
ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

1  *จดัจา้งเหมาบุคคลภายนอกท าความ 7,000.- 7,000.- ตกลงราคาจา้งนางประดิฐ  แสงจนัทร์ นางประดิฐ  แสงจนัทร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2561

สะอาดอาคารส านักงาน ราคา 7,000.- บาท ราคา 7,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 2 ตุลาคม 2560

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

2  *จดัจา้งเหมาบุคคลภายนอกท าความ 7,000.- 7,000.- ตกลงราคาจา้งนางเรียม  ไชยเดช นางเรียม  ไชยเดช เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2561

สะอาดส านักงาน ศูนย์เด็กเล็กเทศบาล ราคา 7,000.- บาท ราคา 7,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 2 ตุลาคม 2560

ต าบลซ าสูง เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

3  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอกท า 7,000.- 7,000.- ตกลงราคาจา้งนายธวัชชัย  กนัท า นายธวัชชัย  กนัท า เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2561

ความสะอาดเกบ็ขยะ ราคา  7,000.- บาท ราคา  7,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 2 ตุลาคม 2560

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบต่อ)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560

เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

วันที่   31  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560



(ใบต่อ)
ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

4  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 7,000.- 7,000.- ตกลงราคาจา้งนายบุญธรรม  สืบสุนทร นายบุญธรรม  สืบสุนทร เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 4/2561

ท าความสะอาดเกบ็ขยะมูลฝอย ราคา 7,000.- บาท ราคา 7,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 2 ตุลาคม 2560

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

5  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 7,000.- 7,000.- ตกลงราคาจา้งนายไพสาน  โพธ์ิศรี นายไพสาน  โพธ์ิศรี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 5/2561

ท าความสะอาดเกบ็ขยะมูลฝอย ราคา 7,000.- บาท ราคา 7,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 2 ตุลาคม 2560

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

6  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 7,000.- 7,000.- ตกลงราคาจา้งนายยอดธง  ครยก นายยอดธง  ครยก เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 6/2561

ท าความสะอาดเกบ็ขยะมูลฝอย ราคา  7,000.- บาท ราคา  7,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 2 ตุลาคม 2560

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)
ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

7  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 7,000.- 7,000.- ตกลงราคาจา้งนายเรียน  ถานะ นายเรียน  ถานะ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 7/2561

ท าความสะอาดเกบ็ขยะมูลฝอย ราคา 7,000.- บาท ราคา 7,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 2 ตุลาคม 2560

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

8  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 7,000.- 7,000.- ตกลงราคาจา้งนายสุพจน์  โนนทิง นายสุพจน์  โนนทิง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 8/2561

ท างานบริการกูช้ีพ ราคา 7,000.- บาท ราคา 7,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 2 ตุลาคม 2560

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

9  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 7,000.- 7,000.- ตกลงราคาจา้งนายสุรเนตย์  จนัโสม นายสุรเนตย์  จนัโสม เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 9/2561

ท างานกองช่าง ราคา  7,000.- บาท ราคา  7,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 2 ตุลาคม 2560

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)
ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

10  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 7,000.- 7,000.- ตกลงราคาจา้งนายนิตย์  โพธ์ิศรี นางนิตย์  โพธ์ิศรี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 10/2561

ท างานกองช่าง ราคา 7,000.- บาท ราคา 7,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 2 ตุลาคม 2560

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

11  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 7,000.- 7,000.- ตกลงราคาจา้งนายเด่น  เทพตาแสง นายเด่น  เทพตาแสง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 11/2561

ท างานกองช่าง ราคา 7,000.- บาท ราคา 7,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 2 ตุลาคม 2560

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

12  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 7,000.- 7,000.- ตกลงราคาจา้งนายทินกร  โพธ์ิศรี นายทินกร  โพธ์ิศรี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 12/2561

ท างานกองช่าง ราคา  7,000.- บาท ราคา  7,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 2 ตุลาคม 2560

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)
ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

13  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 7,000.- 7,000.- ตกลงราคาจา้งนายสวาท  โพธ์ิศรี นายสวาท  โพธ์ิศรี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 13/2561

ท างานด้านกจิการประปา ราคา 7,000.- บาท ราคา 7,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 2 ตุลาคม 2560

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

14  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 7,000.- 7,000.- ตกลงราคาจา้งนายพรชัย  โพธ์ิศรี นายพรชัย  โพธ์ิศรี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 14/2561

ท างานตามโครงการพฒันาระบบแผนที่ ราคา 7,000.- บาท ราคา 7,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 2 ตุลาคม 2560

และทะเบียนทรัพย์สิน เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

15  *จดัจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวันของ 14,400.- 14,400.- ตกลงราคาจา้งนางเศรษฐี  พนัเดช นางเศรษฐี  พนัเดช เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 15/2561

ศพด. ประจ าเดือน ตุลาคม 2560 ราคา  7,000.- บาท ราคา  7,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 2 ตุลาคม 2560

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)
ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

16  *จดัซ้ือวัสดุการเกษตร (ต้นกล้าดาว 6,000.- 6,000.- ตกลงราคาซ้ือ นายศักด์ิสิทธ์ิ  แข็งขัน นายศักด์ิสิทธ์ิ  แข็งขัน เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2561

เรือง) ขนาด 6-8 นิ้ว จ านวน 600 ต้น ราคา 6,000.- บาท ราคา 6,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 17 ตุลาคม 2560

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

17  *จดัซ้ือวัสดุการเกษตร (ต้นพยุง) 19,500.- 19,500.- ตกลงราคาซ้ือ นายปาฏิหาริย์  สามนคร นายปาฏิหาริย์  สามนคร เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2561

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว สูง 5 ราคา 19,500.- บาท ราคา 19,500.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 17 ตุลาคม 2560

เมตร จ านวน 30 ต้น เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

18  *จดัจา้งเหมาจดัท าซุ้มถวายดอกไม้ 50,000.- 50,000.- ตกลงราคาจา้งนายสมบัติ  อรรคฮาต นายสมบัติ  อรรคฮาต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2561

จนัทน์ (ขนาดกลาง) จ านวน 1 ซุ้ม ราคา  50,000.- บาท ราคา  50,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 18 ตุลาคม 2560

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง



ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

1  *จดัซ้ือวัสดุไฟฟาูและวิทยุ 10,321.- 10,321.- ตกลงราคาซ้ือ บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดับริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดัเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2561

ราคา  10,321.- บาท ราคา  10,321.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 1 พ.ย. 2560

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

2  *จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 279,997.20 279,997.20 ซ้ือกรณีพเิศษ บริษทั ขอนแกน่แดร่ี จ ากดั บริษทั ขอนแกน่แดร่ี จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 3/2561

ราคา 279,997.20 บาท โดย นางทองหลาง สุริยงค์ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 1 พ.ย. 2560

ราคา 45,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

3   *จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 99,888.- 99,888.- ซ้ือกรณีพเิศษ บริษทั ขอนแกน่แดร่ี จ ากดั บริษทั ขอนแกน่แดร่ี จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 4/2561

ราคา 279,997.20 บาท โดย นางทองหลาง สุริยงค์ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 1 พ.ย. 2560

ราคา 279,997.20 บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบต่อ)

วันที่    30   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560



(ใบต่อ)
ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

4  *จัดซ้ือน้ ามันของงานรักษาความสงบ 47,101.- 47,101.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านซ าสูงเซลล์ ร้านซ าสูงเซลล์ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่5/2561

ภายใน ราคา 47,101.- บาท นางหนูเพยีร  โพธ์ิหล้า และผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม วันที ่1 พ.ย. 2560

ราคา 47,101.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

5  *จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 114,400.- 114,400.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านซ าสูงเซลล์ ร้านซ าสูงเซลล์ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่6/2561

ของงาน กองช่าง ราคา 114,400.- บาท นางหนูเพยีร  โพธ์ิหล้า และผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม วันที ่1 พ.ย. 2560

ราคา 114,400.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

6  *จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,491.- 3,491.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านซ าสูงเซลล์ ร้านซ าสูงเซลล์ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่7/2561
ของงานกองการศึกษา ราคา 3,491.- บาท นางหนูเพยีร  โพธ์ิหล้า และผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม วันที ่1 พ.ย. 2560

ราคา 3,491.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

7  *จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 189,821.- 189,821.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านซ าสูงเซลล์ ร้านซ าสูงเซลล์ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่8/2561
ของงานบริหารทัว่ไป ราคา 189,821.- บาท นางหนูเพยีร  โพธ์ิหล้า และผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม วันที ่1 พ.ย. 2560

ราคา 189,821.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)
ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

8  *จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อ 100,000.- 100,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านซ าสูงเซลล์ ร้านซ าสูงเซลล์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 9/2561

ล่ืนของงานสาธารณะสุข ราคา 100,000.- บาท นางหนูเพยีร  โพธ์ิหล้า และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 1 พ.ย. 2560

ราคา 100,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

9  *จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 13,603.- 13,603.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านซ าสูงเซลล์ ร้านซ าสูงเซลล์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 10/2561

ของงานกจิการประปา ราคา 13,603.- บาท นางหนูเพยีร  โพธ์ิหล้า และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 1 พ.ย. 2560

ราคา 13,603.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

10  *จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,000.- 3,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านซ าสูงเซลล์ ร้านซ าสูงเซลล์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 11/2561

ของงานกองคลัง ราคา 3,000.- บาท นางหนูเพยีร  โพธ์ิหล้า และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 1 พ.ย. 2560

ราคา 3,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)
ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

11  *จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองถ่าย 9,000.- 9,000.- ตกลงราคาซ้ือ หจก.บิ๊กออโตเมชั่น(สนง.ใหญ)๋หจก.บิ๊กออโตเมชั่น(สนง.ใหญ)๋เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 11/2561

เอกสาร) หมึก SAMSUNG MLT- ราคา 9,000.- บาท นายเร่ืองยศ สีอคัฮาต และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 10 พ.ย. 2560

D707L/707 จ านวน 2 เคร่ือง ราคา 9,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

12  *จดัจา้งท าปูายโครงการพยุงธรรม 6,566.- 6,566.- ตกลงราคาจา้งร้านปูาย วี.ไอ.พ.ี ร้านปูาย วี.ไอ.พ.ี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 4/2561

ค้ าไทยถวายองค์ราชินี ขนาด 360X480 ราคา 6,566.- บาท นายวิทยา  ถามมุลตรี และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 13 พ.ย. 2560

ซม. จ านวน 2 ผืน ราคา 6,566.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

13  *จดัซ้ือวัสดุไฟฟาูและวิทยุ 11,912.- 11,912.- ตกลงราคาซ้ือ บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 5/2561

