ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสะพุง
เรื่อง ประกาศรายงานผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจาปีงบประมาณ 2562
--------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลสะพุง ได้ จัดทารายงานผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตาบลสะพุง อาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
(ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี)้
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562
(ลงชื่อ)

(นายโยธิน มุลกะกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสะพุง

รายงานผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลสะพุง อาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

๑.

ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตามใบสั่งจ่ายน้ามัน อบต.สะพุง
ประจาเดือนตุลาคม 2561
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสะพุง
ประจาเดือนตุลาคม 2561
ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประจาเดือนตุลาคม 2561

9,800

9,800

เฉพาะ
เจาะจง

4,500

4,500

เฉพาะ นายสนอง ปาระมัติ
เจาะจง ราคาที่เสนอ 4,50๐.- บาท

4,500

4,500

เฉพาะ ร้านวายุก๊อปปี้
ร้านวายุก๊อปปี้
เจาะจง ราคาที่เสนอ 4,500.- บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 4,500.- บาท

ราคาต่าสุด

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอาเภอ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาเดือนตุลาคม 2561
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสะพุง
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561

9,000

9,000

เฉพาะ
เจาะจง

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0004/62
ลงวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕60

4,500

4,500

เฉพาะ นายสนอง ปาระมัติ
เจาะจง ราคาที่เสนอ 4,50๐.- บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0005/62
ลงวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕61
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0006/62
ลงวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕61
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0007/62
ลงวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕61
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0008/62
ลงวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕61

2.

3.

4.

5.

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

ร้านอัมพรพานิช
ร้านอัมพรพานิช
ราคาที่เสนอ 9,8๐๐.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ9,8๐๐.-บาท
นายสนอง ปาระมัติ
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,50๐.- บาท

นางสาวกมลชนก ไชยคง นางสาวกมลชนก ไชยคง
ราคาที่เสนอ9,000.-บาท ราคาที่ตกลงจ้าง9,000.-บาท

นายสนอง ปาระมัติ
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,50๐.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

6.
-------------------------------------------ยกเลิก-------------------------------------------7.
8.

ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตามใบสั่งจ่ายน้ามัน อบต.สะพุง
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561
ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561

8,300

8,300

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอัมพรพานิช
ร้านอัมพรพานิช
ราคาที่เสนอ 8,3๐๐.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ8,3๐๐.-บาท

ราคาต่าสุด

4,500

4,500

เฉพาะ ร้านวายุก๊อปปี้
ร้านวายุก๊อปปี้
เจาะจง ราคาที่เสนอ 4,500.- บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 4,500.- บาท

ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0001/62
ลงวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕61
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-002/62
ลงวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕61
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0003/62
ลงวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕61

/-2-

-2ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

9

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอาเภอ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2561
ค่าจ้างก่อสร้างถนนก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(เททับถนน คสล.
เดิม) สายจากบ้านนายบุญมี ธรรมวงษ์
ไปบ้านนายณรงค์ วรภาพ บ้านทุ่ง
สว่าง หมู่ที่ 3

๑0.

11.

12.

13.
14.

ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากบ้านนายวิชัย มาตรยารักษ์ไป
บ้านนายบุญบารมี ศรีสะอาด บ้าน
หนองอะเลา หมู่ที่ 7
ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(เททับถนน คสล.เดิม) สายจากสาม
แยกกลางหมู่บ้าน บ้านอานวย หมู่
ที่ 5
ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภายในหมู่บา้ น บ้านจีเนียว หมู่ที่
8
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอาเภอ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาเดือนธันวาคม 2561

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวกมลชนก ไชยคง
ราคาที่เสนอ9,000.-บาท

9,000

9,000

100,000

100,000

เฉพาะ ร้านชินวัสดุก่อสร้าง
เจาะจง ราคาที่เสนอ 99,50๐.- บาท

100,000

100,000

100,000

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง
นางสาวกมลชนก ไชยคง
ราคาที่ตกลงจ้าง9,000.-บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0009/62
ลงวันที่ 31 ตุลาคม ๒๕61

ร้านชินวัสดุก่อสร้าง
ราคาที่ตกลงจ้าง99,50๐.- บาท

ราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ CNTR-0010/62
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน
2561

เฉพาะ ร้านปาล์มการช่าง
เจาะจง ราคาที่เสนอ 99,50๐.- บาท

ร้านปาล์มการช่าง
ราคาที่ตกลงจ้าง99,50๐.- บาท

ราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ CNTR-0011/62
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

100,000

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพืชผลพาณิชย์
ราคาที่เสนอ 99,50๐.- บาท

ร้านพืชผลพาณิชย์
ราคาที่ตกลงจ้าง99,50๐.- บาท

ราคาต่าสุด

สัญญาจ้าง
เลขที่ CNTR-0012/62
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

99,000

99,000

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพืชผลพาณิชย์
ราคาที่เสนอ 98,50๐.- บาท

ร้านพืชผลพาณิชย์
ราคาที่ตกลงจ้าง98,50๐.- บาท

ราคาต่าสุด

9,000

9,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวกมลชนก ไชยคง
ราคาที่เสนอ9,000.-บาท

สัญญาจ้าง
เลขที่ CNTR-0013/62
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0014/62
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕
61

นางสาวกมลชนก ไชยคง
ราคาที่ตกลงจ้าง9,000.-บาท

ราคาต่าสุด

/-3-

-3ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0015/62
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕
61
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0016/62
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕61
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0017/62
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕61

15.

ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่
ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสะพุง
ประจาเดือนธันวาคม 2561

4,500

4,500

เฉพาะ นายสนอง ปาระมัติ
เจาะจง ราคาที่เสนอ 4,50๐.- บาท

นายสนอง ปาระมัติ
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,50๐.- บาท

ราคาต่าสุด

16.

ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตาม
ใบสั่งจ่ายน้ามัน อบต.สะพุง ประจาเดือน
ธันวาคม 2561
ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประจาเดือนธันวาคม 2561

8,800

8,800

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอัมพรพานิช
ราคาที่ตกลงซื้อ8,8๐๐.-บาท

ราคาต่าสุด

4,500

4,500

เฉพาะ ร้านวายุก๊อปปี้
ร้านวายุก๊อปปี้
เจาะจง ราคาที่เสนอ 4,500.- บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 4,500.- บาท

ราคาต่าสุด

ค่าจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง จานวน 1 คัน คือ รถยนต์สี่
ประตู ยีห่ ้อ อีซูซุ รุ่น DMAX เลขทะเบียน
กข 6402 ศรีสะเกษ หมายเลขครุภณ
ั ฑ์
002470001
ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์สาหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดสะพุง

18,110

18,110

เฉพาะ ร้านคาร์คลินิก
ร้านคาร์คลินิก
เจาะจง ราคาที่เสนอ 18,118.- บาท ราคาที่ตกลงจ้าง18,118.- บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0018/62
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561

30,700

30,500

เฉพาะ ห้างหุ้นส่วนจากัดไพศาลวิทยา ห้างหุ้นส่วนจากัดไพศาลวิทยา
เจาะจง ราคาที่เสนอ 30,50๐.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 30,50๐.- บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0019/62
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561

17.

18.

19.

ร้านอัมพรพานิช
ราคาที่เสนอ 8,8๐๐.-บาท

20.
-------------------------------------------ยกเลิก-------------------------------------------21.

22.

ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้นตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสะพุง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสะ
พุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

60,000

60,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายชยพัทธ์ เควันดี
นายชยพัทธ์ เควันดี
ราคาที่เสนอ 60,00๐.- บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 60,00๐.บาท

ราคาต่าสุด

20,000

20,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายทิม สืบสาร
นายทิม สืบสาร
ราคาที่เสนอ 20,00๐.- บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 20,00๐.บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0020/62
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0021/62
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0022/62
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561

/-4-

-4ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

23.

ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
หมายเลขครุภัณฑ์ 416520015 จานวน
1 รายการ

300

300

100,000

100,000

98,000

100,000

24.
25.

26.

27.

28.

ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ภายในหมูบ่ ้าน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6
ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
จาก ถนน คสล.เดิม ไปพื้นที่การเกษตรนายลี
โสดา บ้านทุ่งระวี หมู่ที่ 12
ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
จากบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 ไปบ้านศรีสว่าง
พัฒนา หมู่ที่ 14
ค่าจัดซื้อชุดสังฆทานสาหรับถวายพระสงฆ์
ค่าดอกไม้ ธูปเทียน และอุปกรณ์ในพิธีสงฆ์
ตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องเสียงตาม
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
ทางพุทธศาสนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

เฉพาะ บริษัทยูนิตี้ ไอทีซิสเต็มจากัด
เจาะจง ราคาที่เสนอ 30๐.- บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
บริษัทยูนิตี้ ไอทีซิสเต็มจากัด

ราคาที่ตกลงจ้าง 30๐.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ราคาต่าสุด

เฉพาะ ร้านปาล์มการช่าง
ร้านปาล์มการช่าง
เจาะจง ราคาที่เสนอ 99,50๐.-บาท ราคาที่ตกลกจ้าง99,5๐๐.-บาท

ราคาต่าสุด

98,000

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านปาล์มการช่าง
ร้านปาล์มการช่าง
ราคาที่เสนอ 97,50๐.-บาท ราคาที่ตกลงจ้าง97,5๐๐.-บาท

ราคาต่าสุด

100,000

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพืชผลพาณิชย์
ร้านพืชผลพาณิชย์
ราคาที่เสนอ 99,50๐.-บาท ราคาที่ตกลงจ้าง99,5๐๐.-บาท

ราคาต่าสุด

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านทรัพย์มงคลธรรมภัณฑ์ ร้านทรัพย์มงคลธรรมภัณฑ์
ราคาที่เสนอ 4,49๐.- บาท ราคาที่ตกลงซื้อ 4,49๐.-บาท

ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0023/62
ลงวันที่ 17 ธันวาคม ๒๕61
สัญญาจ้าง
เลขที่ CNTR-0024/62ลงวันที่
20 ธันวาคม 2561
สัญญาจ้าง
เลขที่ CNTR-0025/62
ลงวันที่ 20 ธันวาคม ๒๕61
สัญญาจ้าง
เลขที่ CNTR-0026/62
ลงวันที่ 25 ธันวาคม ๒๕61
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0027/62
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561

4,490

4,490

1,500

1,500

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวสุทธดา ผมหอม นางสาวสุทธดา ผมหอม
ราคาที่เสนอ 1,50๐.- บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 1,50๐.- บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0028/62
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561

29.

ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการตั้งจุดตรวจ
และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในวันที่ 26 ธันวาคม
2561และเก็บสถานที่ในวันที่ 3 มกราคม
2562ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล (จุดบริการประชาชน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1,000

1,000

เฉพาะ
เจาะจง

นายลาดวน นาคเสน
ราคาที่เสนอ 1,0๐๐.-บาท

นายลาดวน นาคเสน
ราคาที่ตกลงจ้าง1,0๐๐.-บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0029/62
ลงวันที่ 25 ธันวาคม ๒๕61

30.

ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบลสะพุง
ประจาเดือนมกราคม 2562

4,500

4,500

เฉพาะ นายสนอง ปาระมัติ
เจาะจง ราคาที่เสนอ 4,50๐.- บาท

นายสนอง ปาระมัติ
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,50๐.- บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0030/62
ลงวันที่ 28 ธันวาคม ๒๕61

/-5-

-5ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

31.

ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตามใบสั่งจ่ายน้ามัน อบต.สะพุง
ประจาเดือนมกราคม 2562
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องถ่าย
เอกสาร ประจาเดือนมกราคม
2562
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอาเภอ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาเดือนมกราคม 2562
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่
2/2561 ประจาเดือนมกราคม
พ.ศ. 2562
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าและ
ซ่อมแซมฝ้าเพดาน (พร้อมทาสี) ห้อง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
(กองคลัง) จานวน 1 เครื่อง
หมายเลขครุภัณฑ์ 416520016
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จานวน ๒
เครื่อง (หมายเลขครุภัณฑ์
๔๑๖๕๓๐๐๑๗ และหมายเลข
ครุภัณฑ์ ๔๑๖๖๐๐๐๒๕)
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลสะพุง ประจาเดือนกุมภาพันธ์
2562

32.

33.

34.
35.
36.
37.

38.

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0031/62
ลงวันที่ 28 ธันวาคม ๒๕61
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0032/62
ลงวันที่ 28 ธันวาคม ๒๕61
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0033/62
ลงวันที่ 28 ธันวาคม ๒๕61

9,800

9,800

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอัมพรพานิช
ราคาที่ตกลงซื้อ9,8๐๐.-บาท

ราคาต่าสุด

4,500

4,500

เฉพาะ ร้านวายุก๊อปปี้
ร้านวายุก๊อปปี้
เจาะจง ราคาที่เสนอ 4,500.- บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 4,500.- บาท

ราคาต่าสุด

9,000

9,000

เฉพาะ
เจาะจง

ราคาต่าสุด

75,564.72

75,564.72

เฉพาะ
เจาะจง

7,915.00
3,500.00

ร้านอัมพรพานิช
ราคาที่เสนอ9,8๐๐.-บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

นางสาวกมลชนก ไชยคง
ราคาที่เสนอ9,000.-บาท

นางสาวกมลชนก ไชยคง
ราคาที่ตกลงจ้าง9,000.-บาท

7,915.00

บริษัท วารินมิลค์ จากัด
บริษัท วารินมิลค์ จากัด
ราคาที่เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อ
75,564.72.-บาท
75,564.72.-บาท
เฉพาะ นายอดิศักดิ์ พันธ์ลกั ษ์
นายอดิศักดิ์ พันธ์ลักษ์
เจาะจง ราคาที่เสนอ 7,915..- บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 7,915..- บาท
ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์

3,500.00

เฉพาะ ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์
เจาะจง ราคาที่เสนอ 3,50๐.- บาท
เฉพาะ ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์
เจาะจง ราคาที่เสนอ 90๐.- บาท

ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์

เฉพาะ นายสนอง ปาระมัติ
เจาะจง ราคาที่เสนอ 4,50๐.- บาท

นายสนอง ปาระมัติ
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,50๐.- บาท

900.00

900.00

4,500

4,500

ราคาที่ตกลงซื้อ 3,50๐.- บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 900.- บาท

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0034/62
ลงวันที่ 28 ธันวาคม ๒๕61
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0035/62
ลงวันที่ 11 มกราคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0036/62
ลงวันที่ 24 มกราคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0037/62
ลงวันที่ 28 มกราคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0038/62
ลงวันที่ 31 มกราคม 2562
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-6ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

39.

ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตามใบสั่งจ่ายน้ามัน อบต.สะพุง
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562

7,700

7,700

เฉพาะ
เจาะจง

4,500

4,500

เฉพาะ
ร้านวายุก๊อปปี้
ร้านวายุก๊อปปี้
เจาะจง ราคาที่เสนอ 4,500.- บาท ราคาที่ตกลงจ้าง 4,500.- บาท

ราคาต่าสุด

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอาเภอ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่
2/2561 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2562
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงานประจา
ศูนย์ฯตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอาเภอ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
(สานักงานปลัด) จานวน 1 เครื่อง
หมายเลขครุภัณฑ์ 416600026
จานวน 1 รายการ
ค่าจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง จานวน 1 คัน คือ รถกู้ชีพฯ
ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VIGO เลขทะเบียน
บพ 1304 ศรีสะเกษ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 002550002 จานวน 5
รายการ

9,000

9,000

เฉพาะ
เจาะจง

นางสาวกมลชนก ไชยคง
ราคาที่ตกลงจ้าง9,000.-บาท

ราคาต่าสุด

65,260.44

65,260.4
4

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท วารินมิลค์ จากัด
ราคาที่ตกลงซื้อ
65,260.44.-บาท
ห้างหุ้นส่วนจากัดล้าฟ้าโอเอแอนด์
สเตชั่นเนอรี่
ราคาที่ตกลงซื้อ 3,100.- บาท

ราคาต่าสุด

40.

41.

42.
43.

44.

45.

3,100.00

450.00

2,240.00

3,100.00

450.00

2,240.00

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ร้านอัมพรพานิช
ราคาที่เสนอ7,7๐๐.-บาท

ร้านอัมพรพานิช
ราคาที่ตกลงซื้อ7,7๐๐.-บาท

ราคาต่าสุด

นางสาวกมลชนก ไชยคง
ราคาที่เสนอ9,000.-บาท

บริษัท วารินมิลค์ จากัด
ราคาที่เสนอ
65,260.44.-บาท
เฉพาะ ห้างหุ้นส่วนจากัดล้าฟ้าโอเอ
เจาะจง แอนด์สเตชั่นเนอรี่
ราคาที่เสนอ 3,100.- บาท

ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0039/62
ลงวันที่ 31 มกราคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0040/62
ลงวันที่ 31 มกราคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0041/62
ลงวันที่ 31 มกราคม 2562

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0042/62
ลงวันที่ 31 มกราคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0043/62
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

เฉพาะ ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์
เจาะจง ราคาที่เสนอ 45๐.- บาท

ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์
ราคาที่ตกลงจ้าง 45๐.- บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0044/62
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

เฉพาะ ร้านคาร์คลินิก
เจาะจง ราคาที่เสนอ 2,240.- บาท

ร้านคาร์คลินิก
ราคาที่ตกลงจ้าง 2,2400.- บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0045/62
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

/-7-
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งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

46.
-------------------------------------------ยกเลิก-------------------------------------------47.

48.

49.

50.

ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมรถขบวน
วัฒนธรรม, รถแห่เครื่องเสียงพร้อม
ประดับตกแต่งและจัดเตรียมขบวน
วัฒนธรรมตามโครงการเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดงานวันข้าวโพดหวานและของดี
ศรีรัตนะ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมชุดพร้อมแต่งหน้า
ผู้ถือป้าย นางงามนั่งรถขบวน
วัฒนธรรม และธิดาข้าวโพดหวานตาม
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวัน
ข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ค่าจัดซื้อวัสดุสาธิตการปักแซวผ้าตาม
โครงการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวัน
ข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(กองคลัง) จานวน 2 รายการ

51.

ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสะพุง

52.

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(สานักปลัด) จานวน 2 รายการ

53.

ค่าจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายจากศาลา
ประชาคมบ้านศรีสว่างพัฒนา
หมู่ที่ 14 ถึงบ้านสะพุง หมู่ที่ 1

8,500

8,500

เฉพาะ นายสมาน จันทร์ศรี
เจาะจง ราคาที่เสนอ 8,50๐.- บาท

7,500

7,500

เฉพาะ
เจาะจง

นางสมหวัง วรภาพ
ราคาที่เสนอ7,500.-บาท

นางสมหวัง วรภาพ
ราคาที่ตกลงจ้าง7,500.-บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0048/62
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

2,500

2,500

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านประภัสสรพาณิชย์
ราคาที่เสนอ2,500.-บาท

ร้านประภัสสรพาณิชย์
ราคาที่ตกลงซื้อ2,500.-บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0049/62
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

68,500

68,500

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัทยูนิตี้ไอทีซิสเต็มจากัด บริษัทยูนิตี้ไอทีซิสเต็มจากัด
ราคาที่เสนอ68,500.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ68,500.-บาท

ราคาต่าสุด

7,000

7,000

112,600

112,600

93,000

90,500

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0050/62
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0051/62
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์2562
สัญญาซื้อขาย
เลขที่ CNTR-0052/62
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
สัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ CNTR-0053/62
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕62
//-8-

เฉพาะ บริษัท ไทม์สมีเดียเว็บดีไซน์
เจาะจง จากัด
ราคาที่เสนอ 7,000.-บาท
เฉพาะ ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์
เจาะจง ราคาที่เสนอ112,600.-บาท
เฉพาะ
เจาะจง

ร้านเกษบุญมาการค้า
ราคาที่เสนอ 90,20๐.-บาท

นายสมาน จันทร์ศรี
ราคาที่ตกลงจ้าง 8,50๐.- บาท

ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0046/62
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0047/62
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท ไทม์สมีเดียเว็บดีไซน์จากัด
ราคาที่ตกลงจ้าง 7,000.-บาท

ราคาต่าสุด

ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์
ราคาที่ตกลงซื้อ112,600.-บาท

ราคาต่าสุด

ร้านเกษบุญมาการค้า
ราคาที่ตกลงจ้าง90,2๐๐.-บาท

ราคาต่าสุด

-8ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

54.

ค่าจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายจาก
ศาลาประชาคมบ้านศรีสว่างพัฒนา
หมู่ที่ 14 ถึงบ้านสะพุง หมู่ที่ 1
ค่าจ้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหิน
คลุกสายจากวัดบ้านปละหมู่ที่ 4 ถึงป่า
ช้าบ้านสะพุง หมู่ที่ 1
ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายจากวัดบ้านไผ่งาม หมู่ที่ 10
ถึง(คุ้มแสตง)
ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายจากบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13
ถึงบ้านศรีสว่างพัฒนา หมู่ที่ 14
ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองอะเลา หมู่ที่ 7
ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายจากบ้านนางตือ สมาศรีถึง
บ้านนายสุกรี ศรีสะอาด บ้านจะกอง
หมู่ที่ 11
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่
2/2561 ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ.
2562
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอาเภอ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาเดือนมีนาคม 2562
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องถ่าย
เอกสาร ประจาเดือนมีนาคม 2562

55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.

62.

