
ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

1  *จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวัน 455,700.- 455,700.- ตกลงราคาจา้ง นางเศรษฐี  พันเดช นางเศรษฐี  พันเดช เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 1/2562
ส่าหรับเด็กเล็กเทศบาลต่าบลซ่าสูง ราคา 455,700.- บาท ราคา 455,700.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

2  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 84,000.- 84,000.- ตกลงราคาจา้ง นายเด่นชัย  เทพตาแสง นายเด่นชัย  เทพตาแสง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 1/2562
ท่างานกองช่าง ราคา 84,000.- บาท ราคา 84,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 2 ตุลาคม 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

3  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 84,000.- 84,000.- ตกลงราคาจา้ง นายทินกร  โพธิศ์รี นายทินกร  โพธิศ์รี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 2/2562
ท่างานกองช่าง ราคา  84,000.- บาท ราคา  84,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

4  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 84,000.- 84,000.- ตกลงราคาจา้ง นายนิตย ์ โพธิศ์รี นายนิตย ์ โพธิศ์รี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 3/2562
ท่างานกองช่าง ราคา 84,000.- บาท ราคา 84,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2562

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

วันที่   31  เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2561



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

5  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 84,000.- 84,000.- ตกลงราคาจา้ง นายสุรเนตย ์ จนัโสม นายสุรเนตย ์ จนัโสม เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 4/2562
ท่างานกองช่าง ราคา 84,000.- บาท ราคา 84,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

6  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 84,000.- 84,000.- ตกลงราคาจา้ง นายสุพจน์  โนนทิง นายสุพจน์  โนนทิง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 5/2562
ท่างานบริการกูช้ีพ ราคา 84,000.- บาท ราคา 84,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

7  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 84,000.- 84,000.- ตกลงราคาจา้ง นายไสว  โพธิศ์รี นายไสว  โพธิศ์รี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 6/2562
ท่าความสะอาดเกบ็ขยะมูลฝอย ราคา 84,000.- บาท ราคา 84,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

8  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 84,000.- 84,000.- ตกลงราคาจา้ง นายสวาท  โพธิศ์รี นายสวาท  โพธิศ์รี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 7/2562
ท่างานกองช่าง ราคา 84,000.- บาท ราคา 84,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

9  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 84,000.- 84,000.- ตกลงราคาจา้ง นายพรชัย  แสนบุตร นายพรชัย  แสนบุตร เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 8/2562
ท่างานตามโครงการพัฒนาระบบแผนที่ ราคา  84,000.- บาท ราคา  84,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2561
และทะเบียนทรัพยสิ์น เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

10  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 84,000.- 84,000.- ตกลงราคาจา้ง นายสุนันท์  โพธิศ์รี นายสุนันท์  โพธิศ์รี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  9/2562
ท่าความสะอาดเกบ็ขยะมูลฝอย ราคา 84,000.- บาท ราคา 84,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

11  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 84,000.- 84,000.- ตกลงราคาจา้ง นายเรียน  ถานะ นายเรียน  ถานะ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 10/2562
ท่าความสะอาดเกบ็ขยะมูลฝอย ราคา 84,000.- บาท ราคา 84,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

12  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 42,000.- 42,000.- ตกลงราคาจา้ง นายไพสาน  โพธิศ์รี นายไพสาน  โพธิศ์รี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 11/2562
ท่าความสะอาดเกบ็ขยะมูลฝอย ราคา  42,000.- บาท ราคา  42,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

13  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 84,000.- 84,000.- ตกลงราคาจา้ง นายบุญธรรม  สืบสุนทร นายบุญธรรม  สืบสุนทร เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 12/2562
ท่าความสะอาดเกบ็ขยะมูลฝอย ราคา 84,000.- บาท ราคา 84,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

14  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 84,000.- 84,000.- ตกลงราคาจา้ง นายธวัชชัย  กนัท่า นายธวัชชัย  กนัท่า เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 13/2562
ท่าความสะอาดเกบ็ขยะมูลฝอย ราคา 84,000.- บาท ราคา 84,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2561
และทะเบียนทรัพยสิ์น เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

15  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 84,000.- 84,000.- ตกลงราคาจา้ง นางเรียม  ไชยเดช นางเรียม  ไชยเดช เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 14/2562
ท่าความสะอาดศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ราคา  84,000.- บาท ราคา  84,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2561
เทศบาลต่าบลซ่าสูง เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

16  *จดัจา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 84,000.- 84,000.- ตกลงราคาจา้ง นางประดิฐ  แสงจนัทร์ นางประดิฐ  แสงจนัทร์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 15/2562
ท่าความสะอาดเทศบาลต่าบลซ่าสูง ราคา 84,000.- บาท ราคา 84,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

17  *โครงการจดัซ้ือวัสดุน้า่มันเชื้อเพลิง 3,000.- 3,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านซ่าสูงเซลล์ ร้านซ่าสูงเซลล์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 1/2562
และหล่อล่ืนของงานกองคลัง ราคา 3,000.- บาท นางหนูเพียร  โพธิห์ล้า และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ราคา 3,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

18  *โครงการจดัซ้ือวัสดุน้า่มันเชื้อเพลิง 15,000.- 15,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านซ่าสูงเซลล์ ร้านซ่าสูงเซลล์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 2/2562
และหล่อล่ืนของกจิการประปา ราคา 15,000.- บาท นางหนูเพียร  โพธิห์ล้า และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ราคา 15,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