จ ากดั (มหาชน) จ ากดั (มหาชน) และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 15 พ.ย. 2560

ราคา 11,912.- บาท ราคา 11,912.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

14  *จา้งเหมาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 5,400.- 5,400.- ตกลงราคาจา้งนายบรรจง  มั่งมี นายบรรจง  มั่งมี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 16/2561

ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพฒันา ราคา 5,400.- บาท ราคา 5,400.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 17 พ.ย. 2560

ศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงวัย กจิกรรมส่ง เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

เสริมสุขภาพและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)
ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

15  *โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายสันติ 474,000.- 474,000.- ตกลงราคาจา้งร้านสมบัติกอ่สร้าง ร้านสมบัติกอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2561

สุข ราคา 473,000.- บาท นายวิญํู  มาตสมบัติ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 17 พ.ย. 2560

ราคา 473,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

16  *จา้งเหมาเช่าชุดนางร าพร้อมอปุกรณ์ 16,000.- 16,000.- ตกลงราคาจา้งนางมะลีรัตน์  บัวผัน นางมะลีรัตน์  บัวผัน เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 17/2561

นางร า ในวันที่ 28 พ.ย. 2560 ราคา 16,000.- บาท ราคา 16,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 28 พ.ย. 2560

จ านวน 40 ชุดๆ ละ 400.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

17  *จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 6,900.- 6,900.- ตกลงราคาจา้งร้าน พี.พ.ีเซอร์วิส ร้าน พี.พ.ีเซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 18/2561

จ านวน 4 เคร่ือง ราคา 6,900.- บาท นายสมคิด  จอมทอง และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 29 พ.ย. 2560

ทต.300-51-0337 , ทต.300-52-0363 ราคา 6,900.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ทต.300-51-0341 , ทต.300-52-0361 จา้ง

18 โครงการกอ่สร้างร้ัว คสล. ศูนย์พฒันา 231,000.- 231,500.- ตกลงราคาจา้งร้านหีบแกว้กอ่สร้าง ร้านหีบแกว้กอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 2/2561

เด็กเล็กเทศบาลต าบลซ าสูง ราคา 231,000.- บาท นายสมทรง  หีบแกว้ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 29 พ.ย. 2560

ราคา 231,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)
ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

19  *จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 9,257.70- 9,257.70- ตกลงราคาจา้งบริษทั โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จ ากดั บริษทั โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จ ากดัเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 19/2561

กฉ-7071 ขอนแกน่ ราคา 9,257.70- บาท ราคา 9,257.70- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 30 พ.ย. 2560

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

20  *จา้งเหมาเปุาล้างบ่อบาดาลระบบ 20,000.- 20,000.- ตกลงราคาจา้งนางนิตยา  เศษสันติ นางนิตยา  เศษสันติ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 20/2561

ประปาเทศบาลต าบลซ าสูง ราคา 20,000.- บาท ราคา 20,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 30 พ.ย. 2560

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

21  *จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวัน 158,400.- 158,400.- ตกลงราคาจา้งนางเศรษฐี  พนัเดช นางเศรษฐี  พนัเดช เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 21/2561

ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560 ราคา 158,400.- บาท ราคา 158,400.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 30 พ.ย. 2560
เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง



ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

1  *จดัซ้ือหนังสือพมิพร์ายวันประจ าปี 50,000.- 50,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านสิริภัณฑ์ ร้านสิริภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 12/2561

งบประมาณ 2561 ราคา  50,000.- บาท โดย นางสุวิมล เตชลิขิตสิริ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 1 ธ.ค. 2560

ราคา  50,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

2  *จดัซ้ือผ้าประดับ สีเหลือง-ขาว 7,200.- 7,200.- ตกลงราคาจา้งร้านโสภีสิริภัณฑ์ ร้านโสภีสิริภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 6/2561

เพื่อใช้ประดับงานวันพอ่แห่งชาติ ราคา 7,200.- บาท โดย นางสุวิมล เตชลิขิตสิริ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 4  ธ.ค. 2560

ประจ าปี 2560 ราคา 7,200.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

3  *จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ ส าหรับใช้ในโครง 7,000.- 7,000.- ตกลงราคาจา้งร้านทรัพย์เจริญวัฒนา ร้านทรัพย์เจริญวัฒนา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 7/2561

การจดังานวันพอ่แห่งชาติ ประจ าปี ราคา 7,000.- บาท ราคา 7,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 4 ธ.ค. 2560

2560 เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบต่อ)

วันที่    29   เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2560
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560



(ใบต่อ)
ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

4  *จดัซ้ือมิสเตอร์น้ าส าหรับติดต้ังในชุม 8,400.- 8,400.- ตกลงราคาซ้ือ บริษทั ไทยพพิฒัน์ฮาร์ดแวร์ บริษทั ไทยพพิฒัน์ฮาร์ดแวร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 8/2561

ชนเขตเทศบาลต าบลซ าสูง จ ากดั จ ากดั และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 8 ธ.ค. 2560

ราคา 8,400.- บาท ราคา  8,400.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

5  *โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จ านวน 93,400.- 93,400.- ตกลงราคาจา้งร้านทองใจ จ าปาบุญ ร้านทองใจ จ าปาบุญ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 6/2561

3 สาย ราคา 93,400.- บาท ราคา 93,400.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 12 ธ.ค. 2560

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคูกบง เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

โครงกรซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนอง จา้ง

บ่อโคกหนองจกิ

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายล าห้วย

กดุจอก

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)
ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

6  *โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 474,000.- 474,000.- ตกลงราคาจ้าง ร้านคูค ากอ่สร้าง ร้านคูค ากอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 7/2561

สายปุามะม่วง ราคา 473,000.- บาท โดย นายสัญญา โคตรศรีวงษ์และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 15 ธ.ค. 2560

ต่อรองราคาเหลือ เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ราคา 473,000.- บาท จา้ง

7  *จดัซ้ือวัสดุไฟฟาูวิทยุ 14,669.25 14,669.25 ตกลงราคาซ้ือ บริษทั สยามโกลบอลเฮาส์ บริษทั สยามโกลบอลเฮาส์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 9/2561

จ ากดั จ ากดั และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 21 ธ.ค. 2560

ราคา 14,669.25 บาท ราคา 14,669.25 บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

8  *จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 5,600.- 5,600.- ตกลงราคาจา้งร้าน ต.เจริญยนต์ ร้าน ต.เจริญยนต์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 20/2561

82-7317 ขอนแกน่ ราคา 5,600.- บาท โดย นายอทิธิพทัธ์ โพธ์ิศรี และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 21 ธ.ค. 2560

ราคา 5,600.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)
ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

9  *จดัซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 48,890.- 48,890.- ตกลงราคาซ้ือ บริษทัห้างโอวเปงฮง จ ากดั บริษทัห้างโอวเปงฮง จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 13/2561

(รถจกัรยานยนต์) ราคา 48,890.- บาท ราคา 48,890.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 26 ธ.ค. 2560

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

10  *จดัซ้ือป๎๊มซัมเมิส 6,500.- 6,500.- ตกลงราคาซ้ือ นายจรัส ประสิทธ์ิ นายจรัส ประสิทธ์ิ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 10/2561

ราคา 6,500.- บาท ราคา 6,500.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 27 ธ.ค. 2560

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ



ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

1  *จดัซ้ือวัสดุไฟฟาูและวิทยุ 12,177.- 12,177.- ตกลงราคาซ้ือ หจก.ขอนแกน่การไฟฟาู หจก.ขอนแกน่การไฟฟาู เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 11/2561

ราคา  12,177.- บาท ราคา  12,177.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 3 ม.ค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

2  *จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองพมิพป์ร๊ินเตอร์ 6,770.- 6,770.- ตกลงราคาจา้งบริษทั แอดไวซ์ กระนวน บริษทั แอดไวซ์ กระนวน เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 21/2561

HP Laserlet ราคา 6,770.- บาท ราคา 6,770.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 8 ม.ค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

3  *จา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 61,400.- 61,400.- ตกลงราคาจา้งนายสุนันท์  โพธ์ิศรี นายสุนันท์  โพธ์ิศรี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 22/2561

สุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม ทต.ซ าสูง ราคา  61,400.- บาท ราคา  61,400.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 8 ม.ค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบต่อ)

วันที่    31   เดือนมกราคม  พ.ศ. 2561

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 

เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น



(ใบต่อ)
ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

4  *จา้งเหมาท าปูายไวนิลกจิกรรมวันเด็ก 6,000.- 6,000.- ตกลงราคาจา้งร้าน วี.ไอ.พี ร้าน วี.ไอ.พี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 23/2561

2 ปูาย ขนาด 180X400 cm และ ราคา  6,000.- บาท นายวิทยา ถามมุลตรี และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 12 ม.ค. 2561

300X600 cm ราคา 6,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

5  *จา้งเหมาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 12,000.- 12,000.- ตกลงราคาจา้งนางมณี  สุเมโท นางมณี  สุเมโท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 24/2561

ส าหรับเด็กและผู้เข้าร่วมงานกจิกรรม ราคา 12,000.- บาท ราคา 12,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 12 ม.ค. 2561

วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

6  *จา้งเหมาถมดินโครงการปรับปรุง 10,350.- 10,350.- ตกลงราคาจา้งร้าน ส.เจริญ ร้าน ส.เจริญ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 25/2561

สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์สาธารณะ ราคา 10,350.- บาท โดย นายสวาท แสงจนัทร์ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 12 ม.ค. 2561

บริเวณด้านหลังโรงจอดรถยนต์ขนาด ราคา 10,350.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ใหญ่เทศบาลต าบลซ าสูง จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)
ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

7  *จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ ของรางวัล 44,000.- 44,000.- ตกลงราคาจา้งร้านทรัพย์เจริญวัฒนา ร้านทรัพย์เจริญวัฒนา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 12/2561

ในการจดักจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ ราคา  44,000.- บาท ราคา  44,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 12 ม.ค. 2561

ประจ าปี 2561 เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

8  *จดัซ้ือสายไฮดรดลิค จ านวน 4 เส้น 9,580.- 9,580.- ตกลงราคาซ้ือ หจก.สุธาอปุกรณ์ หจก.สุธาอปุกรณ์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 13/2561

น้ ามันไฮดรอลิค จ านวน 1 ถัง ราคา 9,580.- บาท ราคา 9,580.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 18 ม.ค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

9  *จดัซ้ือครุภัณฑ์พว่งข้างรถจกัรยานยนต์ 8,000.- 8,000.- ตกลงราคาซ้ือ นายสมศรี  อว้นผิว นายสมศรี  อว้นผิว เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 14/2561

พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 คัน ราคา 8,000.- บาท ราคา 8,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 25 ม.ค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)
ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

10  *จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 80,000.- 80,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านเดชรวมพรรณซัพพราย ร้านเดชรวมพรรณซัพพราย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 14/2561

(ถังขยะ) ราคา  79,350.-  บาท ราคา  79,350.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 26 ม.ค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ



ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

1  *จา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 21,000.- 21,000.- ตกลงราคาจา้งนายอคัรพงษ ์เหลาสิงห์ นายอคัรพงษ ์เหลาสิงห์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 27/2561

สุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อมของเทศ ราคา  21,000.- บาท ราคา  21,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 1 ก.พ. 2561

บาลต าบลซ าสูง จ านวน 3 เดือนๆละ เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

7,000.- บาท จา้ง

2  *จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอนและวัสดุ 136,000.- 136,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านทรัพย์เจริญวัฒนา ร้านทรัพย์เจริญวัฒนา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 18/2561

การศึกษา (ค่าจดัการเรียนการสอน ราคา 136,000.- บาท โดย นางสาวอลัุย สะตะ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 1 ก.พ. 2561

รายหัว) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล ราคา 136,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ต าบลซ าสูง ซ้ือ

(ใบต่อ)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

วันที่    28   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561



(ใบต่อ)
ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

3  *จา้งเหมาบริการเช่าชุดพร้อมแต่งหน้า 12,600.- 12,600.- ตกลงราคาจา้งนางสาวอาภรณ์  รัตนพล นางสาวอาภรณ์  รัตนพล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 28/2561

ผู้เข้าร่วมขบวนพาเหรดและกองเชียร์ ราคา 21,000.- บาท ราคา 21,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 7 ก.พ. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

4  *จา้งเหมาอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับ 11,000.- 11,000.- ตกลงราคาจา้งนางมณี  สุเมโท นางมณี  สุเมโท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 8/2561

นักกฬีากองเชียร์และผู้เข้าร่วมขบวน ราคา 11,000.-  บาท ราคา 11,000.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 20 ก.พ. 2561

พาเหรด เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

5  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้างยางมะตอยส าเร็จ 51,000.- 51,000.- ตกลงราคาซ้ือ นายซวย  อยู่หลาบ นายซวย  อยู่หลาบ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 19/2561

รูปบรรจถุุง จ านวน 600 ถุงๆละ 85.- ราคา 51,000.- บาท ราคา 51,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 20 ก.พ. 2561

บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)
ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

6  *จดัซ้ือครุภัณฑ์เล่ือยยนต์ 8,500.- 8,500.- ตกลงราคาซ้ือ หจก.หน้าเมืองเกษตรยนต์ หจก.หน้าเมืองเกษตรยนต์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 20/2561

ราคา 8,500.- บาท ราคา 8,500.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 15 ก.พ. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

7  *จดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อ 20,420.- 20,420.- ตกลงราคาซ้ือ บริษทั ไทยพพิฒัน์ฮาร์แวร์ จ ากดับริษทั ไทยพพิฒัน์ฮาร์แวร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 21/2561

จกัรยาน ราคา 20,420.- บาท จ ากัด และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 15 ก.พ. 2561

ราคา 20,420.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

8  *จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 7,350.- 7,350.- ตกลงราคาจา้งร้านรุ่งสเตอริโอ ร้านรุ่งสเตอริโอ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 30/2561

ทะเบียน กท 9084 ขอนแกน่ ราคา 7,350.- บาท ราคา 7,350.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 16 ก.พ. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)
ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

9  *จา้งเหมาติดต้ังชุดส่งสัญญาณ Wifi 51,360.- 51,360.- ตกลงราคาจา้งหจก.ขอนแกน่เอน็จเินียร่ิงซีส หจก.ขอนแกน่เอน็จเินียร่ิงซีส เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 31/2561

ระยะไกล Fiber Optic และชุดลงกราวด์ เต็ม เต็ม และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 19 ก.พ. 2561

ตรวจเช็คและติดต้ังตัวกล้องวงจรปิดชนิด ราคา  51,360.- บาท ราคา  51,360.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ip ทั้งหมด 5 จดุ กล้องวงจรปิด IP camare จา้ง

(กล้องใหม)่ จ านวน 1 ชุด

10  *จา้งเหมาเช่าชุดพร้อมแต่งหน้า 7,200.- 7,200.- ตกลงราคาจา้งนางสาวน้ าผ้ึง  ค ากอง นางสาวน้ าผ้ึง  ค ากอง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 32/2561

จ านวน 18 คน ส าหรับใช้ในโครงการ ราคา 7,200.- บาท ราคา 7,200.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 19 ก.พ. 2561

แข่งขันกฬีาศูนย์พฒันาเด็กเล็กเด็กสัม เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

พนัธ์คร้ังที่ 6 ประจ าปี 2561 จา้ง

11  *จา้งเหมาอาหารและเคร่ืองด่ืม 6,400.- 6,400.- ตกลงราคาจา้งนางมณี  สุเมโท นางมณี  สุเมโท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 33/2561

โครงการแข่งขันกฬีาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ราคา 6,400.- บาท ราคา 6,400.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 20 ก.พ. 2561

สัมพนัธ์คร้ังที่ 6 ประจ าปี 2561 เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)
ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

12  *จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวัน 9,800.- 9,800.- ตกลงราคาจา้งนางสาวอรอนงค์ เอกตาแสง นางสาวอรอนงค์ เอกตาแสง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 34/2561

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับอบรม ราคา  9,800.- บาท ราคา  9,800.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 20 ก.พ. 2561

เร่ืองการควบคุมภายในและการบริหาร เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ความเส่ียงสมัยใหม่ ประจ าปี 2561 จา้ง

13  *จดัซ้ือชุดกฬีาเข้าแข่งขันกฬีาเส้ือกบั 6,000.- 6,000.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท ไทยพพิฒัน์ฮาร์ดแวร์ จ ากัดบริษัท ไทยพพิฒัน์ฮาร์ดแวร์ จ ากดัเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 22/2561

กางเกง จ านวน 30 ชุด ส าหรับใช้ในโครงการ ราคา 6,000.- บาท ราคา 6,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 20 ก.พ. 2561

แข่งขันกฬีาศูนย์พฒันาเด็กเล็กสัม เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

พนัธ์คร้ังที่ 6 ประจ าปี 2561 ซ้ือ

14  *จา้งเหมาท ากระเป๋าพร้อมสกรีน 10,800.- 10,800.- ตกลงราคาจา้งห้างหุ้นส่วนสามัญเคคอลเลคชั่นห้างหุ้นส่วนสามัญเคคอลเลคชั่นเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 35/2561

ส าหรับใช้ในโครงการเพิ่มศักยภาพและ พรีเมี่ยมแอนด์เซรามิค พรีเมี่ยมแอนด์เซรามิค และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 23 ก.พ. 2561

พฒันาความรู้ให้ชุมชน ราคา  10,800.- บาท ราคา  10,800.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)
ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

15  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง เพื่อใช้ในงานกจิ 16,655.- 16,655.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท ไทยพพิฒัน์ฮาร์ดแวร์ จ ากัดบริษัท ไทยพพิฒัน์ฮาร์ดแวร์ จ ากัดเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 23/2561

การประปา ราคา  16,655.- บาท ราคา  16,655.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 23 ก.พ. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

16  *จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 10,254.- 10,254.- ตกลงราคาซ้ือ บริษทั ขอนแกน่คลังนานาธรรมบริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรมเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 24/2561

ราคา 10,254.- บาท ราคา 10,254.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 26 ก.พ. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

17  *จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 22,957.- 22,957.- ตกลงราคาซ้ือ บริษทั ขอนแกน่คลังนานาธรรมบริษทั ขอนแกน่คลังนานาธรรมเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 25/2561

ราคา  22,957.- บาท ราคา  22,957.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 26 ก.พ. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)
ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

18  *จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 44,500.- 44,500.- ตกลงราคาซ้ือ บริษทั ขอนแกน่คลังนานาธรรมบริษทั ขอนแกน่คลังนานาธรรมเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 26/2561

ราคา  44,500.- บาท ราคา  44,500.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 26 ก.พ. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ



ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

1  *จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 28,360.- 28,360.- ตกลงราคาซ้ือ บริษทั เมืองเกา่เฟอร์นิเจอร์ บริษทั เมืองเกา่เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 27/2561

1999 จ ากดั 1999 จ ากดั และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 2 ม.ีค. 2561

ราคา  28,360.- บาท ราคา  28,360.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

2  *จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ้ก 41,980.- 41,980.- ตกลงราคาซ้ือ บริษทั ไอทีซิต้ี จ ากดั บริษทั ไอทีซิต้ี จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 28/2561

ราคา 41,980.- บาท ราคา 41,980.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 2 ม.ีค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือขาย

3  *จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ พร้อม 55,500.- 55,500.- ตกลงราคาซ้ือ บริษทั ขอนแนเจเน็ตคอมพวิ บริษทั ขอนแนเจเน็ตคอมพวิ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 29/2561

เคร่ืองส ารองไฟฟาู เตอร์ จ ากดั เตอร์ จ ากดั และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 5 ม.ีค. 2561

ราคา  55,500.-  บาท ราคา  55,500.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือขาย

(ใบต่อ)

วันที่    30   เดือนมนีาคม  พ.ศ. 2561

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มนีาคม 2561

เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

4  *จดัซ้ือวัสดุฟาูและวิทยุ 14,882.- 14,882.- ตกลงราคาซ้ือ บริษทั สยามโกลบอลเฮาส์ บริษทั สยามโกลบอลเฮาส์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 31/2561

จ ากดั (มหาชน) จ ากดั (มหาชน) และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 6 ม.ีค. 2561

ราคา  14,882.- บาท ราคา  14,882.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

5  *จา้งเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม 10,750.- 10,750.- ตกลงราคาจา้งนางมณี  สุเมโท นางมณี  สุเมโท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 38/2561

โครงการอบรมวินัยในการปฏิบัติงาน ราคา 10,750.- บาท ราคา 10,750.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 7 ม.ีค. 2561

ประจ าปี 2561 เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

6  *จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค 15,990.- 15,990.- ตกลงราคาซ้ือ บมจ.ไอทีซิต้ี จ ากดั (มหาชน) บมจ.ไอทีซิต้ี จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 30/2561

ราคา  15,990.- บาท ราคา  15,990.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 7  ม.ีค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

7  *จดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น 6,000.- 6,000.- ตกลงราคาซ้ือ บริษทั เมืองเกา่เฟอร์นิเจอร์ บริษทั เมืองเกา่เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 32/2561