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
สัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ CNTR-0054/62
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕62
สัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ CNTR-0055/62
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕62
สัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ CNTR-0056/62
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕62
สัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ CNTR-0057/62
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕62
สัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ CNTR-0058/62
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕62
สัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ CNTR-0059/62
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕62

93,000

90,500

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านวิวัฒน์พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 90,20๐.-บาท

ร้านวิวัฒน์พาณิชย์
ราคาที่ตกลงจ้าง90,2๐๐.-บาท

ราคาต่าสุด

155,900

154,500

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านวิวัฒน์พาณิชย์
ร้านวิวัฒน์พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 154,00๐.-บาท ราคาที่ตกลงจ้าง154,0๐๐.-บาท

ราคาต่าสุด

100,000

92,500

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านปาล์มการช่าง
ราคาที่เสนอ 92,00๐.-บาท

ร้านปาล์มการช่าง
ราคาที่ตกลงจ้าง92,0๐๐.-บาท

ราคาต่าสุด

100,000

92,500

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านปาล์มการช่าง
ราคาที่เสนอ 92,00๐.-บาท

ร้านปาล์มการช่าง
ราคาที่ตกลงจ้าง92,0๐๐.-บาท

ราคาต่าสุด

100,000

93,500

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านปาล์มการช่าง
ราคาที่เสนอ 93,00๐.-บาท

ร้านปาล์มการช่าง
ราคาที่ตกลงจ้าง93,0๐๐.-บาท

ราคาต่าสุด

100,000

92,500

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านพืชผลพาณิชย์
ราคาที่เสนอ 92,00๐.-บาท

ร้านพืชผลพาณิชย์
ราคาที่ตกลงจ้าง92,0๐๐.-บาท

ราคาต่าสุด

71,162.70 71,162.70

เฉพาะ
เจาะจง

บริษัท วารินมิลค์ จากัด
บริษัท วารินมิลค์ จากัด
ราคาที่เสนอ 71,162.70.-บาท ราคาที่ตกลงซื้อ71,162.70.บาท
นางสาวกมลชนก ไชยคง
นางสาวกมลชนก ไชยคง
ราคาที่เสนอ9,000.-บาท
ราคาที่ตกลงจ้าง9,000.-บาท

9,000

9,000

เฉพาะ
เจาะจง

4,500

4,500

เฉพาะ
ร้านวายุก๊อปปี้
เจาะจง ราคาที่เสนอ 4,500.- บาท

ร้านวายุก๊อปปี้
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,500.- บาท

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0060/62
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0061/62
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0062/62
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
/-9-
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งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

63.

ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตามใบสั่งจ่ายน้ามัน อบต.สะพุง
ประจาเดือนมีนาคม 2562
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสะ
พุง ประจาเดือนมีนาคม 2562
ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงานประจา
ศูนย์ฯตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
อาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในตาบลสะพุง

64.
65.

66.

67.
68.

69.

ค่าวัสดุสาหรับจัดเตรียมนิทรรศการป้าย
นิเทศตามโครงการส่งเสริมงานแสดง
นิทรรศการวิชาการและการเตรียมสู่
การศึกษาขั้นพื้นฐานวัยอนุบาลของ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจาปี
งบประมาณ 2562
ค่าจ้างจัดเตรียมเครื่องแต่งกายชุดการ
แสดงพร้อมแต่งหน้าตามโครงการ
ส่งเสริมงานแสดงนิทรรศการวิชาการ
และการเตรียมสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัยอนุบาลของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
สะพุง ประจาปีงบประมาณ 2562

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0063/62
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0064/62
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0065/62
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562

10,000

10,000

เฉพาะ
เจาะจง

ร้านอัมพรพานิช
ราคาที่เสนอ10,0๐๐.-บาท

ร้านอัมพรพานิช
ราคาที่ตกลงซื้อ10,0๐๐.-บาท

ราคาต่าสุด

4,500

4,500

เฉพาะ
เจาะจง

นายสนอง ปาระมัติ
ราคาที่เสนอ 4,50๐.- บาท

นายสนอง ปาระมัติ
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,50๐.- บาท

ราคาต่าสุด

9,900

9,900 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดล้าฟ้าโอเอแอนด์ห้างหุ้นส่วนจากัดล้าฟ้าโอเอแอนด์
สเตชั่นเนอรี่
สเตชั่นเนอรี่
ราคาที่เสนอ 9,900 บาท
ราคาที่เสนอ 9,900 บาท

ราคาต่าสุด

2,000

2,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดล้าฟ้าโอเอแอนด์ห้างหุ้นส่วนจากัดล้าฟ้าโอเอแอนด์
สเตชั่นเนอรี่
สเตชั่นเนอรี่
ราคาที่เสนอ 2,000 บาท
ราคาที่เสนอ 2,000 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0066/62
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0067/62
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0068/62
ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562

59,100

51,890 เฉพาะเจาะจง นายทวีจิตร หาญตุ่น
ราคาที่เสนอ 51,500 บาท

นายทวีจิตร หาญตุ่น
ราคาที่เสนอ 51,500 บาท

ราคาต่าสุด

4,600

4,600 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เค.สปอร์ต ช็อป
ราคาที่เสนอ 4,600 บาท

ร้านพี.เค.สปอร์ต ช็อป
ราคาที่เสนอ 4,600 บาท

ราคาต่าสุด

4,500

4,500 เฉพาะเจาะจง นายสวัสดิ์ ลาเฟือย
ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

นายสวัสดิ์ ลาเฟือย
ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0069/62
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562
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70..

ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล อุปกรณ์การจัดการ
แข่งขันและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นตามโครงการแข่งขันกีฬาสะพุง
สัมพันธ์ร่วมกันต้านยาเสพติดประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่
2/2561 ประจาเดือนเมษายนถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2562(เริ่มตั้งแต่วันที่
1 เมษายน-15พฤษภาคม พ.ศ.2562)
ทุกวันทาการ
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมงานพิธีเปิดและ
ขบวนพาเหรดตามโครงการแข่งขันกีฬา
สะพุงสัมพันธ์ร่วมกันต้านยาเสพติด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องเสียง สนาม
แข่งขันและกองอานวยการตามโครงการ
แข่งขันกีฬาสะพุงสัมพันธ์รว่ มกันต้านยา
เสพติด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร
ประจาเดือนเมษายน 2562

71.

72.

73.

74.
75.

76.
77.

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
ตาแหน่งธุรการตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับอาเภอ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจาเดือน
เมษายน พ.ศ. 2562
ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตาม
ใบสั่งจ่ายน้ามันขององค์การบริหารส่วน
ตาบลสะพุง ประจาเดือนเมษายน 2562
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสะพุง
ประจาเดือนเมษายน 2562

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
12,200

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

12,200 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เค.สปอร์ต ช็อป
ราคาที่เสนอ 12,200 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านพี.เค.สปอร์ต ช็อป
ราคาที่เสนอ 12,200 บาท

108,737.10 108,737.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท วารินมิลค์ จากัด
บริษัท วารินมิลค์ จากัด
ราคาที่เสนอ108,737.10 บาท ราคาที่เสนอ 108,737.10 บาท

ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0070/62
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0071/62
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562

15,500

15,500 เฉพาะเจาะจง นายสมาน จันทร์ศรี
ราคาที่เสนอ 15,500 บาท

นายสมาน จันทร์ศรี
ราคาที่เสนอ 15,500 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0072/62
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562

17,500

17,500 เฉพาะเจาะจง นายสุพิน ทิพย์สิงห์
ราคาที่เสนอ 17,500 บาท

นายสุพิน ทิพย์สิงห์
ราคาที่เสนอ 17,500 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0073/62
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562

4,500

4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านววายุกอ๊ ปปี้
ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

ร้านววายุกอ๊ ปปี้
ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

ราคาต่าสุด

9,000

9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก ไชยคง
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

นางสาวกมลชนก ไชยคง
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0074/62
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0075/62
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

10,000

10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอัมพรพานิช
ราคาที่เสนอ 10,000 บาท

ร้านอัมพรพานิช
ราคาที่เสนอ 10,000 บาท

ราคาต่าสุด

4,500

4,500 เฉพาะเจาะจง นายสนอง ปาระมัติ
ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

นายสนอง ปาระมัติ
ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0076/62
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0077/62
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
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78.

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่
1/2562 ประจาเดือนเมษายนละเดือน
มิถุนายน พ.ศ.2562(เริ่มตั้งแต่วันที่ 16
เมษายน -30 มิถุนายน พ.ศ.2562)
ทุกวันทาการ

79.

ค่าจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคารสานักงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสะพุง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

103,437.60 103,437.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท วารินมิลค์ จากัด
บริษัท วารินมิลค์ จากัด
ราคาที่เสนอ103,437.60 บาท ราคาที่เสนอ 103,437.60 บาท

2,000

2,000 เฉพาะเจาะจง นายราชิ ชวนกลาง
ราคาที่เสนอ 2,000 บาท

นายราชิ ชวนกลาง
ราคาที่เสนอ 2,000 บาท

ราคาต่าสุด

ราคาต่าสุด

80.
-------------------------------------------ยกเลิก-------------------------------------------81.

82.

ค่าจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลองส่งน้า
จากบ้านสะพุง หมู่ที่ 1 ถึงเขตเชื่อมต่อ
เทศบาลศรีรัตนะ ปริมาณงานถนนกว้าง 3.00
เมตร ระยะทางยาว 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า
648.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลีย่ เรียบ
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.สะ
พุงกาหนด (พร้อมป้ายโครงการ)
ค่าจ้างถนนคอนกรีตสริมเหล็ก(ทับถนน คสล.
เดิม)สายจากบ้านนางฤทธิ์ คณะนา
ถึงบ้านนายสุพจ แสงดี บ้านสะพุง
หมู่ที่ 1 ปริมาณงานถนนกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทางยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.สะ
พุง กาหนด

105,000

105,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวิวัฒน์พาณิชย์
ร้านวิวัฒน์พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 103,000 บาท
ราคาที่เสนอ 103,000 บาท

ราคาต่าสุด

100,000

100,000 เฉพาะเจาะจง ร้านปาล์มการช่าง
ราคาที่เสนอ 92,000 บาท

ราคาต่าสุด

ร้านปาล์มการช่าง
ราคาที่เสนอ 92,000 บาท

83.
-------------------------------------------ยกเลิก--------------------------------------------

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0100/62
ลงวันที่ 15 เมษายน 2562

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0101/62
ลงวันที่ 15 เมษายน 256
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0102/62
ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0103/62
ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0104/62
ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0105/62
ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
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84.

ค่าจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก
สายจากบ้านอานวย หมู่ที่ 5 ต.สะพุง ถึง
เขตเชื่อมต่อเทศบาลตาบลศรีรัตนะ
ปริมาณงานขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร
ยาว 560.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร หรือมีปริมาณลงหินคลุกไม่น้อยกว่า
210.00ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
98,000

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

98,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษบุญมาการค้า
ราคาที่เสนอ 97,700 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านเกษบุญมาการค้า
ราคาที่เสนอ 97,700 บาท

ราคาต่าสุด

85.
-------------------------------------------ยกเลิก-------------------------------------------86.

87.

88.

ค่าจ้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กสายจาก
บ้านนายบุญเพ็ง บุตรงาม บ้านปละ หมูท่ ี่
4 ปริมาณงานถนนกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว33.00 เมตร หนา 0.15
เมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน
ที่ อบต.สะพุง กาหนด
ค่าจ้างถนนคอนกรีตสริมเหล็ก(ทับถนน
คสล.เดิม)สายจากสามแยกกลางหมู่บ้าน
บ้านอานวย หมู่ที่ 5 ปริมาณงานถนนกว้าง
4.00 เมตร ระยะทางยาว 41.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.30 เมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบ
แปลนที่ อบต.สะพุง กาหนด
ค่าจ้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กสายากบ้าน
นางเรือนแก้ว ร่วมทรัพย์ ถึงบ้านนายบุญ
ทอง ศรีโวหะ บ้านจีเนียว หมู่ที่ 8
ปริมาณงานถนนกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว 33.00 เมตร หนา 0.15
เมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน
ที่ อบต.สะพุง กาหนด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0106/62
ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0107/62
ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0108/62
ลงวันที่ 23 เมษายน 2562

99,000

99,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดประจวบกิจชัย ห้างหุ้นส่วนจากัดประจวบกิจชัยคอน
คอนสตรัคชั่น
สตรัคชั่น
ราคาที่เสนอ 91,000 บาท
ราคาที่เสนอ 91,000 บาท

ราคาต่าสุด

100,000

100,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดประจวบกิจชัย ห้างหุ้นส่วนจากัดประจวบกิจชัยคอน
คอนสตรัคชั่น
สตรัคชั่น
ราคาที่เสนอ 92,500 บาท
ราคาที่เสนอ 92,500 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0109/62
ลงวันที่ 23 เมษายน 2562

100,000

100,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดประจวบกิจชัย ห้างหุ้นส่วนจากัดประจวบกิจชัยคอน
คอนสตรัคชั่น
สตรัคชั่น
ราคาที่เสนอ 91,000 บาท
ราคาที่เสนอ 91,000 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0110/62
ลงวันที่ 23 เมษายน 2562
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89.

ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
วัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีนโครงการขับเคลื่อน
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจาปีงบประมาณ
2562

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
29,700

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

29,700 เฉพาะเจาะจง ร้านดีหนึ่งเภสัช
ราคาที่เสนอ 29,700 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ร้านดีหนึ่งเภสัช
ราคาต่าสุด
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
ราคาที่เสนอ 29,700 บาท
เลขที่ CNTR-0111/62
ลงวันที่ 23 เมษายน 2562

90.
-------------------------------------------ยกเลิก-------------------------------------------91.

ค่าจ้างเหมาจัดทาฐานจุดบั้งไฟตาม
โครงการสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมทาง
พุทธศาสนา(ประเพณีบุญบั้งไฟ)ประจาปี
2562

20,000

20,000 เฉพาะเจาะจง นายสายผุย แสงมูล
ราคาที่เสนอ 20,000 บาท

นายสายผุย แสงมูล
ราคาที่เสนอ 20,000 บาท

ราคาต่าสุด

92.
-------------------------------------------ยกเลิก-------------------------------------------93.

94.

95.

ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งขบวนรถแห่
ตามโครงการสืบสาน อนุรกั ษ์ วัฒนธรรม
ทางพุทธศาสนา(ประเพณีบุญบั้งไฟ)
ประจาปี 2562
ค่าจ้างเหมาจัดทาบั้งไฟตามโครงการสืบ
สาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา
(ประเพณีบุญบั้งไฟ)ประจาปี 2562
ขนาดท่อ 3 นิ้ว ยาว 1.80 เมตร น้าหนัก
17 กิโลกรัม จานวน 1 บั้ง
ค่าจ้างจัดเตรียมเวทีและเครื่องเสียง ค่าจัด
สถานที่สนามบริเวณวัดบ้านสะพุงและ
แปลงนาทางทิศเหนือของวัดบ้านสะพุง
(สนามบั้งไฟ)ตามโครงการสืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา(ประเพณีบุญบั้ง
ไฟ)ประจาปี 2562

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0112/62
ลงวันที่ 24 เมษายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0113/62
ลงวันที่ 24 เมษายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0114/62
ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0115/62
ลงวันที่ 24 เมษายน 2562

30,000

30,000 เฉพาะเจาะจง นายฐิตินันท์ สืบสาร
ราคาที่เสนอ 30,000 บาท

นายฐิตินันท์ สืบสาร
ราคาที่เสนอ 30,000 บาท

ราคาต่าสุด

6,000

6,000 เฉพาะเจาะจง นายพลากร สีสัน
ราคาที่เสนอ 6,000 บาท

นายพลากร สีสัน
ราคาที่เสนอ 6,000 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0116/62
ลงวันที่ 24 เมษายน 2562

19,500

19,500 เฉพาะเจาะจง นายสมเดช สีสิ้ว
ราคาที่เสนอ 19,500 บาท

นายสมเดช สีสิ้ว
ราคาที่เสนอ 19,500 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0117/62
ลงวันที่ 24 เมษายน 2562

/-14-

-14ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

96.

ค่าจ้างเหมาทาป้ายตามโครงการสืบสาน
อนุรักษ์ วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา
(ประเพณีบุญบั้งไฟ)ประจาปี 2562
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมชุดและแต่งหน้า
นางงามนั่งรถขบวนแห่บั้งไฟ นางงามผู้ถือ
ป้ายและนางราตามโครงการสืบสาน
อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมทางพุทธ
ศาสนา(ประเพณีบุญบั้งไฟ) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร
ประจาเดือนมิถุนายน 2562

15,500

4,500

4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านวายุก๊อปปี้
ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

ร้านวายุก๊อปปี้
ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

ราคาต่าสุด

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
ตาแหน่งธุรการตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับอาเภอ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจาเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2562
100. ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตาม
ใบสั่งจ่ายน้ามันขององค์การบริหารส่วน
ตาบลสะพุง ประจาเดือนมิถุนายน 2562
101 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสะพุง
ประจาเดือนมิถุนายน 2562
102. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่
1/2562 ประจาเดือนพฤษภาคมละ
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562(เริ่มตั้งแต่วันที่
16 พฤษภาคม -30 มิถุนายน พ.ศ.
2562)
ทุกวันทาการ

9,000

9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก ไชยคง
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

ร้านวายุก๊อปปี้
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

ราคาต่าสุด

10,000

10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอัมพรพานิช
ราคาที่เสนอ 10,000 บาท

ร้านอัมพรพานิช
ราคาที่เสนอ 10,000 บาท

ราคาต่าสุด

4,500

4,500 เฉพาะเจาะจง นายสนอง ปาระมัติ
ราคาที่เสนอ 4,50๐.- บาท

97.

98.
99.

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

29,000

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

15,500 เฉพาะเจาะจง ร้านพีแอนพีคอมพิวเตอร์แอนด์ ร้านพีแอนพีคอมพิวเตอร์แอนด์
เซอร์วิส
เซอร์วิส
ราคาที่เสนอ 15,500 บาท
ราคาที่เสนอ 15,500 บาท
29,000 เฉพาะเจาะจง นายพัฒนศักดิ์ กลิ่นศรีวัฒนา นายพัฒนศักดิ์ กลิ่นศรีวัฒนา
ราคาที่เสนอ 29,000 บาท
ราคาทีเ่ สนอ 29,000 บาท

นายสนอง ปาระมัติ
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,50๐.- บาท

103,437.60 103,437.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท วารินมิลค์ จากัด
บริษัท วารินมิลค์ จากัด
ราคาที่เสนอ103,437.60 บาท ราคาที่เสนอ 103,437.60
บาท

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0118/62
ลงวันที่ 24 เมษายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0119/62
ลงวันที่ 24 เมษายน 2562

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0120/62
ลงวันที่ 31 เมษายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0121/62
ลงวันที่ 31 เมษายน 2562

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0122/62
ลงวันที่ 31 เมษายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0123/62
ลงวันที่ 31 เมษายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0100/62
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

/-15-

-15ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

103. ค่าจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าภายในอาคาร
สานักงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
สะพุง
104.

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
2,000

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

2,000 เฉพาะเจาะจง นายราชิ ชวนกลาง
ราคาที่เสนอ 2,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง
นายราชิ ชวนกลาง
ราคาที่เสนอ 2,000 บาท

ราคาต่าสุด

-------------------------------------------ยกเลิก-------------------------------------------105. ค่าจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบคลอง
ส่งน้าจากบ้านสะพุง หมู่ที่ 1 ถึงเขต
เชื่อมต่อเทศบาลศรีรัตนะ ปริมาณงาน
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว
1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 648.00
ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ รายละเอียด
ปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.สะพุง
กาหนด (พร้อมป้ายโครงการ)
106. ค่าจ้างถนนคอนกรีตสริมเหล็ก(ทับถนน
คสล.เดิม)สายจากบ้านนางฤทธิ์ คณะนา
ถึงบ้านนายสุพจ แสงดี บ้านสะพุง
หมู่ที่ 1 ปริมาณงานถนนกว้าง 4.00
เมตร ระยะทางยาว 41.00 เมตร หนา
0.15 เมตร รายละเอียดปรากฏตามแบบ
แปลนที่ อบต.สะพุง กาหนด
107.

105,000

105,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวิวัฒน์พาณิชย์
ร้านวิวัฒน์พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 103,000 บาท ราคาที่เสนอ 103,000 บาท

ราคาต่าสุด

100,000

100,000 เฉพาะเจาะจง ร้านปาล์มการช่าง
ร้านปาล์มการช่าง
ราคาที่เสนอ 92,000 บาท
ราคาที่เสนอ 92,000 บาท

ราคาต่าสุด

-------------------------------------------ยกเลิก-------------------------------------------108. ค่าจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุก
สายจากบ้านอานวย หมู่ที่ 5 ต.สะพุง ถึง
เขตเชื่อมต่อเทศบาลตาบลศรีรัตนะ
ปริมาณงานขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร
ยาว 560.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร หรือมีปริมาณลงหินคลุกไม่น้อยกว่า
210.00ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

98,000

98,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษบุญมาการค้า
ร้านเกษบุญมาการค้า
ราคาที่เสนอ 97,700 บาท ราคาที่เสนอ 97,700 บาท

ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0101/62
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0102/62
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0103/62
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0104/62
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0105/62
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0106/62
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

/-16-

-16ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

109.

110. ค่าจ้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กสายจากบ้าน
นายบุญเพ็ง บุตรงาม บ้านปละ หมู่ที่ 4
ปริมาณงานถนนกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.สะ
พุง กาหนด
111. ค่าจ้างถนนคอนกรีตสริมเหล็ก(ทับถนน คสล.
เดิม)สายจากสามแยกกลางหมู่บ้าน บ้านอานวย
หมู่ที่ 5 ปริมาณงานถนนกว้าง4.00 เมตร
ระยะทางยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียด
ปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.สะพุง กาหนด
112. ค่าจ้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กสายากบ้านนาง
เรือนแก้ว ร่วมทรัพย์ ถึงบ้านนายบุญทอง ศรี
โวหะ บ้านจีเนียว หมู่ที่ 8 ปริมาณงานถนน
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 33.00
เมตร หนา 0.15เมตร รายละเอียดปรากฏ
ตามแบบแปลนที่ อบต.สะพุง กาหนด
113. ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่
ใช้ในการฉีดวัคซีนโครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจาปีงบประมาณ
2562
114.

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
-------------------------------------------ยกเลิก-------------------------------------------เลขที่ CNTR-0107/62
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
99,000
99,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดประจวบกิจชัย ห้างหุ้นส่วนจากัดประจวบกิจชัยคอน
ราคาต่าสุด
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
คอนสตรัคชั่น
สตรัคชั่น
เลขที่ CNTR-0108/62
ราคาที่เสนอ 91,000 บาท
ราคาที่เสนอ 91,000 บาท
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

100,000

100,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดประจวบกิจชัย ห้างหุ้นส่วนจากัดประจวบกิจชัยคอน
คอนสตรัคชั่น
สตรัคชั่น
ราคาที่เสนอ 92,500 บาท
ราคาที่เสนอ 92,500 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0109/62
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

100,000

100,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดประจวบกิจชัย ห้างหุ้นส่วนจากัดประจวบกิจชัยคอน
คอนสตรัคชั่น
สตรัคชั่น
ราคาที่เสนอ 91,000 บาท
ราคาที่เสนอ 91,000 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0110/62
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0111/62
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

29,700

29,700 เฉพาะเจาะจง ร้านดีหนึ่งเภสัช
ราคาที่เสนอ 29,700 บาท

ร้านดีหนึ่งเภสัช
ราคาที่เสนอ 29,700 บาท

-------------------------------------------ยกเลิก--------------------------------------------

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0112/62
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
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115. ค่าจ้างเหมาจัดทาฐานจุดบั้งไฟตาม
โครงการสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมทาง
พุทธศาสนา(ประเพณีบุญบั้งไฟ)ประจาปี
2562
116.