19  *โครงการจดัซ้ือวัสดุน้า่มันเชื้อเพลิง 120,000.- 120,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านซ่าสูงเซลล์ ร้านซ่าสูงเซลล์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 3/2562
และหล่อล่ืนของงานกองช่าง ราคา 120,000.- บาท นางหนูเพียร  โพธิห์ล้า และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ราคา 120,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

20  *โครงการจดัซ้ือวัสดุน้า่มันเชื้อเพลิง 50,000.- 50,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านซ่าสูงเซลล์ ร้านซ่าสูงเซลล์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 4/2562
และหล่อล่ืนของงานการรักษาความสงบ ราคา 50,000.- บาท นางหนูเพียร  โพธิห์ล้า และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ภายใน ราคา 50,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

21  *โครงการจดัซ้ือวัสดุน้า่มันเชื้อเพลิง 200,000.- 200,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านซ่าสูงเซลล์ ร้านซ่าสูงเซลล์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 5/2562
และหล่อล่ืนของงานบริหารทั่วไป ราคา 200,000.- บาท นางหนูเพียร  โพธิห์ล้า และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ราคา 200,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

22  *โครงการจดัซ้ือวัสดุน้า่มันเชื้อเพลิง 8,000.- 8,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านซ่าสูงเซลล์ ร้านซ่าสูงเซลล์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 6/2562
และหล่อล่ืนของงานกองการศึกษา ราคา 8,000.- บาท นางหนูเพียร  โพธิห์ล้า และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ราคา 8,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

23  *โครงการจดัซ้ือวัสดุน้า่มันเชื้อเพลิง 120,000.- 120,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านซ่าสูงเซลล์ ร้านซ่าสูงเซลล์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 7/2562
และหล่อล่ืนของงานสาธารณสุข ราคา 120,000.- บาท นางหนูเพียร  โพธิห์ล้า และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ราคา 120,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

24  *โครงการจดัซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน 50,000.- 50,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านสิริภัณฑ์ ร้านสิริภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 6/2562
ส่าหรับมอบให้ชุมชนในเขตเทศบาล ราคา  50,000.- บาท โดย นางสุวิมล เตชลิขติสิริ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ราคา  50,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

25  *จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวัน 455,700.- 455,700.- ตกลงราคาจา้ง นางเศรษฐี พันเดช นางเศรษฐี พันเดช เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 1/2562
ส่าหรับของเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก ราคา 455,700.- บาท ราคา 455,700.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2561

เล็กเทศบาลต่าบลซ่าสูง เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

26  *จา้งเหมาจดัท่าพวงมาลา โครงการ 11,500.- 11,500.- ตกลงราคาจา้ง ร้านนิตยาฟลาเวอร์ 1 ร้านนิตยาฟลาเวอร์ 1 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 2/2562
วันส่าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหา ราคา 11,500.- บาท นายศราวุฒิ  ค้าสนิท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 ตุลาคม 2561

กษัตริยจ์ดักจิกรรมเนื่องในวันคล้ายสรรคต ราคา 11,500.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ จา้ง
พลอดุยเดชบรมนาดบพิตร 13 ต.ค.
2561

27  *จา้งเหมายานพาหนะเพื่อใช้ในการเดิน 9,000.- 9,000.- ตกลงราคาจา้ง นายสวัสด์ิ  สมวงษา นายสวัสด์ิ  สมวงษา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 3/2562
ทางไปราชการร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กร ราคา  9,000.-  บาท ราคา  9,000.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 11 ตุลาคม 2561
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่มีการบริการจดัการ เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ที่ดี ปีงบประมาณ 2561 จา้ง



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

28  *จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (ใบมีดตัด 4,242.55 4,242.55 ตกลงราคาซ้ือ หจก.ช.รุ่งโรจน์วัสดุกอ่สร้าง หจก.ช.รุ่งโรจน์วัสดุกอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 1/2562
หญ้า) ราคา 4,242.55 บาท ราคา 4,242.55 บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 19 ตุลาคม 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

29  *จา้งเหมาจดัท่าพวงมาลา โครงการ 11,500.- 11,500.- ตกลงราคาจา้ง ร้านนิตยาฟลาเวอร์ 1 ร้านนิตยาฟลาเวอร์ 1 เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 4/2562
วันส่าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหา ราคา 11,500.- บาท นายศราวุฒิ  ค้าสนิท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 22 ตุลาคม 2561

กษัตริย ์วันปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5) ราคา 11,500.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

30  *จดัซ้ือวัสดุการเกษตร 5,200.20 5,200.20 ตกลงราคาซ้ือ หจก.ช.รุ่งโรจน์วัสดุกอ่สร้าง หจก.ช.รุ่งโรจน์วัสดุกอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 2/2562
ราคา 5,200.20 บาท ราคา 5,200.20 บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 25 ตุลาคม 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

31  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 18,297.- 18,297.- ตกลงราคาซ้ือ หจก.ช.รุ่งโรจน์วัสดุกอ่สร้าง หจก.ช.รุ่งโรจน์วัสดุกอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 3/2562
ราคา 18,297.- บาท ราคา 18,297.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 31 ตุลาคม 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

1  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้างยางมะตอมส่าเร็จ 51,000.- 51,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านวิวมิกซ์ ร้านวิวมิกซ์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 4/2562
รูป 20 กก. ราคา  51,000.- บาท นายวีรยทุธ  พรายยงค์ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 12 พ.ย. 2561