1999 จ ากดั 1999 จ ากดั และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 14 ม.ีค. 2561

ราคา  6,000.-  บาท ราคา  6,000.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

8  *จดัซ้ือครุภัณฑ์พดัลมต้ังพื้นและชุด 22,000.- 22,000.- ตกลงราคาซ้ือ บริษทั เมืองเกา่เฟอร์นิเจอร์ บริษทั เมืองเกา่เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 33/2561

รับแขก 1999 จ ากดั 1999 จ ากดั และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 14 ม.ีค. 2561

ราคา  22,000.-  บาท ราคา  22,000.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

9  *โครงการซ่อมแซมคันคูดิน ล าห้วย 370,000.- 370,000.- ตกลงราคาจา้งร้าน เอ เอ วัสดุ ร้าน เอ เอ วัสดุ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 10/2561

สายบาตร (กดุเสียว) นายกฤษณะพงษ ์ ศรีกนัหา นายกฤษณะพงษ ์ ศรีกนัหา และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 15 ม.ีค. 2561

ต่อรองราคาเหลือ ต่อรองราคาเหลือ เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ราคา  367,000.- บาท ราคา  367,000.- บาท จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

10  *จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองถ่าย 9,000.- 9,000.- ตกลงราคาซ้ือ บริษทั บิ๊ก อ.ออโตเมชั่น บริษทั บิ๊ก อ.ออโตเมชั่น เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 34/2561

เอกสาร) ราคา  9,000.-  บาท ราคา  9,000.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 20 ม.ีค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

11  *จา้งเหมาประกอบอาหารและเคร่ือง 11,500.- 11,500.- ตกลงราคาจา้งนางสาวอรอนงค์ เอกตาแสง นางสาวอรอนงค์ เอกตาแสง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 39/2561

ด่ืม โครงการกจิกรรมวัน อปพร. ประจ า ราคา  11,500.- บาท ราคา  11,500.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 21 ม.ีค. 2561

ปีงบประมาณ 2561 เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

12  *โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายหน้า 322,000.- 322,000.- ตกลงราคาจา้งร้านสมบัติกอ่สร้าง ร้านสมบัติกอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 11/2561

โรงพยาบาลซ าสูง-หลุบแซง นายวิญํู  มาตสมบัติ นายวิญํู  มาตสมบัติ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 20 ม.ีค. 2561

ต่อรองราคาเหลือ ต่อรองราคาเหลือ เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ราคา  321,500.- บาท ราคา  321,500.- บาท จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

13  *จา้งเหมาเด็กนักเรียนนักศึกษาในช่วง 22,400.- 22,400.- ตกลงราคาจา้งนางสาวจาลุวัฒน์  สีดา นางสาวจาลุวัฒน์  สีดา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 21/2561

ปิดภาคเรียน ราคา  22,400.-  บาท ราคา  22,400.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 21 ม.ีค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

11  *จา้งเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้นเพื่อใช้ 72,000.- 72,000.- ตกลงราคาจา้งหจก.ถวิลถึงแทรเวล หจก.ถวิลถึงแทรเวล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 13/2561

ในโครงการเพิ่มศักยภาพและพฒันา นางวิจฎา  ถวิลถึง นางวิจฎา  ถวิลถึง และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 21 ม.ีค. 2561

ความรู้ให้กบัคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ราคา  72,000.- บาท ราคา  72,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

เทศบาลต าบลซ าสูง ประจ าปีงบประมาณ จา้ง

2561



ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

1  *จา้งเหมาประกอบอาหารโครงการ 8,000.- 8,000.- ตกลงราคาจา้งนางมณี  สุเมโท นางมณี  สุเมโท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 40/2561

เทศบาลเคล่ือนที่พบประชาชน ราคา 8,000.- บาท ราคา 8,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 5 เม.ย. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

2  *จา้งเหมาน้ าด่ืม น้ าแข็งและน้ าสมุนไพร 7,500.- 7,500.- ตกลงราคาจา้งนายบรรจง  มั่งมี นายบรรจง  มั่งมี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 41/2561

โครงการเทศบาลเคล่ือนที่พบประชาชน ราคา 7,500.- บาท ราคา 7,500.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 5 เม.ย. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

3 *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 10,887.25 10,887.25 ตกลงราคาซ้ือ หจก.ช.รุ่งโรจน์ หจก.ช.รุ่งโรจน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 36/2561

ราคา  10,887.25 บาท ราคา  10,887.25 บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 10 เม.ย. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

(ใบต่อ)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

วันที่    30   เดือนเมษายน  พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น



(ใบต่อ)

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

4  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 9,109.- 9,109.- ตกลงราคาซ้ือ หจก.สมบติัวัสดุ 2004 หจก.สมบติัวัสดุ 2004 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 37/2561

โดย นายสมบัติ ประวิทย์สิทธิกลุโดย นายสมบัติ ประวิทย์สิทธิกลุและผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง วันที่ 10 เม.ย. 2561

ราคา  9,109.- บาท ราคา  9,109.- บาท ตามเง่ืนไขในเอกสารตกลง

ราคาซ้ือ

5  *จา้งเหมาประกอบอาหารพร้อมเคร่ือง 9,525.- 9,525.- ตกลงราคาจา้งนางสาวจนัทร์เพง็ ส านักดี นางสาวจนัทร์เพง็ ส านักดี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 42/2561

ด่ืมส าหรับเข้าร่วมกจิกรรมโครงการ ราคา  9,525.- บาท ราคา  9,525.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง วันที่ 20 เม.ย. 2561

วันเทศบาล ตามเง่ืนไขในเอกสารตกลง

ราคาจา้ง

6  *จดัซ้ือวัสดุส าหรับพธีิบวงสรวงในกจิ 9,000.- 9,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านนิตยาฟลาเวอร์ ร้านนิตยาฟลาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 38/2561

กรรมโครงการวันเทศบาล ประจ าปี ราคา  9,000.-  บาท ราคา  9,000.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง วันที่ 20 เม.ย. 2561

2561 ตามเง่ืนไขในเอกสารตกลง

ราคาซ้ือ

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

7  *จดัซ้ือวัสดุและอปุกรณ์ส าหรับใช้ในกจิ 5,400.- 5,400.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านทรัพย์เจริญวัฒนา ร้านทรัพย์เจริญวัฒนา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 39/2561

กรรมโครงการวันเทศบาล ประจ าปี นางสาวอลัุย สะตะ นางสาวอลัุย สะตะ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 20 เม.ย. 2561

2561 ราคา  5,400.-  บาท ราคา  5,400.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

8  *โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ าล าห้วย 73,000.- 73,000.- ตกลงราคาจา้งร้านทองใจ  จ าปาบุญ ร้านทองใจ  จ าปาบุญ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 14/2561

โสกโครก นายทองใจ  จ าปาบุญ นายทองใจ  จ าปาบุญ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 26 เม.ย. 2561

ต่อรองราคาเหลือ ต่อรองราคาเหลือ เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ราคา  73,000.-  บาท ราคา  73,000.-  บาท จา้ง

9  *จดัซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 40,200.- 40,200.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านขอนแกน่ไฮเทคแอร์แอนด์ ร้านขอนแกน่ไฮเทคแอร์แอนด์เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 40/2561

เซอร์วิส เซอร์วิส และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 26 เม.ย. 2561

ต่อรองราคาเหลือ ต่อรองราคาเหลือ เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ราคา  40,000.-  บาท ราคา  40,000.-  บาท ซ้ือ

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

10  *จา้งเหมาจดันิทรรศการเกีย่วกบัการ 20,000.- 20,000.- ตกลงราคาจา้งนายสมบัติ  อรรคฮาต นายสมบัติ  อรรคฮาต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 43/2561

แดงศัพยภาพของท้องถิ่นตามโครงการ ราคา  20,000.-  บาท ราคา  20,000.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 27 เม.ย. 2561

รวบรวมภูมิป๎ญญาท้องถิ่นแผ่นดินพระเจา้ เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ใหญ่ ร่วมใจของดีอ าเภอซ าสูง ประจ าปี จา้ง

2561

11  *จา้งเหมาแต่งตัวนางร าบวงสรวง 30,000.- 30,000.- ตกลงราคาจา้งนางสาวอาซิม  แซ่โค้ว นางสาวอาซิม  แซ่โค้ว เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 44/2561

หลวงปูุพระเจา้ใหญ่ รวบรวมภูมิป๎ญญา ราคา  30,000.- บาท ราคา  30,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 27 เม.ย. 2561

ท้องถิ่น แผ่นดินพระเจา้ใหญ่ร่วมใจ เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ของดีอ าเภอซ าสูง ประจ าปี 2561 จา้ง

12  *จา้งเหมาเคร่ืองเสียงพร้อมอปุกรณ์ 6,000.- 6,000.- ตกลงราคาจา้งนายพนมพร  ประสพมงคล นายพนมพร  ประสพมงคล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 45/2561

จ านวน 1 ชุด ตามโครงการรวบรวมภูมิ ราคา  6,000.-  บาท ราคา  6,000.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 27 เม.ย. 2561

ป๎ญญาท้องถิ่นแผ่นดินพระเจา้ใหญ่ เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ร่วมใจของดีอ าเภอซ าสูง ประจ าปี จา้ง

2561

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

13  *จา้งเหมาปูายไวนิลพร้อมโครงไม้ 5,300.- 5,300.- ตกลงราคาจา้งร้านปูาย วี.ไอ.พี ร้านปูาย วี.ไอ.พี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 46/2561

ขนาด 80X110 ซม. จ านวน 1 ผ่ืน นายวิทยา  ถามมูลตรี นายวิทยา  ถามมูลตรี และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 30 เม.ย. 2561

ปูายสต๊ิกเกอรติดฟวิเจอร์บอร์ดพมิพ์ ราคา  5,300.-  บาท ราคา  5,300.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

Indoor ขนาด 80X120 ซม. 3 แผ่น จา้ง

ปูายสต๊ิกเกอร์ติดฟวิเจอร์บอร์ดพมิพ์

Indoor ขนาด 50X300 ซม. 3 แผ่น

14  *จดัซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ ส านัก 18,920.- 18,920.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านทรัพย์เจริญวัฒนา ร้านทรัพย์เจริญวัฒนา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 41/2561

งานสีเขียว Green office นางสาวอลัุย  สะตะ นางสาวอลัุย  สะตะ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 30 เม.ย. 2561

ราคา  18,920.- บาท ราคา  18,920.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ



ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

1  *โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต 328,000.- 328,000.- ตกลงราคาจา้งหจก.คูค ากอ่สร้าง หจก.คูค ากอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2561