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
20,000

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

20,000 เฉพาะเจาะจง นายสายผุย แสงมูล
ราคาที่เสนอ 20,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
นายสายผุย แสงมูล
ราคาต่าสุด
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
ราคาที่เสนอ 20,000 บาท
เลขที่ CNTR-0113/62
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

-------------------------------------------ยกเลิก-------------------------------------------117. ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งขบวนรถแห่
ตามโครงการสืบสาน อนุรกั ษ์ วัฒนธรรม
ทางพุทธศาสนา(ประเพณีบุญบั้งไฟ)
ประจาปี 2562
118. ค่าจ้างเหมาจัดทาบั้งไฟตามโครงการสืบ
สาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา
(ประเพณีบุญบั้งไฟ)ประจาปี 2562
ขนาดท่อ 3 นิ้ว ยาว 1.80 เมตร น้าหนัก
17 กิโลกรัม จานวน 1 บั้ง
119. ค่าจ้างจัดเตรียมเวทีและเครื่องเสียง ค่าจัด
สถานที่สนามบริเวณวัดบ้านสะพุงและ
แปลงนาทางทิศเหนือของวัดบ้านสะพุง
(สนามบั้งไฟ)ตามโครงการสืบสานอนุรักษ์
วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา(ประเพณีบุญบั้ง
ไฟ)ประจาปี 2562
120. ค่าจ้างเหมาทาป้ายตามโครงการสืบสาน
อนุรักษ์ วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา
(ประเพณีบุญบั้งไฟ)ประจาปี 2562
121. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมชุดและแต่งหน้า
นางงามนั่งรถขบวนแห่บั้งไฟ นางงามผู้ถือ
ป้ายและนางราตามโครงการสืบสาน
อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมทางพุทธ
ศาสนา(ประเพณีบุญบั้งไฟ) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0114/62
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0115/62
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

30,000

30,000 เฉพาะเจาะจง นายฐิตินันท์ สืบสาร
ราคาที่เสนอ 30,000 บาท

นายฐิตินันท์ สืบสาร
ราคาที่เสนอ 30,000 บาท

ราคาต่าสุด

6,000

6,000 เฉพาะเจาะจง นายพลากร สีสัน
ราคาที่เสนอ 6,000 บาท

นายพลากร สีสัน
ราคาที่เสนอ 6,000 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0116/62
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

19,500

19,500 เฉพาะเจาะจง นายสมเดช สีสิ้ว
ราคาที่เสนอ 19,500 บาท

นายสมเดช สีสิ้ว
ราคาที่เสนอ 19,500 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0117/62
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

15,500

15,500 เฉพาะเจาะจง ร้านพีแอนพีคอมพิวเตอร์แอนด์ ร้านพีแอนพีคอมพิวเตอร์แอนด์
เซอร์วิส
เซอร์วิส
ราคาที่เสนอ 15,500 บาท
ราคาที่เสนอ 15,500 บาท
29,000 เฉพาะเจาะจง นายพัฒนศักดิ์ กลิ่นศรีวัฒนา นายพัฒนศักดิ์ กลิ่นศรีวัฒนา
ราคาที่เสนอ 29,000 บาท
ราคาทีเ่ สนอ 29,000 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0118/62
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0119/62
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

29,000

ราคาต่าสุด
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วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

122. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร
ประจาเดือนมิถุนายน 2562

4,500

4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านวายุก๊อปปี้
ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

ร้านวายุก๊อปปี้
ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

ราคาต่าสุด

123. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ตาแหน่ง
ธุรการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
อาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
124. ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตาม
ใบสั่งจ่ายน้ามันขององค์การบริหารส่วน
ตาบลสะพุง ประจาเดือนมิถุนายน 2562
125. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสะพุง
ประจาเดือนมิถุนายน 2562
126.

9,000

9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก ไชยคง
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

ร้านวายุก๊อปปี้
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

ราคาต่าสุด

10,000

10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอัมพรพานิช
ราคาที่เสนอ 10,000 บาท

ร้านอัมพรพานิช
ราคาที่เสนอ 10,000 บาท

ราคาต่าสุด

4,500

4,500 เฉพาะเจาะจง นายสนอง ปาระมัติ
ราคาที่เสนอ 4,50๐.- บาท

นายสนอง ปาระมัติ
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,50๐.- บาท

ราคาต่าสุด

-------------------------------------------ยกเลิก-------------------------------------------127. ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ประจาปี 2562
128. ค่าจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ตาม
โครงการจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
129. ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ รุ่น TF
3060 ขนาด 75X150X75 เซนติเมตร
(สีขาว)
130. ค่าจัดซื้อยางมะตอยสาเร็จรูป

94,800

94,800 เฉพาะเจาะจง

ร้านดีมากพานิชย์
ราคาที่เสนอ 94,800 บาท

ร้านดีมากพานิชย์
ราคาที่เสนอ 94,800 บาท

ราคาต่าสุด

120,000

120,000 เฉพาะเจาะจง

ร้านรวยทรัพย์อินเตอร์กรุ๊ป
ราคาที่เสนอ 120,000
บาท

ร้านรวยทรัพย์อินเตอร์กรุ๊ป
ราคาที่เสนอ 120,000 บาท

ราคาต่าสุด

21,000

21,000 เฉพาะเจาะจง

ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์
ราคาที่เสนอ 21,000 บาท

ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์
ราคาที่เสนอ 21,000 บาท

ราคาต่าสุด

72,000

72,000 เฉพาะเจาะจง

ร้านวรรณเคมีภัณฑ์กรุ๊ป
ราคาที่เสนอ 72,000 บาท

ร้านวรรณเคมีภัณฑ์กรุ๊ป
ราคาที่เสนอ 72,000 บาท

ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0120/62
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0121/62
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0122/62
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0123/62
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0124/62
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0125/62
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0126/62
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0127/62
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0128/62
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
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131. ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
132. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงานประจา
ศูนย์ฯมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
อาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
133. ค่าจัดซื้อวัสดุโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV ขนาด 48 นิว้
จานวน 2 เครื่อง
134. ค่าจัดซื้อพัดลมติดเพดาน ขนาด 16 นิว้
(พร้อมติดตั้ง) จานวน 20 ตัว
135. ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)
จานวน 11 รายการ
136. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่
1/2562 ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2562 (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม
2562)ทุกวันทาการ
137. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร
ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
138. ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่
น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน และ
น้ามันเครื่อง ตามใบสั่งจ่ายน้ามัน
อบต.สะพุง ประจาเดือนกรกฎาคม 2562
139. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสะพุง
ประจาเดือนกรกฎาคม 2562

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

8,900

8,900 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง
จากัด
ราคาที่เสนอ 8,900 บาท

8,200

8,200 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดไพศาลวิทยา ห้างหุ้นส่วนจากัดไพศาลวิทยา
ราคาที่เสนอ 8,200 บาท
ราคาที่เสนอ 8,200 บาท

37,400

30,000
9,095

บริษัท แสงไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง
จากัด
ราคาที่เสนอ 8,900 บาท

37,400 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดศรีสะเกษเจริญ ห้างหุ้นส่วนจากัดศรีสะเกษเจริญกิจ
กิจซัพพลาย
ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ 37,400 บาท
ราคาที่เสนอ 37,400 บาท
30,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพินิจกิจเจริญ
ร้านพินิจกิจเจริญ
ราคาที่เสนอ 30,000 บาท
ราคาที่เสนอ 30,000 บาท
9,095 เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรีพาณิชย์
ราคาที่เสนอ 9,095 บาท

ร้านมนตรีพาณิชย์
ราคาที่เสนอ 9,095 บาท

67,905.60 67,905.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท วารินมิลค์ จากัด
บริษัท วารินมิลค์ จากัด
ราคาที่เสนอ 67,905.60 บาท ราคาที่เสนอ 67,905.60 บาท

ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0129/62
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0130/62
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0131/62
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0132/62
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0133/62
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0134/62
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562

ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด
ราคาต่าสุด

4,500

4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านวายุก๊อปปี้
ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

ร้านวายุก๊อปปี้
ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

ราคาต่าสุด

10,000

10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอัมพรพานิช
ราคาที่เสนอ 10,000 บาท

ร้านอัมพรพานิช
ราคาที่เสนอ 10,000 บาท

ราคาต่าสุด

4,500

4,500 เฉพาะเจาะจง นายสนอง ปาระมัติ
ราคาที่เสนอ 4,50๐.- บาท

นายสนอง ปาระมัติ
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,50๐.- บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0135/62
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0136/62
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0137/62
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562
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140. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ตาแหน่ง
ธุรการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
อาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
141. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงานประจา
ศูนย์ฯมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
อาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
142. ค่าจ้างปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรัง
บ้านทุ่งระวี หมู่ที่ 12 ปริมาณงานถนน
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1500
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 607.00 ลบ.ม. พร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ รายละเอียดปรากฏตาม
แบบแปลนที่ อบต.สะพุงกาหนด
143. ค่าจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านนา
เจริญ หมู่ที่ 13 ตาบลสะพุงไปบ้านกระจง
ตาบลพรหมสวัสดิ์ ปริมาณงานขนาดกว้าง
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณลง
ลูกรังไม่น้อยกว่า 324.00 ลบ.ม. พร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.สะพุง กาหนด
144. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากบ้านนายสนาน ศรีสะอาด ถึงบ้านนาง
แสง นางวงค์ บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 10 ปริมาณ
งานถนนกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว
100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.สะพุง กาหนด
(พร้อมป้ายโครงการ)

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

9,000

9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก ไชยคง
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

23,546

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0138/62
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562

นางสาวกมลชนก ไชยคง
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

ราคาต่าสุด

23,546 เฉพาะเจาะจง ร้านพินิจกิจเจริญ
ราคาที่เสนอ 23,546 บาท

ร้านพินิจกิจเจริญ
ราคาที่เสนอ 23,546 บาท

ราคาต่าสุด

123,000

96,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวิวัฒน์พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 95,500 บาท

ร้านวิวัฒน์พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 95,500 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0140/62
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

51,000

51,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวิวัฒน์พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 50,500 บาท

ร้านวิวัฒน์พาณิชย์
ราคาที่เสนอ 50,500 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0141/62
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

300,000

300,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัย
ราคาที่เสนอ 298,000 บาท

ร้านพรชัย
ราคาที่เสนอ 298,000 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0142/62
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0139/62
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
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วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