ราคา  51,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

2  *โครงการกอ่สร้างอาคารกจิกรรมพร้อม 287,000.- 287,000.- ตกลงราคาจา้ง หจก.คูค่ากอ่สร้าง หจก.คูค่ากอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 17/2562
เทลาน คสล. ศูนยพ์ัฒนาคูณภาพชีวิต ราคา 285,000.- บาท โดย นายสัญญา โคตรศรีวงษ์ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 15 พ.ย. 2561
ผู้สูงวัย ต่อรองราคาเหลือ เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ราคา 285,000.- บาท จา้ง

3  *จา้งเหมากองยาว 5,000.- 5,000.- ตกลงราคาจา้ง นายณัฐนันท์  สีสุรีย์ นายณัฐนันท์  สีสุรีย์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 5/2562
ราคา 5,000.- บาท ราคา 5,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 15 พ.ย. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

วันที่    30   เดอืนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2561



ล าดับ วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง จะซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการการซ้ือหรือจ้าง

4  *จา้งเหมาป้ายไวนิล โครงการจดังาน 6,000.- 6,000.- ตกลงราคาจา้ง ร้านป้าย ว.ีไอ.พี ร้านป้าย ว.ีไอ.พี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 6/2562

ประเพณีลอยกระทง ประจ่าปี 2561 ราคา 6,000.- บาท ราคา 6,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 15 พ.ย. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

5  *จา้งเหมาท่ากระทงใหญ่และกระทง 8,000.- 8,000.- ตกลงราคาจา้ง นางสมหมาย  โพธิศ์รี นางสมหมาย  โพธิศ์รี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 7/2562

เล็ก โครงการประเพณีลอยกระทง ราคา 8,000.- บาท ราคา 8,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 15 พ.ย. 2561

ประจ่าปี 2561 เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

6  *จา้งเหมาเช่าชุดแต่งหน้า 13,500.- 13,500.- ตกลงราคาจา้ง นางสาวอาภรณ์ รัตนพล นางสาวอาภรณ์ รัตนพล เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 8/2562
โครงการประเพณีลอยกระทง ราคา 13,500.- บาท ราคา 13,500.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 15 พ.ย. 2561
ประจ่าปี 2561 เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

7  *จา้งเหมาดนตรียอ้นยคุ 26,000.- 26,000.- ตกลงราคาจา้ง นายสมควร  นาชัยรัตน์ นายสมควร  นาชัยรัตน์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 9/2562
โครงการประเพณีลอยกระทง ราคา  26,000.- บาท ราคา  26,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 15 พ.ย. 2561
ประจ่าปี 2561 เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

8  *จา้งเหมาตกแต่งสถานที่รถแห่ 10,000.- 10,000.- ตกลงราคาจา้ง นางสมหมาย  โพธิศ์รี นางสมหมาย  โพธิศ์รี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 10/2562

นางนพมาศ โครงการประเพณีลอยกระทง ราคา 10,000.- บาท ราคา 10,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 15 พ.ย. 2561

ประจ่าปี 2561 เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

9  *จดัซ้ือของรางวัลส่าหรับผู้แต่งกายยอ้น 17,000.- 17,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านทรัพยเ์จริญวัฒนา ร้านทรัพยเ์จริญวัฒนา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 5/2562

ยคุสวยงาม โครงการประเพณีลอยกระทง ราคา 17,000.- บาท นางสาวอุลัย  สะตะ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 15 พ.ย. 2561

ประจ่าปี 2561 ราคา 17,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

10  *จดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์  24,100.- 24,100.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านทรัพยเ์จริญวัฒนา ร้านทรัพยเ์จริญวัฒนา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 6/2562

 โครงการประเพณีลอยกระทง ราคา 24,100.- บาท นางสาวอุลัย  สะตะ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 15 พ.ย. 2561

ประจ่าปี 2561 ราคา 24,100.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

11  *จดัซ้ือน้า่ด่ืมและน้า่แขง็ 8,000.- 8,000.- ตกลงราคาซ้ือ นายอนุสรณ์ แกว้ใส นายอนุสรณ์ แกว้ใส เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 7/2562

 โครงการประเพณีลอยกระทง ราคา 8,000.- บาท ราคา 8,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 15 พ.ย. 2561

ประจ่าปี 2561 เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

12  *จดัซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ โครงการท่าความ 6,350.- 6,350.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านท๊อปทเว้นตอทุกอยา่ง ร้านท๊อปทเว้นตอทุกอยา่ง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 8/2562

สะอาด Big Clening Day ปี 2562 20 บาท 20 บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 16 พ.ย. 2561

ราคา 6,350.- บาท ราคา 6,350.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

13  *โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 12 สาย 421,600.- 421,600.- ตกลงราคาจา้ง ร้าน เอ เอ วัสดุ ร้าน เอ เอ วัสดุ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 18/2562

1) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายโสกกลาง ราคา 415,000.- บาท โดย นายกฤษณะพงษ ์ศรีกณัหา และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 22 พ.ย. 2561

2) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายโคกหัวนา 2 ต่อรองราคาเหลือ เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

3) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายกดุเสียว ราคา 415,000.- บาท จา้ง

4) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาเหล่า 2

5) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนาร่อง-บึงกะชา
6) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายคูกกบง



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

7) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ๋าฮัง 2

8) โครงการปรังปรุงถนนลูกรัง สายนาเปลือย1

9) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนายม

10) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายต้นแดง

11) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายของเกา่

12) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาเปลือย2

14  *จดัซ้ือชุดอุปกรณ์ส่าหรับห้องเรียนคุณ 30,000.- 30,000.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท เบสท์เทค โอเอ จ่ากดับริษัท เบสท์เทค โอเอ จ่ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 9/2562

ภาพแห่งการเรียนรู้ด้านส่ือเทคโนโลยสีาร ราคา 30,000.- บาท ราคา 30,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 23 พ.ย. 2561

สนเทศ DLTV เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

15  *โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม 483,100.- 483,100.- ตกลงราคาจา้ง หจก.คูค่ากอ่สร้าง หจก.คูค่ากอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 19/2562

เหล็ก สายต้นแดง ราคา 480,000.- บาท โดย นายสัญญา โคตรศรีวงษ์ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 27 พ.ย. 2561

ต่อรองราคาเหลือ เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ราคา 480,000.- บาท จา้ง



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

16  *จา้งเหมาเช่าชุด แต่งหน้า ท่าผม 14,000.- 14,000.- ตกลงราคาจา้ง นางสาววาสนา  ศรีโสภา นางสาววาสนา  ศรีโสภา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 11/2562

ส่าหรับนางร่า โครงการสืบสานประเพณี ราคา 14,000.- บาท ราคา 14,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 26 พ.ย. 2561

วัฒนาธรรมท้องถิน่ (การฟ้อนร่าและการ เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
บวงสรวงพระเจา้ใหญ่และเทศกาลไหม) จา้ง

17  *จดัซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,901.72 16,901.72 ตกลงราคาซ้ือ หจก.ชัยรัตน์ธรรมอีเลคตริก หจก.ชัยรัตน์ธรรมอีเลคตริก เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 10/2562

ราคา 16,901.72- บาท ราคา 16,901.72- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 29 พ.ย. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

1  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 6,099.- 6,099.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท วิโรจน์คอนกรีต บริษัท วิโรจน์คอนกรีต เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 11/2562

ราคา  6,099.- บาท ราคา  6,099.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 4 ธ.ค. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

2  *จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 23,860.- 23,860.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท ขอนแกน่นานาธรรม บริษัท ขอนแกน่นานาธรรม เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 12/2562

จ่ากดั จ่ากดั และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 20  ธ.ค. 2561

ราคา  23,860.- บาท ราคา  23,860.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

3  *จดัซ้ือวัสดุส่านักงาน 16,234.- 16,234.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท ขอนแกน่นานาธรรม บริษัท ขอนแกน่นานาธรรม เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 13/2562

จ่ากดั จ่ากดั และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 21 ธ.ค. 2561

ราคา  16,234.- บาท ราคา  16,234.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

วันที่    28   เดอืนธันวาคม  พ.ศ. 2561
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2561



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

4  *จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 5,950.- 5,950.- ตกลงราคาจ้าง อู่ทองสุขการช่าง อู่ทองสุขการช่าง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 12/2562
84-0335 ขอนแกน่ ราคา 5,950.- บาท โดย นายทองสุข  แสนบุตร และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 24 ธ.ค. 2561

ราคา 5,950.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

5  *จา้งเหมาค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง 6,000.- 6,000.- ตกลงราคาจา้ง ร้านศรีสุขซุปเปอร์มาร์เกต็ ร้านศรีสุขซุปเปอร์มาร์เกต็ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 13/2562
โครงการจดัต้ังศูนยบ์ริการประชาชน ราคา  6,000.- บาท โดย นางสาวราตรี แสงนาค และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 27 ธ.ค. 2561
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ราคา  6,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

1  *โครงการกอ่สร้างปะร่าพิธีเทศบาลต่า 487,000.- 487,000.- ตกลงราคาจา้ง นายนัฐพงศ์  เกษตรวิสัย นายนัฐพงศ์  เกษตรวิสัย เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 20/2562
บลซ่าสูง ต่อรองราคาเหลือ ต่อรองราคาเหลือ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 9 ม.ค. 2562

ราคา  486,000.- บาท ราคา  486,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

2  *โครงการปรับปรุงคันคูล่าห้วยสาย 477,000.- 477,000.- ตกลงราคาจา้ง ร้านเจษฎาภรณ์ ร้านเจษฎาภรณ์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 21/2562
บาตร ราคา  477,000.- บาท โดย นางเจษฎาภรณ์ กศุลส่ง และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 9 ม.ค. 2562

ราคา  477,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

3  *จา้งเหมาประกอบอาหาร เพื่อใช้ใน 12,000.- 12,000.- ตกลงราคาจา้ง ร้านครัวซ่าสูง ร้านครัวซ่าสูง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 12/2562
โครงการจดักจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ ราคา  12,000.- บาท โดย นายชุมพร ขานอัน และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 10 ม.ค. 2562
ประจ่าปี 2562 ราคา  12,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

(ใบตอ่)

วันที่    31   เดอืนมกราคม  พ.ศ. 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562 
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น



(ใบตอ่)
ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง
หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

4  *จา้งเหมาท่าป้ายไวนิลกจิกรรมวันเด็ก 7,000.- 7,000.- ตกลงราคาจา้ง ร้าน ว.ีไอ.พี ร้าน ว.ีไอ.พี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 15/2562
แห่งชาติ ประจ่าปี 2562 ราคา  7,000.- บาท โดย นายวิทยา ถามมุลตรี และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 10 ม.ค. 2562