เสริมเหล็ก โดย นายสัญญา โคตรศรีวงษ์ โดย นายสัญญา โคตรศรีวงษ์และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 8 พ.ค. 2561

ต่อรองราคาเหลือ ต่อรองราคาเหลือ เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ราคา 327,000.- บาท ราคา 327,000.- บาท จา้ง

  

2  *จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 9,329.40 9,329.40 ซ้ือกรณีพเิศษ บริษทั ขอนแกน่แดร่ีส์ บริษทั ขอนแกน่แดร่ีส์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 42/2561

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล ราคา 9,329.40.- บาท ราคา 9,329.40.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 15 พ.ค. 2561

ซ าสูง เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

3  *จดัจา้งปูายไวนิลห้องประชุมขนาด 13,392.- 13,392.- ตกลงราคาจา้งร้านปูาย วี.ไอ.พี ร้านปูาย วี.ไอ.พี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 47/2561

240X830 จ านวน 1 แผ่น ปูายไวนิล นายวิทยา  ถามมุลตรี นายวิทยา  ถามมุลตรี และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 17 พ.ค. 2561

ร.10 ขนาด 360X480 ซม. จ านวน ราคา  13,392.- บาท ราคา  13,392.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

2 แผ่นปูายไวนิลยินดีต้อนรับ ขนาด จา้ง

50X300 ซม. จ านวน 3 แผ่น

(ใบต่อ)

วันที่    31   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

                                                                      สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2561



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

4  *จดัจา้งปูายไวนิลโครงการ ขนาด 7,700.- 7,700.- ตกลงราคาจา้งหจก.โรงพมิพพ์ระธรรมขันต์ หจก.โรงพมิพพ์ระธรรมขันต์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 48/2561

2.80X3.14 ซม. จ านวน 2 ผืน ราคา 7,700.- บาท ราคา 7,700.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 17 พ.ค. 2561

ปูายไวนิลโครงการ ขนาด 1.85X2.30 เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซม. จ านวน 2 ผืน จา้ง

5  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง เพื่อใช้ในการขยาย 67,300.- 67,300.- ตกลงราคาซ้ือ หจก.สมบัติวัสดุ 2004 หจก.สมบัติวัสดุ 2004 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่  43/2561

การซ่อมบ ารุงชุมชนในเขตเทศบาล ราคา 67,300.- บาท ราคา 67,300.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 17 พ.ค. 2561

ต าบลซ าสูง เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

6  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง เพื่อใช้ในขยายการ 63,005.- 63,005.- ตกลงราคาซ้ือ หจก.สมบัติวัสดุ 2004 หจก.สมบัติวัสดุ 2004 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่  44/2561

ซ่อมบ ารุงชุมชนในเขตเทศบาลต าบล ราคา 63,005.- บาท ราคา 63,005.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 17 พ.ค. 2561

ซ าสูง เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

7  *จดัซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย ส าหรับใช้ 25,500.- 25,500.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านทรัพย์เจริญวัฒนา ร้านทรัพย์เจริญวัฒนา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 45/2561

ในการปฏิบัติหน้าที่ในการดับเพลิงและ นางสาวอลัุย  สะตะ นางสาวอลัุย  สะตะ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 17 พ.ค. 2561

ปฏิบัติงาน ปูองกนัและบรรเทาสาธารณ ราคา  25,500.- บาท ราคา  25,500.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ภัย ซ้ือ

8  *โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายหนอง 474,000.- 474,000.- ตกลงราคาจา้งหจก.คูค ากอ่สร้าง หจก.คูค ากอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่  16/2561

ค าน้อย-หนองค าใหญ่ บ้านออ้ค า ม.4 นายสัญญา  โคตรศรีวงษ์ นายสัญญา  โคตรศรีวงษ์ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 21 พ.ค. 2561

ราคา  472,000.-  บาท ราคา  472,000.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

9  *โครงการซ่อมแซมศูนย์ผู้สูงวัย 61,000.- 61,000.- ตกลงราคาจา้งนายนัฐพงค์  อนิทะมาตย์ นายนัฐพงค์  อนิทะมาตย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่  17/2561

ราคา 61,000.- บาท ราคา 61,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 21 พ.ค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

10  *จดัซ้ือวัสดุการเกษตร ส าหรับใช้ใน 8,960.- 8,960.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านคูณสุขเกษตรพนัธ์ ร้านคูณสุขเกษตรพนัธ์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 46/2561

กจิกรรมทางเกษตรของเทศบาลต าบล นางสาวเพิ่มพร สะตะ นางสาวเพิ่มพร สะตะ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 25 พ.ค. 2561

ซ าสูง ราคา  8,960.- บาท ราคา  8,960.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ



ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

1  *โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายนา 684,000.- 684,000.- ประกวดราคา หจก.สามารถวัสดุกอ่สร้าง หจก.สามารถวัสดุกอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 1/2561

ร่อง จา้ง โดย นายสามารถ  อรรถพชืผลโดย นายสามารถ  อรรถพชืผลและผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 1 ม.ิย. 2561

ต่อรองราคาเหลือ ต่อรองราคาเหลือ เง่ือนไขในเอกสารประกวด

ราคา 479,000.- บาท ราคา 479,000.- บาท ราคาจา้ง

2  *จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ เพื่อใช้ในการจดั 16,500.- 16,500.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านทรัพย์เจริญวัฒนา ร้านทรัพย์เจริญวัฒนา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 47/2561

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ าปีงบ นางสาวอลัุย  สะตะ นางสาวอลัุย  สะตะ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 5 ม.ิย. 2561

ประมาณ 2561 ราคา  16,500.-  บาท ราคา  16,500.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

3  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง เพื่อใช้ในงาน 7,811.31 7,811.31 ตกลงราคาซ้ือ บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 48/2561

กองช่างเทศบาลต าบลซ าสูง ราคา  7,811.31 บาท ราคา  7,811.31 บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 5 ม.ิย. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

(ใบต่อ)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มถุินายน 2561

เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

วันที่    29   เดือนมถุินายน  พ.ศ. 2561



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

4  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง เพื่อใช้ในงานกอง 12,515.- 12,515.- ตกลงราคาซ้ือ บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 49/2561

ช่างเทศบาลต าบลซ าสูง ราคา  12,515.-  บาท ราคา  12,515.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 5 ม.ิย. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงซ้ือ

5  *จดัท าปูายไวนิล ส าหรับโครงการ 16,000.- 16,000.- ตกลงราคาจา้งร้านปูาย วี.ไอ.พ.ี ร้านปูาย วี.ไอ.พ.ี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 49/2561

จดังานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ าปี นายวิทยา  ถามูลตรี นายวิทยา  ถามูลตรี และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 6 ม.ิย. 2561

2561 ราคา  16,000.-  บาท ราคา  16,000.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

6  *จา้งเหมาประกอบ ส าหรับผู้เข้าร่วม 10,000.- 10,000.- ตกลงราคาจา้งนางมณี  สุเมโท นางมณี  สุเมโท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 50/2561

กจิกรรมตามโครงการจดังานประเพณี ราคา  10,000.- บาท ราคา  10,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 6 ม.ิย. 2561

บุญบั้งไฟประจ าปี 2561 เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

7  *จา้งเหมาเคร่ืองเสียงบนเวทีพร้อม 8,000.- 8,000.- ตกลงราคาจา้งนายสุรพงษ ์ วงษจ์ าลอง นายสุรพงษ ์ วงษจ์ าลอง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่  51/2561

อปุกรณ์ส าหรับใช้ในโครงการจดังาน ราคา  8,000.-  บาท ราคา  8,000.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 6 ม.ิย. 2561

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ าปี 2561 เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

8  *จดัจา้งปูายไวนิลยินดีต้อนรับ ขนาด 21,903.- 21,903.- ตกลงราคาจา้งร้านปูาย วี.ไอ.พ.ี ร้านปูาย วี.ไอ.พ.ี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 52/2561

300X600 ซม. จ านวน 6 แผ่น ปูาย นายวิทยา  ถามูลตรี นายวิทยา  ถามูลตรี และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 25 ม.ิย. 2561

ไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ขนาด ราคา  21,903.-  บาท ราคา  21,903.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

140X260 ซม. 2 แผ่น จา้ง

9  *โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายสันติ 409,000.- 409,000.- ตกลงราคาจา้งร้านทองใจ  จ าปาบุญ ร้านทองใจ  จ าปาบุญ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 19/2561

ธรรม โดย นายทองใจ  จ าปาบุญ โดย นายทองใจ  จ าปาบุญ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 27 ม.ิย. 2561

ต่อรองราคา ต่อรองราคา เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ราคา  407,000.-  บาท ราคา  407,000.-  บาท จา้ง



ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

1  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้างยางมะตอมส าเร็จ 51,000.- 51,000.- ตกลงราคาซ้ือ นางสาววิจติร  รัตนวรศิษฐ์ นางสาววิจติร  รัตนวรศิษฐ์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 56/2561

รูป ราคา  51,000.- บาท ราคา  51,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 5 ก.ค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

2  *จดัซ้ือวัสดุการเกษตรส าหรับใช้ใน 11,200.- 11,200.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านสามนคร  สาระพนัธ์ุ ร้านสามนคร  สาระพนัธ์ุ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 57/2561

โครงการแปลงสาธิตปลูกน้ ามะพร้าว นายปาฎิหาริย์  สามนคร นายปาฎิหาริย์  สามนคร และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 6 ก.ค. 2561

น้ าหอมและขนุนพนัธ์ดีของเทศบาล ราคา  11,200.-  บาท ราคา  11,200.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ต าบลซ าสูง ซ้ือ

3  *จา้งเหมาซ่อมแซมป๎้มน้ าเพื่อใช้ในกจิ 10,300.- 10,300.- ตกลงราคาจา้งโรงกลึงซ าสูง โรงกลึงซ าสูง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 53/2561

การประปา ราคา  10,300.-  บาท ราคา  10,300.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 11 ก.ค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบต่อ)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

วันที่    31   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2561



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

4  *จา้งเหมาค่าอาหารเที่ยงอาหารว่าง 13,500.- 13,500.- ตกลงราคาจา้งนางมณี  สุโมโท นางมณี  สุโมโท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 54/2561

และเคร่ืองด่ืมประชาคม ราคา  13,500.- บาท ราคา  13,500.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 12 ก.ค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

5  *จา้งเหมาค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 5,600.- 5,600.- ตกลงราคาจา้งนายบรรจง  มั่งจง นายบรรจง  มั่งจง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 55/2561

ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง ราคา  5,600.-  บาท ราคา  5,600.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 13 ก.ค. 2561

การปูองกนัและกไ้ขป๎ญหาความรุ่นแรง เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ต่อเด็กและสตรีและบุคคลในครอบครัว จา้ง