145.
-------------------------------------------ยกเลิก-------------------------------------------146.
-------------------------------------------ยกเลิก-------------------------------------------147. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก
บ้านศรีสว่างพัฒนา หมู่ที่ 14 ถึงบ้านนาเจริญ
หมู่ที่ 13 ปริมาณงานกว้าง 5.00 เมตร ยาว
71.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.สะพุง กาหนด (พร้อม
ป้ายโครงการ)
148. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 ไปบ้านศรีสว่าง
พัฒนา หมู่ที่ 14 (ช่วงที่ 1รวมช่วงที่ 2)
ปริมาณงานกว้าง 5.00 เมตร ยาว 73.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.สะพุง กาหนด (พร้อมป้ายโครงการ)
149. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้น
ทาง ประจาปีงบประมาณ 2562
150. ค่าจ้างเหมาขุดบ่อฝังกลบขยะตามโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะที่ต้นทาง ประจาปีบประมาณ 2562
151. ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริม
โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลสะพุง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.562
152. ค่าจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ(กองคลัง)
จานวน 2 เครื่อง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0143/62
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0144/62
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0145/62
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

214,000

214,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดประจวบกิจชัย ห้างหุ้นส่วนจากัดประจวบกิจชัยคอน
คอนสตรัคชั่น
สตรัคชัน่
ราคาที่เสนอ 212,000 บาท
ราคาที่เสนอ 212,000 บาท

ราคาต่าสุด

220,000

220,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดประจวบกิจชัย ห้างหุ้นส่วนจากัดประจวบกิจชัยคอน
คอนสตรัคชั่น
สตรัคชั่น
ราคาที่เสนอ 219,000 บาท
ราคาที่เสนอ 219,000 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0146/62
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0147/62
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0148/62
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0149/62
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0150/62
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

1,000

1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวีรวุฒิพาณิชย์
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท

ร้านวีรวุฒิพาณิชย์
ราคาที่เสนอ 1,000 บาท

ราคาต่าสุด

4,000

4,000 เฉพาะเจาะจง ส.อ.ณัฐพงษ์ คามา
ราคาที่เสนอ 4,000 บาท

ส.อ.ณัฐพงษ์ คามา
ราคาที่เสนอ 4,000 บาท

ราคาต่าสุด

1,750

1,750 เฉพาะเจาะจง ร้านภูธรก๊อปปี้
ราคาที่เสนอ 1,750 บาท

ร้านภูธรก๊อปปี้
ราคาที่เสนอ 1,750 บาท

ราคาต่าสุด

6,100

6,100 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง
จากัด
ราคาที่เสนอ 6,100 บาท

บริษัท แสงไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ราคาที่เสนอ 6,100 บาท

ราคาต่าสุด
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153. ค่าจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ(สานักงานปลัด)
จานวน 3 เครื่อง
154. ค่าจ้างทาป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั 67 บาท
พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
155. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร(กองคลัง)แบบ
2บาน จานวน 2 หลัง
156. ค่าจ้างเหมารถศึกษาดูงานโครงการส่งเสริม
โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลสะพุง ประจาปี
งบประมาณ 2562ในวันที่ 31 กรกฎาคม
2562 สถานที่ศึกษาดูงาน ณ เทศบาล
ตาบลนิคมสร้างตนเองลาโดมน้อยอาเภอ
สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
157. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่
1/2562 ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2562(ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562)
ทุกวันทาการ
158. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสะพุง
ประจาเดือนสิงหาคม 2562
159. ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่
น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน และ
น้ามันเครื่อง ตามใบสั่งจ่ายน้ามัน
อบต.สะพุง ประจาเดือนสิงหาคม 2562
160. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร
ประจาเดือนสิงหาคม 2562

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
5,400
2,304

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
5,400 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด บริษัท แสงไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ราคาต่าสุด
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
ราคาที่เสนอ 6,100 บาท
ราคาที่เสนอ 6,100 บาท
เลขที่ CNTR-0151/62
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
2,304 เฉพาะเจาะจง ร้านสาดสี-ดนตรี-ศิลป์
ร้านสาดสี-ดนตรี-ศิลป์
ราคาต่าสุด
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
ราคาที่เสนอ 2,304 บาท
ราคาที่เสนอ 2,304 บาท
เลขที่ CNTR-0152/62
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

11,000

11,000 เฉพาะเจาะจง ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์
ราคาที่เสนอ 11,000 บาท

ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์
ราคาที่เสนอ 11,000 บาท

ราคาต่าสุด

12,000

12,000 เฉพาะเจาะจง นายชยพัทธ์ เควันดี
ราคาที่เสนอ 12,000 บาท

นายชยพัทธ์ เควันดี
ราคาที่เสนอ 12,000 บาท

ราคาต่าสุด

บริษัท วารินมิลค์ จากัด
ราคาที่เสนอ 71,024.52 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0155/62
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

นายสนอง ปาระมัติ
ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0156/62
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0157/62
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

71,024.52 71,024.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท วารินมิลค์ จากัด
ราคาที่เสนอ 71,024.52 บาท
4,500

4,500 เฉพาะเจาะจง นายสนอง ปาระมัติ
ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

10,000

10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอัมพรพานิช
ราคาที่เสนอ 10,000 บาท

ร้านอัมพรพานิช
ราคาที่เสนอ 10,000 บาท

ราคาต่าสุด

4,500

4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านวายุก๊อปป็
ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

ร้านวายุก๊อปป็
ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0153/62
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0154/62
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0158/62
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

/-23-

-23ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

161. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ตาแหน่ง
ธุรการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
อาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
162. ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สานักงานปลัด)

9,000

9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชนก ไชยคง
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

นางสาวกมลชนก ไชยคง
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

ราคาต่าสุด

3,780

ราคาต่าสุด

163. ค่าจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง จานวน 1 คัน คือรถกู้ชีพฯยีห่ ้อ
TOYOTA รุ่น VIGO เลขทะเบียน บพ
1304 ศรีสะเกษ หมายเลขครุภัณฑ์
002-55-0002
164. ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน(สานักงานปลัด)

1,815

3,780 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดล้าฟ้าโอเอแอนด์ห้างหุ้นส่วนจากัดล้าฟ้าโอเอแอนด์
สเตชั่นเนอรี่
สเตชั่นเนอรี่
ราคาที่เสนอ 3,780 บาท
ราคาที่เสนอ 3,780 บาท
1,815 เฉพาะเจาะจง ร้านคาร์คลินิก
ร้านคาร์คลินิก
ราคาที่เสนอ 1,815 บาท
ราคาที่เสนอ 1,815 บาท

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เค.สปอร์ต ช็อป
ราคาที่เสนอ 7,000 บาท

ร้านพี.เค.สปอร์ต ช็อป
ราคาที่เสนอ 7,000 บาท

ราคาต่าสุด

165. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(เททับถนน คล.เดิม)สายจากสายแยกกลาง
หมู่บ้านอานวย หมู่ที่ 5 ปริมาณงานกว้าง
5.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ0.20
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.สะพุง กาหนด
166. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
จากบ้านนายวิชยั มาตรยารักษ์ ไปอาคาร
กศน.ตาบลสะพุง ปริมาณงานกว้าง 4.00
เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.สะพุง
กาหนด

99,000

99,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพินิจกิจเจริญ
ราคาที่เสนอ 98,500 บาท

ร้านพินิจกิจเจริญ
ราคาที่เสนอ 98,500 บาท

ราคาต่าสุด

100,000

100,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพินิจกิจเจริญ
ราคาที่เสนอ 99,500 บาท

ร้านพินิจกิจเจริญ
ราคาที่เสนอ 99,500 บาท

ราคาต่าสุด

ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0159/62
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0160/62
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0161/62
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0162/62
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0163/62
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0164/62
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562

/-24-

-24ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ร้านพินิจกิจเจริญ
ราคาต่าสุด
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
ราคาที่เสนอ 99,500 บาท
เลขที่ CNTR-0165/62
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562

167. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สามแยกหลังโรงเรียนบ้านสะพุง)จากบ้านนาง
จงลักษณ์ ศรสะอาด ถึงบ้านนางแลว -คาหอม
ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.สะพุง กาหนด
168. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ภายในหมูบ่ ้านจีเนียว หมู่ที่ 8 ปริมาณงานกว้าง
5.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่
อบต.สะพุง กาหนด (พร้อมป้ายโครงการ)

100,000

100,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพินิจกิจเจริญ
ราคาที่เสนอ 99,500 บาท

200,000

199,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดประจวบกิจชัย ห้างหุ้นส่วนจากัดประจวบกิจชัยคอน
คอนสตรัคชั่น
สตรัคชั่น
ราคาที่เสนอ 198,000 บาท
ราคาที่เสนอ 198,000 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0166/62
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

169. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก
สามแยกหน้าโรงเรียนบ้านสะพุง ถึง
(คุ้มแสตง)บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 10 ปริมาณ
งานถนนกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว
99.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.สะพุง กาหนด (พร้อมป้ายโครงการ)

300,000

278,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดประจวบกิจชัย ห้างหุ้นส่วนจากัดประจวบกิจชัยคอน
คอนสตรัคชั่น
สตรัคชั่น
ราคาที่เสนอ 276,000 บาท
ราคาที่เสนอ 276,000 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0167/62
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0168/62
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

170. ค่าจ้างปรับปรุงอาคารที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลสะพุง ปริมาณงานขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 6.50 เมตร โดยทา
การปรับปรุงต่อเติมโครงหลังคาเหล็ก
ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตาบลสะพุง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.สะพุง
กาหนด (พร้อมป้ายโครงการ)
171.

79,000

79,000 เฉพาะเจาะจง ร้านปาล์มการช่าง
ราคาที่เสนอ 78,500 บาท

ร้านปาล์มการช่าง
ราคาที่เสนอ 78,500 บาท

-------------------------------------------ยกเลิก--------------------------------------------

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0169/62
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

/-25-

-25ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

172. ค่าวัสดุสานักงาน(สานักงานปลัด)

173. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(สานักงานปลัด)
174. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
175.

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้า

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
17,555
17,555 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดไพศาลวิทยา ห้างหุ้นส่วนจากัดไพศาลวิทยา
ราคาต่าสุด
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
ราคาที่เสนอ 17,555 บาท
ราคาที่เสนอ 17,555 บาท
เลขที่ CNTR-0170/62
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562
27,030
27,030 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดไพศาลวิทยา ห้างหุ้นส่วนจากัดไพศาลวิทยา
ราคาต่าสุด
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
ราคาที่เสนอ 27,030 บาท
ราคาที่เสนอ 27,030 บาท
เลขที่ CNTR-0171/62
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562
9,995
9,995 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดไพศาลวิทยา ห้างหุ้นส่วนจากัดไพศาลวิทยา
ราคาต่าสุด
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
ราคาที่เสนอ 9,995 บาท
ราคาที่เสนอ 9,995 บาท
เลขที่ CNTR-0172/62
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
-------------------------------------------ยกเลิก-------------------------------------------เลขที่ CNTR-0173/62
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562

176. ค่าวัสดุสานักงาน(กองคลัง)

17,769

17,769 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดไพศาลวิทยา ห้างหุ้นส่วนจากัดไพศาลวิทยา
ราคาที่เสนอ 17,769 บาท
ราคาที่เสนอ 17,769 บาท

ราคาต่าสุด

177. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)

18,850

18,850 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดไพศาลวิทยา ห้างหุ้นส่วนจากัดไพศาลวิทยา
ราคาที่เสนอ 18,850 บาท
ราคาที่เสนอ 18,850 บาท

ราคาต่าสุด

178. ค่าวัสดุสานักงาน

11,912

11,912 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดไพศาลวิทยา ห้างหุ้นส่วนจากัดไพศาลวิทยา
ราคาที่เสนอ 11,912 บาท
ราคาที่เสนอ 11,912 บาท