ราคา  7,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

5  *จา้งเหมาเวทีและเคร่ืองเสียง 8,000.- 8,000.- ตกลงราคาจา้ง นายสุรพงษ์  วงษ์จ่าลอง นายสุรพงษ์  วงษ์จ่าลอง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 16/2562
ส่าหรับเด็กและผู้เขา้ร่วมงานกจิกรรม ราคา 8,000.- บาท ราคา 8,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 10 ม.ค. 2562
วันเด็กแห่งชาติ ประจ่าปี 2562 เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

6  *จดัซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในการจดั 23,000.- 23,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านทรัพยเ์จริญวัฒนา ร้านทรัพยเ์จริญวัฒนา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 14/2562
กรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ่าปี 2562 ราคา 23,000.- บาท โดย นางสาวอุลัย สะตะ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 10 ม.ค. 2562

ราคา 23,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ



(ใบตอ่)
ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ

ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง
หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

7  *จดัซ้ือน้า่แขง็ น้า่ด่ืม 5,000.- 5,000.- ตกลงราคาซ้ือ โรงน้า่แขง็ซ่าสูง โรงน้า่แขง็ซ่าสูง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 15/2562
ในการจดักจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ ราคา  5,000.- บาท โดย นายอนุสรณ์ แกว้ใส และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 10 ม.ค. 2562
ประจ่าปี 2562 ราคา  5,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

8  *จดัซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ อื่นๆที่ใช้ในการ 5,000.- 5,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านทรัพยเ์จริญวัฒนา ร้านทรัพยเ์จริญวัฒนา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 10/2562
จดัตกแต่งสถานที่ ราคา 5,000.- บาท โดย นางสาวอุลัย สะตะ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 10 ม.ค. 2562
ในการจดักจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ ราคา 5,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ประจ่าปี 2562 ซ้ือ

9  *จดัซ้ือของรางวัลส่าหรับเด็กและเยาว 20,000.- 20,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านบึงพาณิชย์ ร้านบึงพาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 17/2562
ชนในการจดักจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ ราคา 20,000.- บาท ราคา 20,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 10 ม.ค. 2562

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

10  *จดัซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,400.- 11,400.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านธนพลซัพพราย ร้านธนพลซัพพราย เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 18/2562
ราคา  11,400.-  บาท โดย นางวิภาภรณ์ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 11 ม.ค. 2562

ล้วนเปรมกลม เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ราคา  11,400.- บาท ซ้ือ

11  *จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 23,980.- 23,980.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท ขอนแกน่คลังนานา บริษัท ขอนแกน่คลังนานา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 20/2562
ธรรม จ่ากดั ธรรม จ่ากดั และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 21 ม.ค. 2562
ราคา  23,980.- บาท ราคา  23,980.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

12  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 29,670.- 29,670.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 22/2562
จ่ากดั จ่ากดั และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 22 ม.ค. 2562
ราคา  29,670.- บาท ราคา  29,670.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

13  *จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,100.- 16,100.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท ขอนแกน่คลังนานา บริษัท ขอนแกน่คลังนานา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 23/2562
ธรรม จ่ากดั ธรรม จ่ากดั และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 22 ม.ค. 2562
ราคา  16,100.- บาท ราคา  16,100.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

14  *โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม 404,000.- 404,000.- ตกลงราคาจา้ง ร้านสมบัติกอ่สร้าง ร้านสมบัติกอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 22/2562
เหล็ก ซอยอ้อค่า 1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 ราคา  402,000.- บาท ต่อรองราคาเหลือ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 23 ม.ค. 2562

ราคา  402,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

15  *จา้งเหมาอาหารและเคร่ืองด่ืม 8,000.- 8,000.- ตกลงราคาจา้ง ร้านครัวซ่าสูง ร้านครัวซ่าสูง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  17/2562
ราคา 8,000.- บาท โดย นายชุมพร ขานอัน และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 23 ม.ค. 2562

ราคา  8,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

16  *จา้งเหมาเคร่ืองเสียงกลางแจง้ 5,000.- 5,000.- ตกลงราคาจา้ง นายธงชัย  พิมพ์ดีด นายธงชัย  พิมพ์ดีด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 18/2562
ราคา  5,000.- บาท ราคา  5,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 23 ม.ค. 2562

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

17  *จา้งเหมาอาหารส่าหรับผู้เขา้ร่วมอบ 9,100.- 9,100.- ตกลงราคาจา้ง นางมณี  สุเมโท นางมณี  สุเมโท เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 19/2562
รมและเจา้หน้าที่ ราคา  9,100.- บาท ราคา  9,100.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 23 ม.ค. 2562

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

18  *จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,635.- 5,635.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านแบตเตอร่ีซ่าสูง ร้านครัวซ่าสูง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  24/2562
ราคา 5,635.- บาท โดย นางเทวา ฉตัรด่ารงสกลุ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 24 ม.ค. 2562

ราคา  5,635.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

19  *จดัซ้ือวัสดุส่านักงาน 20,663.- 20,663.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท ขอนแกน่คลังนานา บริษัท ขอนแกน่คลังนานา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 25/2562
ธรรม จ่ากดั ธรรม จ่ากดั และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 24 ม.ค. 2562
ราคา  20,663.- บาท ราคา  20,663.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