6  *จา้งเหมาค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 6,400.- 6,400.- ตกลงราคาจา้งนางมณี  สุเมโท นางมณี  สุเมโท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 56/2561

ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการ ราคา  6,400.-  บาท ราคา  6,400.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 13 ก.ค. 2561

ปูองกนัและแกไ้ขป๎ญหาความรุ่นแรงต่อ เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

เด็กและสตรีและบุคคลในครอบครัว จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

7  *จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,983.- 6,983.- ตกลงราคาซ้ือ

บริษทั ขอนแกน่คลังนานา

ธรรม บริษทั  ขอนแกน่คลังนานา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 58/2561

จ ากดั ธรรม จ ากดั และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 13 ก.ค. 2561

ราคา  6,983.-  บาท ราคา  6,983.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

8  *จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 21,059.- 21,059.- ตกลงราคาซ้ือ

บริษทั ขอนแกน่คลังนานา

ธรรม บริษทั  ขอนแกน่คลังนานา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 59/2561

จ ากดั ธรรม จ ากดั และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 13 ก.ค. 2561

ราคา  21,059.-  บาท ราคา  21,059.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

9  *จดัซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ รัชกาลที่ 99,000.- 99,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านชัญญาพาณิชย์ ร้านชัญญาพาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 60/2561

10 นางสาวชัญญา  วาระคาม นางสาวชัญญา  วาระคาม และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 13 ก.ค. 2561

ราคา  99,000.-  บาท ราคา  99,000.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

10  *จา้งเหมาประกอบอาหารว่างและ 5,600.- 5,600.- ตกลงราคาจา้งนายบรรจง  มั่งมี นายบรรจง  มั่งมี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 57/2561

เคร่ืองด่ืมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่ม ราคา  5,600.-  บาท ราคา  5,600.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 20 ก.ค. 2561

ทักษะการประกอบอาชีพให้แกก่ลุ่ม เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

สตรีในชุมชน จา้ง

11  *จา้งเหมาประกอบอาหารโครงการ 6,400.- 6,400.- ตกลงราคาจา้งนางมณี  สุเมโท นางมณี  สุเมโท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 58/2561

ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ ราคา  6,400.-  บาท ราคา  6,400.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 20 ก.ค. 2561

ให้แกส่ตรีในชุมชน เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

12  *จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์และวัตถุดิบ 6,000.- 6,000.- ตกลงราคาซ้ือ นางกาญจนา  นาแสวง นางกาญจนา  นาแสวง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 61/2561

ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการประ ราคา  6,000.-  บาท ราคา  6,000.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 20 ก.ค. 2561

กอบอาชีพให้แกก่ลุ่มสตรีในชุมชน เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

13  *จา้งเหมาประกอบอาหาร โครงการจดั 6,000.- 6,000.- ตกลงราคาจา้งนางมณี  สุเมโท นางมณี  สุเมโท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 59/2561

กจิกรรมวันเข้าพรรษา ประจ าปี 2561 ราคา  6,000.-  บาท ราคา  6,000.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 24 ก.ค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

14  *จา้งเหมาจดัท าเทียนพรรษา  โครงการ 5,000.- 5,000.- ตกลงราคาจา้งนายเม้า  โพธ์ิศรี นายเม้า  โพธ์ิศรี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 60/2561

จดักจิกรรมวันเข้าพรรษา ประจ าปี ราคา  5,000.-  บาท ราคา  5,000.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 24 ก.ค. 2561

2561 เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

15  *จา้งเหมาซ่อมแซมวิทยุส่ือสาร เพื่อใช้ 14,020.- 14,020.- ตกลงราคาจา้งร้านทรัพย์เจริญวัฒนา ร้านทรัพย์เจริญวัฒนา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 61/2561

ในการงานปูองกนัและบรรเทาสาธารณ นางอลัุย  สะตะ นางอลัุย  สะตะ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 24 ก.ค. 2561

ภัย ราคา  14,020.- บาท ราคา  14,020.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

16  *จดัซ้ือวัสดุ  อปุกรณ์ตามโครงการจดั 9,700.- 9,700.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านทรัพย์เจริญวัฒนา ร้านทรัพย์เจริญวัฒนา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 62/2561

กจิกรรมวันเข้าพรรษา นางอลัุย  สะตะ นางอลัุย  สะตะ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 24 ก.ค. 2561

ราคา  9,700.- บาท ราคา  9,700.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

17  *จดัซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการจดังาน 5,808.51 5,808.51 ตกลงราคาซ้ือ บริษทั สยามโกลบอลเฮาส์ บริษทั สยามโกลบอลเฮาส์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 63/2561

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้ จ ากดั  มหาชน จ ากดั   มหาชน และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 26 ก.ค. 2561

อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพ- ราคา  5,808.51  บาท ราคา  5,808.51  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

รางกร รัชกาลที่ 10 ซ้ือ

18  *จดัซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการจดังาน 12,600.- 12,600.- ตกลงราคาซ้ือ บริษทั  ขอนแกน่นานาธรรม บริษทั  ขอนแกน่นานาธรรม เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 64/2561

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้ ราคา  12,600.-  บาท ราคา  12,600.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 26 ก.ค. 2561

อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพ- เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

รางกร รัชกาลที่ 10 ซ้ือ

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

19  *จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ โครงการจดังาน 13,800.- 13,800.- ตกลงราคาซ้ือ ห้างสุพจน์ค้าผ้า ห้างสุพจน์ค้าผ้า เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 65/2561

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้ นางอลัุย  สะตะ นางอลัุย  สะตะ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 26 ก.ค. 2561

อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพ- ราคา  13,800.- บาท ราคา  13,800.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

รางกร รัชกาลที่ 10 ซ้ือ

20  *จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ โครงการจดังาน 8,863.22 8,863.22 ตกลงราคาซ้ือ บริษทั สยามโกลบอลเฮาส์ บริษทั สยามโกลบอลเฮาส์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 66/2561

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้ จ ากดั มหาชน จ ากดั มหาชน และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 26 ก.ค. 2561

อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพ- ราคา  8,863.22  บาท ราคา  8,863.22  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

รางกร รัชกาลที่ 10 ซ้ือ

21  *จดัซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการจดังาน 39,540.- 39,540.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านบุญชิตผลไม้ ร้านบุญชิตผลไม้ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 67/2561

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้ นางสาวณิชากร  เพง็โฉม นางสาวณิชากร  เพง็โฉม และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 26 ก.ค. 2561

อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพ- ราคา  39,540.-  บาท ราคา  39,540.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

รางกร รัชกาลที่ 10 ซ้ือ



ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

1  *จดัซ้ือวัสดุไฟฟาูและวิทยุ 10,560.- 10,560.- ตกลงราคาซ้ือ หจก.ขอนแกน่การไฟฟาู หจก.ขอนแกน่การไฟฟาู เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 68/2561

ราคา  10,560.-  บาท ราคา  10,560.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 2 ส.ค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

2  *จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์การเกษตร 16,560.- 16,560.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านทรัพย์เจริญวัฒนา ร้านทรัพย์เจริญวัฒนา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 69/2561

นางสาวอลัุย  สะตะ นางสาวอลัุย  สะตะ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 6 ส.ค. 2561

ราคา  16,560.-  บาท ราคา  16,560.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

3  *จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 64,468.- 64,468.- ตกลงราคาซ้ือ บริษทั  ขอนแกน่คลังนานาธรรมบริษทั ขอนแกน่คลังนานาธรรมเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 70/2561

ราคา  64,468.-  บาท ราคา  64,468.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 9 ส.ค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

(ใบต่อ)

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

วันที่    31   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2561



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

4  *จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวัน 6,400.- 6,400.- ตกลงราคาจา้งนางมณี  สุเมโท นางมณี  สุเมโท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 62/2561

โครงการพฒันาศูนย์คุณภาพผู้สูงอายุ ราคา  6,400.-  บาท ราคา  6,400.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 10 ส.ค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

5  *จา้งเหมาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 5,600.- 5,600.- ตกลงราคาจา้งนางสาวกาญจนา  นาแสวง นางสาวกาญจนา  นาแสวง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 63/2561

โครงการพฒันาศูนย์คุณภาพผู้สูงอายุ ราคา  5,600.-  บาท ราคา  5,600.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 10 ส.ค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

6  *จดัซ้ือวัสดุในการจดักจิกรรม ตามโครง 6,000.- 6,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านซ าสูงวิทยา ร้านซ าสูงวิทยา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 71/2561

การพฒันาศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงวัย นางพกิลุ  สะตะ นางพกิลุ  สะตะ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 10 ส.ค. 2561

ราคา  6,000.-  บาท ราคา  6,000.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

7  *จดัซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการจดังาน 9,100.- 9,100.- ตกลงราคาซ้ือ บริษทั ขอนแกน่นานาธรรม บริษทั ขอนแกน่นานาธรรม เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 72/2561

เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางสิริกติ ราคา  9,100.- บาท ราคา  9,100.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 10 ส.ค. 2561

พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

8  *จดัซ้ือรถตัดหญ้าเบนซิน 11,900.- 11,900.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัดเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 73/2561

ราคา  11,900.-  บาท ราคา  11,900.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 10 ส.ค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

9  *จดัซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 30,000.- 30,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านทรัพย์เจริญวัฒนา ร้านทรัพย์เจริญวัฒนา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่  74/2561

นางสาวอลัุย  สะตะ นางสาวอลัุย  สะตะ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 10 ส.ค. 2561

ราคา  30,000.-  บาท ราคา  30,000.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

10  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 20,585.- 20,585.- ตกลงราคาซ้ือ บริษทั ไทยพพิฒัน์ฮาร์ดแวร์ บริษทั ไทยพพิฒัน์ฮาร์ดแวร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 75/2561

จ ากดั จ ากดั และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 16 ส.ค. 2561

ราคา  20,585.-  บาท ราคา  20,585.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

11  *โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายหน้า 409,000.- 409,000.- ตกลงราคาจา้งร้านทองใจ  จ าปาบุญ ร้านทองใจ  จ าปาบุญ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 20/2561

กศน. ต่อของเดิม (ชนถนนสายกวีี) นายทองใจ  จ าปาบุญ นายทองใจ  จ าปาบุญ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 20 ส.ค. 2561

ต่อตรองราคา ต่อตรองราคา เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ราคา  407,000.-  บาท ราคา  407,000.-  บาท จา้ง

12  *จา้งเหมาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 6,300.- 6,300.- ตกลงราคาจา้งนางสาวจนัทร์เพง็  ส านักดี นางสาวจนัทร์เพง็  ส านักดี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 64/2561