ราคาต่าสุด

179. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

8,820

8,820 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดไพศาลวิทยา ห้างหุ้นส่วนจากัดไพศาลวิทยา
ราคาที่เสนอ 8,820 บาท
ราคาที่เสนอ 8,820 บาท

ราคาต่าสุด

180. ค่าวัสดุก่อสร้าง(สานักงานปลัด)

2,820

2,820 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดไพศาลวิทยา ห้างหุ้นส่วนจากัดไพศาลวิทยา
ราคาที่เสนอ 2,820 บาท
ราคาที่เสนอ 2,820 บาท

ราคาต่าสุด

5,100 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดลล้าฟ้าโอ
แอนด์สเตชั่นเนอรี่
ราคาที่เสนอ 5,100บาท

ราคาต่าสุด

181. ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงานประจาศูนย์ตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอาเภอ ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

5,1001

ห้างหุ้นส่วนจากัดลล้าฟ้าโอแอนด์
สเตชั่นเนอรี่
ราคาที่เสนอ 5,100บาท

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0174/62
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0175/62
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0176/62
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0177/62
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0178/62
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0179/62
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562
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งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

182.
183. ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร แบบ 20 ช่อง
184. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง)
185. ค่าอาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2562
ประจาเดือนกันยายน พ.ศ.2562(เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2562)ทุกวัน
ที่ทาการ
186. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสะพุง
ประจาเดือนกันยายน 2562(เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1-30 กันยายน 2562)
187. ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ามัน
ดีเซล,น้ามันเบนซิลและน้ามันเครื่อง)ตาม
ใบสั่งจ่ายน้ามัน อบต.สะพุง ประจาเดือน
กันยายน 2562
188. ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสาร
ประจาเดือนกันยายน 2562
189. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ตาแหน่ง
ธุรการตามโครงการเพิ่มประสิทธภาพศูนย์
ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
อาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประจาเดือนกันยายน พ.ศ.2562

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
-------------------------------------------ยกเลิก-------------------------------------------เลขที่ CNTR-0180/62
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์
ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์
ราคาต่าสุด
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
ราคาที่เสนอ 7,000 บาท
ราคาที่เสนอ 7,000 บาท
เลขที่ CNTR-0181/62
23.ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562
10,700 10,700 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์
ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์
ราคาต่าสุด
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
ราคาที่เสนอ 10,700 บาท
ราคาที่เสนอ 10,700 บาท
เลขที่ CNTR-0182/62
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
71,024.52 71,024. เฉพาะเจาะจง บริษัท วารินมิลค์ จากัด
บริษัท วารินมิลค์ จากัด
ราคาต่าสุด
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
52
ราคาที่เสนอ 71,024.52 บาท ราคาที่เสนอ 71,024.52
เลขที่ CNTR-0183/62
บาท
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
4,500

10,000

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

4,500 เฉพาะเจาะจง นายสนอง ปาระมัติ
ราคาที่เสนอ 4,500 บาท
10,000

เฉพาะเจาะจง ร้านอัมพรพานิช
ราคาที่เสนอ 10,000 บาท

นายสนอง ปาระมัติ
ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0184/62
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ร้านอัมพรพานิช
ราคาที่เสนอ 10,000 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0185/62
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0186/62
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0187/62
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

4,500

4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านวายุก๊อปปี้
ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

ร้านวายุก๊อปปี้
ราคาที่เสนอ 4,500 บาท

ราคาต่าสุด

9,000

9,000

นางสาวกมลชน ไชยคง
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

ราคาต่าสุด

เฉพาะเจาะจง นางสาวกมลชน ไชยคง
ราคาที่เสนอ 9,000 บาท

/-27-

-27ลาดับที่
190.

191.

192.

193.

194.

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0188/62
ลงวันที่ 2 กันยายน 2562

ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจาก (ถนน คสล.เดิม) บ้านนายแสวง กิ่งจันมน ถึงบ้านนายคาแสง วันดีรัตน์
หมู่ที่ 1 ปริมาณงานกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่
อบต. กาหนด(พร้อมป้ายโครงการ)
ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภายในหมู่บา้ นหนองขาม หมู่ที่ 6
ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว
33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียด
ปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต. กาหนด

121,000

121,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพินิจกิจเจริญ
ราคาที่เสนอ 120,500 บาท

ร้านพินิจกิจเจริญ
ราคาที่เสนอ 120,500 บาท

ราคาต่าสุด

100,000

99,500 เฉพาะเจาะจง ร้านพินิจกิจเจริญ

ราคาต่าสุด

ราคาที่เสนอ 99,000 บาท

ร้านพินิจกิจเจริญ
ราคาที่เสนอ 99,000 บาท

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0189/62
ลงวันที่ 2 กันยายน 2562

ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากถนน คสล.เดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านจอกถึงถนน คล.กลางหมู่บา้ นทุ่งระวี
หมู่ที่ 12 (ช่วงที่ 1รวมช่วงที่ 2)ปริมาณ
งานกว้าง 3.00 เมตร ยาว45.00 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร
รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่
อบต. กาหนด
ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายภายในหมู่บา้ นจอก หมู่ที่ 2 ปริมาณ
งานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร รายละเอียดปรากฏตาม
แบบแปลนที่ อบต. กาหนด
ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย(ถนน คสล.เดิม)จากบ้านสวง สุริเตอร์
ไปหนองแคนใหญ่บ้านทุ่งระวี หมู่ที่ 12
ปริมาณงานกว้าง5.00 เมตร ยาว 33.00
เมตร หนา 0.15 เมตรรายละเอียด
ปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต. กาหนด

83,000

83,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพินิจกิจเจริญ
ราคาที่เสนอ 82,500 บาท

ร้านพินิจกิจเจริญ
ราคาที่เสนอ 82,500 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0190/62
ลงวันที่ 2 กันยายน 2562

100,000

100,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พรเกษมการโยธา
ราคาที่เสนอ 99,500 บาท

ร้าน ส.พรเกษมการโยธา
ราคาที่เสนอ 99,500 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0191/62
ลงวันที่ 5 กันยายน 2562

100,000

100,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.พรเกษมการโยธา
ราคาที่เสนอ 99,500 บาท

ร้าน ส.พรเกษมการโยธา
ราคาที่เสนอ 99,500 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0192/62
ลงวันที่ 5 กันยายน 2562

/-28-

-28ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

195.

ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์(กองช่าง)

4,350

195.

ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์(กองคลัง)

4,950

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

4,350 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์
ราคาที่เสนอ 4,350 บาท

ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์
ราคาที่เสนอ 4,350 บาท

ราคาต่าสุด

4,950 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์
ราคาที่เสนอ 4,950 บาท

ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์
ราคาที่เสนอ 4,950 บาท

ราคาต่าสุด

196.
-------------------------------------------ยกเลิก-------------------------------------------197.

198.

199.

200.

ค่าเหมารถศึกษาดูงานตามโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 12
กันยายน 2562 สถานที่ศกึ ษาดูงาน ณ
บ้านระทม ตาบล
นาบัว อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงานประจา
ศูนย์ฯตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
อาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(กองการศึกษาฯ)

12,000

12,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดไทยนคร
ลาดวน
ราคาที่เสนอ 12,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัดไทยนครลาดวน
ราคาที่เสนอ 12,000 บาท

ราคาต่าสุด

15,560

15,560 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนไพศาลวิทยา
ราคาที่เสนอ 15,560 บาท

ห้างหุ้นส่วนไพศาลวิทยา
ราคาที่เสนอ 15,560 บาท

ราคาต่าสุด

26,300

26,300 เฉพาะเจาะจง ร้านพีแอนพีคอมพิวเตอร์แอนด์ ร้านพีแอนพีคอมพิวเตอร์แอนด์
เซอร์วิส
เซอร์วิส
ราคาที่เสนอ 26,300 บาท
ราคาทีเ่ สนอ 26,300 บาท

ราคาต่าสุด

ค่าจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

14,600

14,600 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนไพศาลวิทยา
ราคาที่เสนอ 14,600 บาท

ราคาต่าสุด

ห้างหุ้นส่วนไพศาลวิทยา
ราคาที่เสนอ 14,600 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0193/62
ลงวันที่ 5 กันยายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0194/62
ลงวันที่ 5 กันยายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0195/62
ลงวันที่ 9 กันยายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0196/62
ลงวันที่ 10 กันยายน
2562

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0197/62
ลงวันที่ 10 กันยายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0198/62
ลงวันที่ 11 กันยายน
2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0199/62
ลงวันที่ 11 กันยายน
2562

/-29-

-29ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

201.

ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 800VA
จานวน 2 เครื่อง

5,000

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์
ราคาที่เสนอ 5,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านศรีรัตนะคอมพิวเตอร์
ราคาที่เสนอ 5,000 บาท

ราคาต่าสุด

202.
-------------------------------------------ยกเลิก-----------------------------------------203.

204.

205.

206.
207.

ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตการทาเสื้อมัด
ย้อมตามโครงการส่งเสริมละสนับสนุนการ
ดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สาธิตการทาขนม
ทองม้วนสมุนไพรตามโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการดาเนินชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
ค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร.หรือ
ชุดปฏิบัติการ อปพร. ประกอบด้วย
หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้าและ
เข็มเครื่องหมาย อปพร. จานวน 20 ชุด
ค่าจัดซื้อหินคลุก จานวน 170 ลบ.ม.
ค่าจ้างเหมารถศึกษาดูงานตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาสตรีตาบลสะพุง
ประจาปีปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใน
วันที่ 18 กันยายน 2562 สถานที่ศึกษาดู
งาน ณ โครงการเกษตรอทิตยาทร
ตาบลเทนมีย์ อาเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ และกลุ่มทอผ้ายกทอง
จันทร์โสมา ตาบลท่าสว่าง
อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

4,550

600

4,550 เฉพาะเจาะจง

ร้านพี.เค.สปอร์ต ช็อป
ราคาที่เสนอ 4,550 บาท

600 เฉพาะเจาะจง นางประไพ จันทกรณ์
ราคาที่เสนอ 600 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0200/62
ลงวันที่ 11 กันยายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0201/62
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

ร ร้านพี.เค.สปอร์ต ช็อป
ราคาที่เสนอ 4,550 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0202/62
ลงวันที่ 11 กันยายน 2562

นางประไพ จันทกรณ์
ราคาที่เสนอ 600 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0203/62
ลงวันที่ 11 กันยายน 2562

40,000

40,000 เฉพาะเจาะจง ร้านแค้มปิ้งแค้มป์
ราคาที่เสนอ 40,000 บาท

ร้านแค้มปิ้งแค้มป์
ราคาที่เสนอ 40,000 บาท

ราคาต่าสุด

58,310

58,310 เฉพาะเจาะจง ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่ สร้าง
ราคาที่เสนอ 58,310 บาท

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่ สร้าง
ราคาที่เสนอ 58,310 บาท

ราคาต่าสุด

12,000

12,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดไทยนครลาดวน ห้างหุ้นส่วนจากัดไทยนคร
ราคาที่เสนอ 12,000 บาท
ลาดวน
ราคาที่เสนอ 12,000 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0204/62
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0205/62
ลงวันที่ 16 กันยายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0206/62
ลงวันที่ 16 กันยายน 2562

/-30-

-30ลาดับที่
208.