20  *จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 15,871.- 15,871.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท ขอนแกน่คลังนานา บริษัท ขอนแกน่คลังนานา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  26/2562
ธรรม จ่ากดั ธรรม จ่ากดั และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 24 ม.ค. 2562
ราคา  15,871.- บาท ราคา  15,871.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

21  *จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 40,604.- 40,604.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท ขอนแกน่คลังนานา บริษัท ขอนแกน่คลังนานา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  27/2562
ธรรม จ่ากดั ธรรม จ่ากดั และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 24 ม.ค. 2562
ราคา  40,604.- บาท ราคา  40,604.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

22  *จดัซ้ือวัสดุการเกษตร 6,500.- 6,500.- ตกลงราคาซ้ือ นายปิยะพงค์  รูปดี นายปิยะพงค์  รูปดี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 28/2562
ราคา 6,500.- บาท ราคา 6,500.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 25 ม.ค. 2562

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

23  *จดัซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 9,100.- 9,100.- ตกลงราคาซ้ือ นางมณี  สุเมโท นางมณี  สุเมโท เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  29/2562
ราคา  9,100.- บาท ราคา  9,100.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 29 ม.ค. 2562

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

18  *จดัซ้ือวัสดุชุดเคร่ืองเสียง 49,969.- 49,969.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท กรีนเวิลด์ รีไซเคิล บริษัท กรีนเวิลด์ รีไซเคิล เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  30/2562
จ่ากดั จ่ากดั และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 30 ม.ค. 2562
ราคา  49,969.- บาท ราคา  49,969.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

1  *โครงการปรับปรุงพื้นที่และจดัท่า 331,300.- 331,300.- ตกลงราคาจา้ง ร้านทองใจ จ่าปาบุญ ร้านทองใจ จ่าปาบุญ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 23/2562
อาคารโรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง อาคาร ราคา  331,300.- บาท โดย นายทองใจ จ่าปาบุญ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 8 ก.พ. 2562
โรงเพาะเห็ด ราคา 331,300.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

2  *จา้งเหมาซ่อมแซมป๎้มน้า่เพื่อใช้ใน 7,000.- 7,000.- ตกลงราคาจา้ง โรงกลึงซ่าสูง โรงกลึงซ่าสูง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  20/2562
กจิการประปา ราคา 7,000.- บาท ราคา 7,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 20 ก.พ. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

3  *จดัซ้ือชุดกฬีา โครงการกฬีาศูนยพ์ัฒ 9,600.- 9,600.- ตกลงราคาซ้ือ ร้าน โอ.เค.สปอร์ต ร้าน โอ.เค.สปอร์ต เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  31/2562
นาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจ่าปี 2562 ราคา 9,600.- บาท ราคา 9,600.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 21 ก.พ. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

วันที่    28   เดอืนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

4  *จา้งเหมาท่าสต๊ิกเกอร์ซีทรู 6,480.- 6,480.- ตกลงราคาจา้ง ร้าน ป้าย ว.ีไอ.พี ร้าน ป้าย ว.ีไอ.พี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  22/2562
ราคา 6,480.- บาท ราคา 6,480.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 26 ก.พ. 2562

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

5  *จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 12,700.- 12,700.- ตกลงราคาจา้ง อู่ทองสุขการช่าง อู่ทองสุขการช่าง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 23/2562
ราคา 12,700.-  บาท โดย นายทองสุข  แสนบุตร และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 26 ก.พ. 2562

ราคา 12,700.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

1  *จดัซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา 35,000.- 35,000.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท เมืองเกา่เฟอร์นิเจอร์ บริษัท เมืองเกา่เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 32/2562
1999 จ่ากดั 1999 จ่ากดั และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 มี.ค. 2562
ราคา  35,000.- บาท ราคา  35,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

2  *จดัซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 24,900.- 24,900.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท เมืองเกา่เฟอร์นิเจอร์ บริษัท เมืองเกา่เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 33/2562
1999 จ่ากดั 1999 จ่ากดั และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 มี.ค. 2562
ราคา  24,900.- บาท ราคา  24,900.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

3  *จดัซ้ือครุภัณฑ์ส่านักงาน 42,440.- 42,440.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท เมืองเกา่เฟอร์นิเจอร์ บริษัท เมืองเกา่เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  34/2562
1999 จ่ากดั 1999 จ่ากดั และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1  มี.ค. 2562
ราคา  42,440.- บาท ราคา  42,440.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

วันที่    29   เดอืนมนีาคม  พ.ศ. 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

4  *จา้งเหมาจดัท่าวุฒิบัตรพร้อมกรอบ 9,000.- 9,000.- ตกลงราคาจา้ง ร้านทรัพยเ์จริญวัฒนา ร้านทรัพยเ์จริญวัฒนา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 24/2562
โครงการพัฒนาศูนยคุ์ณภาพชีวิต ราคา  9,000.- บาท นางสาวอุลัย สะตะ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 6 มี.ค. 2562

ราคา  9,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

5  *จา้งเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม 6,000.- 6,000.-.- ตกลงราคาจา้ง นางมณี  สุเมโท นางมณี  สุเมโท เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 25/2562
โครงการพัฒนาศูนยคุ์ณภาพชีวิต ราคา 6,000.- บาท ราคา 6,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 6 มี.ค. 2562

