกิจเจริญ 
ราคาที่ตกลงซ้ือ 16,192.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด ใบสั่งซ้ือ 
เลขที่ 80/2563   

ลงวันที่ 25  กันยายน2563 

17. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจาก (ถนน คสล.เดิม) สายสาม
แยกหนา้โรงเรียนบ้านสะพุง ถึงคุ้มแส
ตง หมู่ที่ 10 

500,000.00 500,000.00 เฉพาะ 
เจาะจง 

 

ร้านพืชผลพาณิชย ์
 ราคาที่เสนอ 500,000.- บาท 

 

ร้านพืชผลพาณิชย ์
ราคาที่ตกลงจ้าง 498,000.- บาท 

 

ราคาต่ าสุด สัญญาก่อสร้าง 
เลขที่ 45/2563 

  ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