209.

210..

211.
212.

213.
214.

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมตาม
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่าย
พลเรือนขององค์การบริหารส่วนตาบล
สะพุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สาหรับ
ฝึกอบรมการทาผ้ามัดย้อม(กลุ่ม
ผู้สูงอายุ)ตามโครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สาหรับฝึกอบรม
การทาดอกไม้จากเศษผ้าและทาพวง
กุญแจจากลูกปัด(กลุ่มสตรี)ตามโครงการ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
ค่าจ้างสารวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
สะพุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ค่าจ้างจัดทาแผนทีภ่ าษีและทะเบียน
ทรัพย์สินตามโครงการจัดทาแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่
1/2562 ประจาเดือนตุลาคมพ.ศ.2562
ค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน(กองการศึกษา)

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

7,360

7,360 เฉพาะเจาะจง ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่ สร้าง
ราคาที่เสนอ 7,360 บาท

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่ สร้าง
ราคาที่เสนอ 7,360 บาท

ราคาต่าสุด

4,910

4,910 เฉพาะเจาะจง

ร้านพี.เค.สปอร์ต ช็อป
ราคาที่เสนอ 4,910 บาท

ราคาต่าสุด

นางรัตนา ศรีอุทิศ
ราคาที่เสนอ 11,010 บาท

ราคาต่าสุด

ร้านพี.เค.สปอร์ต ช็อป
ราคาที่เสนอ 4,910 บาท

11,010

11,010 เฉพาะเจาะจง นางรัตนา ศรีอุทิศ
ราคาที่เสนอ 11,010 บาท

25,000

25,000 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ราคาที่เสนอ 25,000 บาท
ราคาที่เสนอ 25,000 บาท

ราคาต่าสุด

450,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เจ.โฮมดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส ร้านพี.เจ.โฮมดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิส
ราคาที่เสนอ 450,000บาท
ราคาที่เสนอ 450,000บาท

ราคาต่าสุด

450,000

84,409.08 84,409.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท วารินมิลค์ จากัด
ราคาที่เสนอ 84,409.08บาท
11,800

11,800 เฉพาะเจาะจง ร้านพินิจกิจเจริญ
ราคาที่เสนอ 11,800 บาท

บริษัท วารินมิลค์ จากัด
ราคาที่เสนอ 84,409.08บาท

ราคาต่าสุด

ร้านพินิจกิจเจริญ
ราคาที่เสนอ 11,800 บาท

ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0207/62
ลงวันที่ 10 กันยายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0208/62
ลงวันที่ 17 กันยายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0209/62
ลงวันที่ 17 กันยายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0210/62
ลงวันที่ 18 กันยายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0211/62
ลงวันที่ 19 กันยายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0212/62
ลงวันที่ 20 กันยายน 2562
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0213/62
ลงวันที่ 23 กันยายน 2562

/-31-

-31ลาดับที่
215.

216.

217.

218.

219.

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากบ้านนางฤทธิ์ คณะนา ถึงบ้าน
นายสุพจน แสงดี ปริมาณงานกว้าง 4.00
เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ0.20 เมตร
(รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่
อบต.สะพุงกาหนด)
ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เท
ทับถนน คสล.เดิม)สายจากบ้านนายสุข เผื่อ
แผ่ ถึงนางพันธ์ รุ่งแสง ปริมาณงานกว้าง
5.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร
(รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.
สะพุงกาหนด)
ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ถนนคสล.เดิม สี่แยกหนองสาดถึงสามแยกปู่
ตาบ้านศรรีสว่างพัฒนา หมู่ที่ 14 ปริมาณ
งานกว้าง 5.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดปรากฏตาม
แบบแปลนที่ อบต.สะพุงกาหนด)
ค่าจ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านสะพุง โดยทาการก่อผนังอิฐบล็อก ฉาบ
ปูนเรียบ,ทาสีผนัง,พร้อมติดตั้งประตู-หน้าต่าง
อลูมิเนียม(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานที่
อบต.สะพุงกาหนด)
ค่าจ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านจอก โดยทาการปรับปรุงต่อเติมตั้งประตู,
หน้าต่างมุ้งลวด พร้อมอุปกรณ์และปรับปรุง
ต่อเติมโครงการหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอน
แมนทัลชีท(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานที่
อบต.สะพุงกาหนด)(พร้อมป้ายโครงการ)

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
100,000

100,000

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

เฉพาะเจาะจง ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่ สร้าง
ราคาที่เสนอ 99,500 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่ สร้าง
ราคาที่เสนอ 99,500บาท

ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0214/62
ลงวันที่ 25 กันยายน 2562

100,000

99,500 เฉพาะเจาะจง

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่ สร้าง
ราคาที่เสนอ 99,000 บาท

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่ สร้าง
ราคาที่เสนอ 99,000 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0215/62
ลงวันที่ 25 กันยายน 2562

48,000

48,000 เฉพาะเจาะจง

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่ สร้าง
ราคาที่เสนอ 47,800 บาท

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่ สร้าง
ราคาที่เสนอ 47,800 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0216/62
ลงวันที่ 25 กันยายน 2562

99,500

99,500 เฉพาะเจาะจง

ร้านพินิจกิจเจริญ
ราคาที่เสนอ 99,000บาท

ร้านพินิจกิจเจริญ
ราคาที่เสนอ 99,000บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0217/62
ลงวันที่ 26 กันยายน 2562

236,000

236,000 เฉพาะเจาะจง

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่ สร้าง
ราคาที่เสนอ 235,000 บาท

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่ สร้าง
ราคาที่เสนอ 235,000 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0218/62
ลงวันที่ 26 กันยายน 2562

/-32-

-32ลาดับที่
220.

221.

222.

223.

224.

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0215/62
ลงวันที่ 25 กันยายน 2562

ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เท
ทับถนน คสล.เดิม)สายจากบ้านนายสุข เผื่อ
แผ่ ถึงนางพันธ์ รุ่งแสง ปริมาณงานกว้าง
5.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร
(รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.
สะพุงกาหนด)
ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ถนนคสล.เดิม สี่แยกหนองสาดถึงสามแยกปู่
ตาบ้านศรรีสว่างพัฒนา หมู่ที่ 14 ปริมาณ
งานกว้าง 5.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดปรากฏตาม
แบบแปลนที่
อบต.สะพุงกาหนด)
ค่าจ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านสะพุง โดยทาการก่อผนังอิฐบล็อก ฉาบ
ปูนเรียบ,ทาสีผนัง,พร้อมติดตั้งประตู-หน้าต่าง
อลูมิเนียม(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานที่
อบต.สะพุงกาหนด)

100,000

99,500 เฉพาะเจาะจง

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่ สร้าง
ราคาที่เสนอ 99,000 บาท

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่ สร้าง
ราคาที่เสนอ 99,000 บาท

ราคาต่าสุด

48,000

48,000 เฉพาะเจาะจง

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่ สร้าง
ราคาที่เสนอ 47,800 บาท

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่ สร้าง
ราคาที่เสนอ 47,800 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0216/62
ลงวันที่ 25 กันยายน 2562

99,500

99,500 เฉพาะเจาะจง

ร้านพินิจกิจเจริญ
ราคาที่เสนอ 99,000บาท

ร้านพินิจกิจเจริญ
ราคาที่เสนอ 99,000บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0217/62
ลงวันที่ 26 กันยายน 2562

ค่าจ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านจอก โดยทาการปรับปรุงต่อเติมตั้งประตู,
หน้าต่างมุ้งลวด พร้อมอุปกรณ์และปรับปรุง
ต่อเติมโครงการหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอน
แมน
ทัลชีท(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานที่
อบต.สะพุงกาหนด)(พร้อมป้ายโครงการ)
ค่าจ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านทุ่งสว่าง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว
7.00 เมตร พร้อมเทลานคอนกรีเสริมเหล็ก
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานที่ อบต.สะพุง
กาหนด)(พร้อมป้ายโครงการ)

236,000

236,000 เฉพาะเจาะจง

ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่ สร้าง ร้านรวยทรัพย์วัสดุกอ่ สร้าง
ราคาที่เสนอ 235,000 บาท ราคาที่เสนอ 235,000 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0218/62
ลงวันที่ 26 กันยายน 2562

165,500

165,500 เฉพาะเจาะจง

ร้านพินิจกิจเจริญ
ร้านพินิจกิจเจริญ
ราคาที่เสนอ 165,000 บาท ราคาที่เสนอ 165,000 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0219/62
ลงวันที่ 26 กันยายน 2562

/-33-

-33ลาดับที่
225.

226.

227.

228.

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสานักงานและ
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสะพุง
ขนาดกว้าง 8.20 เมตร ยาว 23.00 เมตร โดย
ทาการบ้านปรับปรุงประตู,หน้าต่าง(เดิม)เป็น
ประตู,หน้าต่างอลูมิเนียม,ติดตั้งฝาเพดาน,ติดตั้ง
ระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 36,000 บีทียู จานวน 2เครื่อง
ค่าจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้าองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสะพุง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว
5.00 เมตร สูง3.00 เมตร(รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานที่ อบต.สะพุงกาหนด)(พร้อมป้าย
โครงการ)
ค่าจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองส่งน้าบ้านไผ่
งาม หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00
เมตร ลึก 1.80 เมตร หรือมีปริมาณลงลูกรังไม่
น้อยกว่า 60 ลบ.ม. และปรับเกลี่ยเรียบ พร้อม
รื้อและวางท่อระบายน้าคอนกรีต ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์ 1.00X1.00 เมตรจานวน 6 ท่อน
(รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่อบต.สะพุง
กาหนด)
ค่าจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากบ้านไผ่งาม
หมู่ที่ 10 ตาบลสะพุงไปเขตเชื่อมต่อตาบล
สระเยาว์ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00
เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณลงดินถมไม่
น้อยกว่า 87.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลีย่ เรียบ
(รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่
อบต.สะพุงกาหนด)

วงเงินที่จะซื้อหรือ ราคากลาง
จ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0221/62
ลงวันที่ 26 กันยายน 2562

450,000

446,000 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ธนกรศรีสะเกษ จากัด
ราคาที่เสนอ 44,350 บาท

บริษัท ธนกรศรีสะเกษ จากัด
ราคาที่เสนอ 44,350 บาท

ราคาต่าสุด

199,000

190,000 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ธนกรศรีสะเกษ จากัด
ราคาที่เสนอ 189,000 บาท

บริษัท ธนกรศรีสะเกษ จากัด
ราคาที่เสนอ 189,000 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0222/62
ลงวันที่ 26 กันยายน 2562

20,973

13,000 เฉพาะเจาะจง

ร้านปาล์มการช่าง
ราคาที่เสนอ 12,500 บาท

ร้านปาล์มการช่าง
ราคาที่เสนอ 12,500 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0223/62
ลงวันที่ 27 กันยายน 256

7,973

5,000 เฉพาะเจาะจง

ร้านปาล์มการช่าง
ราคาที่เสนอ 4,700 บาท

ร้านปาล์มการช่าง
ราคาที่เสนอ 4,700 บาท

ราคาต่าสุด

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
เลขที่ CNTR-0224/62
ลงวันที่ 27 กันยายน 2562