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

6  *จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 85,000.- 85,000.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท เบสท์เทค โอเอ จ่ากดับริษัท เบสท์เทค โอเอ จ่ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 36/2562
ราคา  85,000.- บาท ราคา  85,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 13  มี.ค. 2562

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

7  *โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม 498,800.- 498,800.- ตกลงราคาจา้ง ร้านสมบัติกอ่สร้าง ร้านสมบัติกอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  24/2562
เหล็ก สายโคกหัวนา ราคา 497,800.- บาท โดย นายวิญํู มาตสมบัติ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 14 มี.ค. 2562

ต่อรองราคาเหลือ เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ราคา 497,800.- บาท จา้ง

8  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 21,285.- 21,285.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ด บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  37/2562
แวร์ จ่ากดั แวร์ จ่ากดั และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 20 มี.ค. 2562
ราคา 21,285.- บาท ราคา 21,285.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

9  *จา้งเด็กนักเรียน/ศึกษา ท่างานในช่วง 30,400.- 30,400.- ตกลงราคาจา้ง นายพรชัย แสนบุตร นายพรชัย แสนบุตร เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 26/2562
ปิดภาคเรียน ตามโครงการส่งเสริมให้ ราคา 30,400.- บาท ราคา 30,400.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 22 มี.ค. 2562
เด็กและเยาวชนมีรายได้ เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

10 โครงการวางท่อระบายน้า่ PVC. 404,000.- 404,000.- ตกลงราคาจา้ง หจก.คูค่ากอ่สร้าง หจก.คูค่ากอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 26/2562
ขนาด 16 นิ้ว พร้อมวางบ่อระบายน้า่ ราคา 404,000.- บาท โดย นาสัญญา โคตรศรีวงษ์ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 22 มี.ค. 2562
ล่าห้วยห้วยโสกโครก จ่านวน 2 แถว ราคา 404,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
บ้านอ้อ้ค่า หมู่ที่ 4 จา้ง

11  *จดัซ้ือวัสดุกฬีา 29,880.- 29,880.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านทรัพยเ์จริญวัฒนา ร้านทรัพยเ์จริญวัฒนา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 38/2562
ราคา  29,880.-  บาท โดย นางสาวอุลัย สะตะ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 26 มี.ค. 2562

ราคา  29,880.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ



ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง
หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

1  *จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก 42,000.- 42,000.- ตกลงราคาจา้ง นายอ่าพันธ์  เคนหาญ นายอ่าพันธ์  เคนหาญ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  26/2562
นายอ่าพันธ์  เคนหาญ ราคา 42,000.- บาท ราคา 42,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 1 เม.ย. 2562

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

2  *จา้งเหมาประกอบอาหาร ส่าหรับเจา้ 8,000.- 8,000.- ตกลงราคาจา้ง นางสาวกาญจนา  นาแสวง นางสาวกาญจนา นาแสวง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  27/2562
หน้าที่บริการประชาชน โครงการเทศ ราคา 8,000.- บาท ราคา 8,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 2 เม.ย. 2562
บาลเคล่ือนที่พบประชาชน เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

3 *จดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ส่าหรับใช้ในโครง 5,000.- 5,000.- ตกลงราคาซ้ือ นางทองใบ แสนบุตร นางทองใบ แสนบุตร เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 39/2562
การระลึกผู้สูงอายุ ราคา  5,000.- บาท ราคา  5,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 4 เม.ย. 2562

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน เมษายน 2562

วันที่    30   เดอืนเมษายน  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น



ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง
หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

4  *จา้งเหมาเคร่ืองด่ืม ส่าหรับเจา้ 7,500.- 7,500.- ตกลงราคาจา้ง นางสาวกาญจนา  นาแสวง นางสาวกาญจนา  นาแสวง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  28/2562
หน้าที่บริการประชาชน โครงการเทศ ราคา 7,500.- บาท ราคา 7,500.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง วันที่ 5 เม.ย. 2562
บาลเคล่ือนที่พบประชาชน ตามเง่ืนไขในเอกสารตกลง

ราคาจา้ง

5  *จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 8,150.- 8,150.- ตกลงราคาจา้ง นายสมคิด  จอมทอง นายสมคิด  จอมทอง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 29/2562
ราคา  8,150.- บาท ราคา  8,150.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง วันที่ 5 เม.ย. 2562

ตามเง่ืนไขในเอกสารตกลง
ราคาจา้ง

6  *จดัซ้ือเคร่ืองด่ืมและอาหารว่างส่าหรับ 5,790.- 5,790.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านศรีสุขซุปเปอร์มาร์เกต็ ร้านศรีสุขซุปเปอร์มาร์เกต็ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  40/2562
ใช้ในโครงการจดัต้ังศูนยบ์ริการประชาชน ราคา 5,790.- บาท ราคา 5,790.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้อง วันที่  9 เม.ย. 2562
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจ่าปี 2562 ตามเง่ืนไขในเอกสารตกลง

ราคาซ้ือ



ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง
หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

7  *จา้งเหมาปรับปรุงห้องน้า่ศูนยพ์ัฒนา 20,000.- 20,000.- ตกลงราคาจา้ง ร้านทองใจ จ่าปาบุญ ร้านทองใจ จ่าปาบุญ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  30/2562
คุณภาพผู้สูงวัย ราคา  20,000.- บาท นายทองใจ จ่าปาบุญ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่  19 เม.ย. 2562