และอาหารกลางวัน ราคา 6,300.- บาท ราคา 6,300.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 23 ส.ค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

13  *จา้งเหมาเติมน้ ายาเคมีดับเพลิง 18,750.- 18,750.- ตกลงราคาจา้งร้านทรัพย์เจริญวัฒนา ร้านทรัพย์เจริญวัฒนา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 65/2561

ขนาด 15 ปอนด์ นางสาวอลัุย  สะตะ นางสาวอลัุย  สะตะ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 24 ส.ค. 2561

ราคา  18,750.-  บาท ราคา  18,750.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

14  *จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 6,880.- 6,880.- ตกลงราคาจา้งร้าน ส.ไดนาโม ร้าน ส.ไดนาโม เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 66/2561

ผร-670 ขอนแกน่ นายนพดล  สีระวัลย์ นายนพดล  สีระวัลย์ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 24 ส.ค. 2561

ราคา  6,880.-  บาท ราคา  6,880.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

15  *จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 57,617.76 57,617.76 ตกลงราคาซ้ือ บริษทั ขอนแกน่แดร่ีส์ จ ากดั บริษทั ขอนแกน่แดร่ีส์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 17/2561

ให้กบั โรงเรียนบ้านกระนวนซ าสูง นางทองหลาง  สุริยงค์ นางทองหลาง  สุริยงค์ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 28 ส.ค. 2561

ราคา  57,617.76  บาท ราคา  57,617.76  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

16  *จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 9,000.- 9,000.- ตกลงราคาซ้ือ หจก.อ.ออโต้เมชั่น หจก.อ.ออโต้เมชั่น เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 65/2561

(หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) ราคา  9,000.-  บาท ราคา  9,000.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 29 ส.ค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

17  *โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พฒันา 217,600.- 217,600.- ตกลงราคาจา้งนายนัฐพงศ์  อนิทะมาตย์ นายนัฐพงศ์  อนิทะมาตย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 21/2561

เด็กเล็กเทศบาลต าบลซ าสูง ราคา  217,600.-  บาท ราคา  217,600.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 30 ส.ค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

18  *จา้งเหมาบุคคลภายนอก 7,000.- 7,000.- ตกลงราคาจา้งนายไสว  โพธ์ิศรี นายไสว  โพธ์ิศรี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 67/2561

ราคา  7,000.-  บาท ราคา  7,000.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 31 ส.ค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง



ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ตรวจสอบแล้วผู้รับจ้าง

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เป็นผู้ที่ไม่เก่ียวข้องกับ

หรือจ้าง บุคคลากรในหน่วยงาน

1  *จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 13,900.- 13,900.- ตกลงราคาซ้ือ บริษทั ขอนแกน่คลังนานธรรมบริษทั ขอนแกน่คลังนานธรรมเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 77/2561

จ ากดั จ ากดั และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 5 ก.ย. 2561

ราคา  13,900.-  บาท ราคา  13,900.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

2  *จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 18,069.- 18,069.- ตกลงราคาซ้ือ บริษทั ขอนแกน่คลังนานธรรมบริษทั ขอนแกน่คลังนานธรรมเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 78/2561

จ ากดั จ ากดั และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 5 ก.ย. 2561

ราคา  18,069.-  บาท ราคา  18,069.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

3  *โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอยศาลา 313,000.- 313,000.- ตกลงราคาจา้งร้านสมบัติกอ่สร้าง ร้านสมบัติกอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 22/2561

เขียว-หนองค าน้อย นายวิญํู  มาตสมบัติ นายวิญํู  มาตสมบัติ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 6 ก.ย. 2561

ต่อร่องราคา ต่อร่องราคา เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ราคา  310,000.-  บาท ราคา  310,000.-  บาท จา้ง

(ใบต่อ)

เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

วันที่    28   เดือนกันยายน  พ.ศ. 2561

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

4  *จดัซ้ือวัสดุกฬีา 49,550.- 49,550.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านทรัพย์เจริญวัฒนา ร้านทรัพย์เจริญวัฒนา เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 79/2561

นางสาวอลัุย  สะตะ นางสาวอลัุย  สะตะ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 7 ก.ย. 2561

ราคา  49,550.-  บาท ราคา  49,550.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

5  *จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 21,817.80 21,817.80 ตกลงราคาซ้ือ บริษทั ขอนแกน่แดร่ีส์ จ ากดั บริษทั ขอนแกน่แดร่ีส์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 80/2561

นางทองหลาง  สุริยงค์ นางทองหลาง  สุริยงค์ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 10 ก.ย. 2561

ราคา  21,817.80  บาท ราคา  21,817.80  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

6  *จดัซ้ือถังพลาสติกพร้อมฝาปิด 10,800.- 10,800.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านท๊อปทเว้นต้ีทุกอย่าง 20 ร้านท๊อปทเว้นต้ีทุกอย่าง 20 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 81/2561

บาท บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 12 ก.ย. 2561

นางพทัธนันท์  ใสนา นางพทัธนันท์  ใสนา เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ราคา  10,800.- บาท ราคา  10,800.- บาท ซ้ือ

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

7  *จา้งเหมาจดัวางระบบสารสนเทศงาน 53,500.- 53,500.- ตกลงราคาจา้งบริษทั ดังภูมิ  จ ากดั บริษทั ดังภูมิ  จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 68/2561

สารสนเทศงานสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ ราคา  53,500.-  บาท ราคา  53,500.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 13 ก.ย. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

8  *จา้งเหมาจดัท ารวบรวมภูมิป๎ญญา 6,950.- 6,950.- ตกลงราคาจา้งศูนย์ถ่ายเอกสารต้นออ้ ศูนย์ถ่ายเอกสารต้นออ้ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 69/2561

ท้องถิ่น เร่ืองประเพณีสงกรานต์และ นายสุจนิ  โพธ์ิพฤกษ์ นายสุจนิ  โพธ์ิพฤกษ์ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 13 ก.ย. 2561

เพณีบุญเดือนหก จ านวน 25 เล่ม ราคา  6,950.-  บาท ราคา  6,950.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ประจ าปี  2561 จา้ง

9  *จา้งเหมาติดต้ังกระจกนูน 15 จดุ 49,000.- 49,000.- ตกลงราคาจา้งร้านสมบัติกอ่สร้าง ร้านสมบัติกอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 70/2561

โครงการถนนปลอดภัย นายวิญํู  อรรคฮาต นายวิญํู  อรรคฮาต และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 13 ก.ย. 2561

ราคา  49,000.-  บาท ราคา  49,000.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

10  *จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์  กากน้ าตาล 10,000.- 10,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านคูณสุขเกษตรพนัธ์ ร้านคูณสุขเกษตรพนัธ์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 82/2561

EM เพื่อใช้ในโครงการณรงค์ลดขยะ นางสาวเพิ่มพร  สะตะ นางสาวเพิ่มพร  สะตะ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 13 ก.ย. 2561

ในชุมชน ราคา  10,000.-  บาท ราคา  10,000.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

11  *โครงการกอ่สร้างสถานที่ทิ้งขยะ 50,000.- 50,000.- ตกลงราคาจา้งร้าน เอ เอ วัสดุ ร้าน เอ เอ วัสดุ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 23/2561

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3  ต าบลกระนวน นายกฤษณะพงษ ์ ศรีกนัหา นายกฤษณะพงษ ์ ศรีกนัหา และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 13 ก.ย. 2561

อ าเภอซ าสูง จงัหวัดขอนแกน่ ราคา  50,000.-  บาท ราคา  50,000.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

12  *โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกฬีา 69,000.- 69,000.- ตกลงราคาจา้งร้าน เอ เอ วัสดุ ร้าน เอ เอ วัสดุ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 24/2561

เทศบาลต าบลซ าสูง นายกฤษณะพงษ ์ ศรีกนัหา นายกฤษณะพงษ ์ ศรีกนัหา และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 13 ก.ย. 2561

ราคา  69,000.-  บาท ราคา  69,000.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

13  *จา้งเหมาซ่อมแซมป๎้มน้ า 6,500.- 6,500.- ตกลงราคาจา้งร้านสมบัติกอ่สร้าง ร้านสมบัติกอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 71/2561

นายวิญํู  อรรคฮาต นายวิญํู  อรรคฮาต และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 14 ก.ย. 2561

ราคา  6,500.-  บาท ราคา  6,500.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

14  *จา้งเหมาประกอบอาหารว่างและเคร่ือง 5,600.- 5,600.- ตกลงราคาจา้งนางกาญจนา  นาแสวง นางกาญจนา  นาแสวง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 72/2561

ด่ืม ตามโครงการพฒันาคุณภาพชีวิต ราคา  5,600.-  บาท ราคา  5,600.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 14 ก.ย. 2561

ผู้สูงวัย เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

15  *จดัซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 21,500.- 21,500.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านธนพลซัพพลาย ร้านธนพลซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 83/2561

นางวิภาภรณ์ ล้วนเปรมล้วน นางวิภาภรณ์ ล้วนเปรมล้วน และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 14 ก.ย. 2561

ราคา  21,500.-  บาท ราคา  21,500.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

16  *จดัซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 54,700.- 54,700.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านธนพลซัพพลาย ร้านธนพลซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 84/2561

นางวิภาภรณ์ ล้วนเปรมล้วน นางวิภาภรณ์ ล้วนเปรมล้วน และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 14 ก.ย. 2561

ราคา  54,700.-  บาท ราคา  54,700.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

17  *จา้งเหมาผ้ากนัเปื้อน โครงการตลาดสด 7,000.- 7,000.- ตกลงราคาจา้งร้านท๊อปทว้นต้ีทุกอย่าง 20 ร้านท๊อปทว้นต้ีทุกอย่าง 20 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 73/2561

น่าซ้ือเทศบาลต าบลซ าสูง บาท บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 17 ก.ย. 2561

นางพทัธนันท์  ใสนา นางพทัธนันท์  ใสนา เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ราคา  7,000.-  บาท ราคา  7,000.-  บาท จา้ง

18  *จา้งเหมาอาหารกลางวัน โครงการ 5,600.- 5,600.- ตกลงราคาจา้งนางสาวธัญลักษณ์  พมิพจ์นัทร์นางสาวธัญลักษณ์  พมิพจ์นัทร์เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 74/2561

ตลาดสดน่าซ้ือเทศบาลต าบลซ าสูง ราคา  5,600.-  บาท ราคา  5,600.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 17 ก.ย. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

19  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 29,788.80 29,788.80 ตกลงราคาซ้ือ หจก.ช.รุ่งโรจน์วัสดุกอ่สร้าง หจก.ช.รุ่งโรจน์วัสดุกอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 85/2561

ราคา  29,788.80 บาท ราคา  29,788.80 บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 17 ก.ย. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

20  *จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 86,900.- 86,900.- ตกลงราคาซ้ือ นายวิสกลุ  มหานาม นายวิสกลุ  มหานาม เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 19/2561

(ถังขยะพลาสติก) ราคา  86,900.- บาท ราคา  86,900.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 17 ก.ย. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

21  *จา้งเหมาจดัท าปูายไวนิลรายงานผล 9,928.- 9,928.- ตกลงราคาจา้งร้านปูาย วี.ไอ.พี ร้านปูาย วี.ไอ.พี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 75/2561

การด าเนินงานกจิกรรมเทศบาลต าบล นายวิทยา  ถามมูลตรี นายวิทยา  ถามมูลตรี และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 18 ก.ย. 2561

ซ าสูง ราคา  9,928.-  บาท ราคา  9,928.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

22  *จา้งเหมาจดัท าวารสารรายงานการด า 50,000.- 50,000.- ตกลงราคาจา้งหจก.โรงพมิพพ์ระธรรมขันธ์ หจก.โรรงพมิพพ์ระธรรมขันธ์เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 76/2561

เนินงานประจ าปี 2561 นายวชิระ  ตราชู นายวชิระ  ตราชู และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 18 ก.ย. 2561

ราคา  50,000.-  บาท ราคา  50,000.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

23  *จา้งเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกฬีา 70,900.- 70,900.- ตกลงราคาจา้งร้านบุญเทียน  จ าปาไชย ร้านบุญเทียน  จ าปาไชย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 77/2561

เทศบาลต าบลซ าสูงและศูนย์พฒันาเด็ก นางสาวบุญเทียน  จ าปาไชย นางสาวบุญเทียน  จ าปาไชย และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 18 ก.ย. 2561

เล็กเทศบาลต าบลซ าสูง ราคา  70,900.-  บาท ราคา  70,900.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

24  *จา้งเหมาจดัท าอาหารว่างและอาหาร 5,000.- 5,000.- ตกลงราคาจา้งนางมณี  สุเมโท นางมณี  สุเมโท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 78/2561

กลางวัน โครงการศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพ ราคา  5,000.-  บาท ราคา  5,000.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 18 ก.ย. 2561

หนึ่งเดียวระดับต าบล ประจ าปี 2561 เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

25  *จดัซ้ือต้นไม้จดัสวน โครงการส านัก 31,000.- 31,000.- ตกลงราคาจา้งนายจตุรงค์  อบุลพทิักษ์ นายจตุรงค์  อบุลพทิักษ์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 86/2561

งานสีเขียว ราคา  31,000.-  บาท ราคา  31,000.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 18 ก.ย. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

26  *จดัซ้ือวัสดุการเกษตร 25,000.- 25,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านสามนคร  สาระพนัธ์ุ ร้านสามนคร  สาระพนัธ์ุ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 87/2561

นายปาฎิหาริย์  สามนคร นายปาฎิหาริย์  สามนคร และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 18 ก.ย. 2561

ราคา  25,000.-  บาท ราคา  25,000.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

27  *จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11,660.- 11,660.- ตกลงราคาซ้ือ นายทองสุข  แสนบุตร นายทองสุข  แสนบุตร เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 88/2561

รถยนต์ทะเบียน บน-7692 และ ราคา  11,380.-  บาท ราคา  11,380.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 18 ก.ย. 2561

ผต-7412 ขอนแกน่ เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

28  *จดัจา้งสถาบันการศึกษาเพื่อด าเนิน 15,000.- 15,000.- ตกลงราคาจา้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 79/2561

การส ารวจความพึ่งพอใจ ส านักบริการ ราคา  15,000.-  บาท ราคา  15,000.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 19 ก.ย. 2561

วิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

29  *จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 16,300.- 16,300.- ตกลงราคาจา้งอูท่องสุขการช่าง อูท่องสุขการช่าง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 80/2561

82-7317 ขอนแกน่ นายทองสุข  แสนบุตร นายทองสุข  แสนบุตร และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 20 ก.ย. 2561

ราคา  16,300.-  บาท ราคา  16,300.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

30  *จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 7,000.- 7,000.- ตกลงราคาจา้งร้านวัฒนาแอร์แอนด์ซาร์ด ร้านวัฒนาแอร์แอนด์ซาร์ด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 81/2561

82-7317 ขอนแกน่ ราคา  7,000.-  บาท ราคา  7,000.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 20 ก.ย. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

31  *จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 5,850.- 5,850.- ตกลงราคาจา้งส.ไดนาโม ส.ไดนาโม เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 82/2561

ผร-670 ขอนแกน่ นางภรณีรวี  สีระวัลย์ นางภรณีรวี  สีระวัลย์ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 20 ก.ย. 2561

ราคา  5,850.-  บาท ราคา  5,850.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

32  *จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11,660.- 11,660.- ตกลงราคาซ้ือ หจก.สุธาอปุกรณ์ หจก.สุธาอปุกรณ์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 89/2561

ราคา  11,660.-  บาท ราคา  11,660.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 20 ก.ย. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

33  *จา้งเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 5,720.- 5,720.- ตกลงราคาจา้งศูนย์ถ่ายเอกสารต้นออ้ ศูนย์ถ่ายเอกสารต้นออ้ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 83/2561

เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี นายสุจนิ  โพธ์ิพฤกษ์ นายสุจนิ  โพธ์ิพฤกษ์ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 21 ก.ย. 2561
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ราคา  5,720.-  บาท ราคา  5,720.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

34  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้างส าหรับใช้ในงาน 40,615.- 40,615.- ตกลงราคาซ้ือ บริษทั ไทยพพิฒัน์อาร์ดแวร์ บริษทั ไทยพพิฒัน์อาร์ดแวร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 90/2561

อตุสาหกรรม จ ากดั จ ากดั และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 20 ก.ย. 2561

ราคา  40,615.-  บาท ราคา  40,615.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

35  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้างส าหรับใช้ในงาน 147,610.- 147,610.- ตกลงราคาซ้ือ บริษทั ไทยพพิฒัน์อาร์ดแวร์ บริษทั ไทยพพิฒัน์อาร์ดแวร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 91/2561

กจิการประปาของเทศบาลต าบลซ าสูง จ ากดั จ ากดั และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 20 ก.ย. 2561

ราคา  147,610.-  บาท ราคา  147,610.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

36  *จดัซ้ือวัสดุส าหรับประดับตกแต่ง 9,100.- 9,100.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านอรพรรณ  การ์เดนท์ ร้านอรพรรณ  การ์เดนท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 92/2561

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกฬีา นางกลุดา  สังข์บุญเรือง นางกลุดา  สังข์บุญเรือง และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 21 ก.ย. 2561
และศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล ราคา  9,100.-  บาท ราคา  9,100.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ าสูง ซ้ือ

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

37  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้างส าหรับใช้ในกจิการ 19,000.- 19,000.- ตกลงราคาซ้ือ หจก.สามพทีอง  เทรดด้ิง หจก.สามพทีอง  เทรดด้ิง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 93/2561

ประปาของเทศบาลต าบลซ าสูง ราคา  19,000.-  บาท ราคา  19,000.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 21 ก.ย. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

38  *จดัซ้ือวัสดุไฟฟาูและวิทยุ เพื่อใช้ในงาน 57,000.- 57,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านวีอาร์เซฟต้ี ร้านวีอาร์เซฟต้ี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 94/2561

ซ่อมแซมไฟฟาูภายในเขต เทศบาลต า- นางศิริกลุ  สรรพสมบัติ นางศิริกลุ  สรรพสมบัติ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 24 ก.ย. 2561

บลซ าสูง ราคา  57,000.-  บาท ราคา  57,000.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

39  *จดัซ้ือวัสดุไฟฟาูและวิทยุ เพื่อใช้ใน 32,078.60 32,078.60 ตกลงราคาซ้ือ บริษทั กรีนเวิล์ดรีไซเคิล บริษทั กรีนเวิล์ดรีไซเคิล เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 95/2561
งานซ่อมแซมไฟฟาูภายในเทศบาลต าบล ราคา  32,078.60 บาท ราคา  32,078.60 บาท และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 25 ก.ย. 2561

ซ าสูง เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

40  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้างส าหรับใช้ในกจิการ 66,650.- 66,650.- ตกลงราคาซ้ือ หจก.สมบัติวัสดุ 2004 หจก.สมบัติวัสดุ 2004 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 96/2561

ประปาของเทศบาลต าบลซ าสูง นายสมบัติ  ประวิทย์สิทธิกลุ นายสมบัติ  ประวิทย์สิทธิกลุ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 24 ก.ย. 2561

ราคา  66,650.- บาท ราคา  66,650.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

41  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง เพื่อใช้ในงานอตุ 23,380.- 23,380.- ตกลงราคาซ้ือ หจก.สมบัติวัสดุ 2004 หจก.สมบัติวัสดุ 2004 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 97/2561

สาหกรรมและการโยธา นายสมบัติ  ประวิทย์สิทธิกลุ นายสมบัติ  ประวิทย์สิทธิกลุ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 26 ก.ย. 2561

ราคา  23,380.- บาท ราคา  23,380.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

42  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง  เพื่อใช้ซ่อมแซม 6,500.- 6,500.- ตกลงราคาซ้ือ หจก.สมบัติวัสดุ 2004 หจก.สมบัติวัสดุ 2004 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 98/2561

ถนนบริเวณปูอมยามบ้านโคกสูง นายสมบัติ  ประวิทย์สิทธิกลุ นายสมบัติ  ประวิทย์สิทธิกลุ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 26 ก.ย. 2561

หมู่ที่ 3 ราคา  6,500.- บาท ราคา  6,500.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

(ใบต่อ)



(ใบต่อ)

ล าดับ วงเงินที่ รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

43  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้างส าหรับใช้ในกจิการ 45,860.- 45,860.- ตกลงราคาซ้ือ หจก.สมบัติวัสดุ 2004 หจก.สมบัติวัสดุ 2004 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด เลขที่ 99/2561

ประปาของเทศบาลต าบลซ าสูง นายสมบัติ  ประวิทย์สิทธิกลุ นายสมบัติ  ประวิทย์สิทธิกลุ และผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม วันที่ 27 ก.ย. 2561

ราคา  45,860.- บาท ราคา  45,860.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ













วันที่ 17 ตุลาคม 2560

วันที่ 17 ตุลาคม 2560

วันที่ 18 ตุลาคม 2560









































































































ตรวจสอบแล้วผู้รับจ้าง

บุคคลากรในหน่วยงาน