ราคา  20,000.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

8  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 12,440.- 12,440.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ด บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ด เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  41/2562
แวร์ จ่ากดั แวร์ จ่ากดั และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 22 เม.ย. 2562
ราคา  12,440.- บาท ราคา  12,440.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

9  *จดัซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 13,570.- 13,570.- ตกลงราคาซ้ือ หจก.ขอนแกน่การไฟฟ้า หจก.ขอนแกน่การไฟฟ้า เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 44/2562
1998 1998 และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 22 เม.ย. 2562
ราคา  13,570.- บาท ราคา  13,570.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ



ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง
หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

10  *จดัซ้ือวัสดุส่าหรับพิธีบวงสรวงในกจิ 12,000.- 12,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านนิตยาฟลาเวอร์ ร้านนิตยาฟลาเวอร์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 43/2562
กรรมโครงการวันเทศบาล ราคา  12,000.-  บาท ราคา  12,000.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 22 เม.ย. 2562
ประจ่าปี 2562 เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

11  *จา้งเหมาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 8,000.- 8,000.- ตกลงราคาจา้ง นายบัณฑิต  แสนบุตร นายบัณฑิต  แสนบุตร เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  31/2562
ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมโครงการวันเทศบาล ราคา  8,000.- บาท ราคา  8,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 23 เม.ย. 2562
ประจ่าปี 2562 เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

12  *จดัซ้ือค่าวัสดุกอ่สร้างส่าหรับใช้ในกจิ 12,440.- 12,440.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 44/2562
การประปาเทศบาลต่าบลซ่าสูง จ่ากดั จ่ากดั และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 24 เม.ย. 2562

ราคา  12,440.- บาท ราคา  12,440.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

13  *จา้งเหมาเช่าชุดและแต่งหน้านางร่า 45,000.- 45,000.- ตกลงราคาจา้ง นางบัวน้อย จอมศรี นางบัวน้อย จอมศรี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  32/2562
ตามโครงการจดังาน แผ่นดินพระเจา้ใหญ่ ราคา 45,000.- บาท ราคา 45,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 26 เม.ย. 2562
รวมใจของดีอ่าเภอซ่าสูง ประจ่าปี เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
2562 จา้ง



ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง
หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

14  *จา้งเหมาจดันิทรรศการเกีย่วกบัการ 25,000.- 25,000.- ตกลงราคาจา้ง นายสมบัติ  อรรคฮาต นายสมบัติ  อรรคฮาต เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  33/2562
แสดงศัลยภาพท้องถิน่ ราคา  25,000.- บาท ราคา  25,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 26 เม.ย. 2562
ตามโครงการจดังาน แผ่นดินพระเจา้ใหญ่ เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
รวมใจของดีอ่าเภอซ่าสูง ประจ่าปี จา้ง
2562

15  *จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ รายไตรมาสที่ 8,140.- 8,140.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท ขอนแกน่คลังนานา บริษัท ขอนแกน่คลังนานา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 45/2562
สาม ประจ่าปีงบประมาณ 2562 ธรรม จ่ากดั ธรรม จ่ากดั และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 26 เม.ย. 2562

ราคา  8,140.- บาท ราคา  8,140.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

16  *จดัซ้ือวัสดุด่าเนินงานในการพระราช 38,100.- 38,100.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านซานตงซัพพลาย ร้านซานตงซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  46/2562
พิธีบรมราชาภิเษก นายปรายวุฒิ สาวเหล่าจ่านวน นายปรายวุฒิ สาวเหล่าจ่านวน และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 26 เม.ย. 2562

ราคา 38,100.- บาท ราคา 38,100.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

17  *จดัซ้ือวัสดุด่าเนินงานในการพระ 129,200.- 129,200.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านมณีการค้า ร้านมณีการค้า เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  47/2562
ราชพิธีบรมราชาภิเษก ราคา  129,200.- บาท ราคา  129,200.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 26 เม.ย. 2562

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

18  *จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวัน 42,000.- 42,000.- ตกลงราคาจา้ง นางเศรษฐี  พันเดช นางเศรษฐี  พันเดช เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 34/2562
ในเดือน พ.ค. 2562 ของ ศพด. ราคา  42,000.- บาท ราคา  42,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 30 เม.ย. 2562

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

1  *โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต 483,100.- 483,100.- ตกลงราคาจา้ง ร้านหีบแกว้กอ่สร้าง ร้านหีบแกว้กอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 27/2562
เสริมเหล็ก สายนาเหล่า 1 โดย นายสมทรง  หีบแกว้ โดย นายสมทรง  หีบแกว้ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 2 พ.ค. 2562

ต่อรองราคาเหลือ ต่อรองราคาเหลือ เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ราคา 482,000.- บาท ราคา 482,000.- บาท จา้ง
  

2  *จา้งเหมาจดัซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ 15,000.- 15,000.- ตกลงราคาจา้ง นายสมบัติ อรรคฮาต นายสมบัติ อรรคฮาต เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  35/2562
ราคา 15,000.- บาท ราคา 15,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 2 พ.ค. 2562

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

3  *จดัซ้ือวัสดุเกษตร ต้นรวงผ้ึง 21,000.- 21,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านสามนคร สาระพันธ์ ร้านสามนคร สาระพันธ์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 48/2562
ราคา  21,000.- บาท นายปาฏิหารย ์ สามนคร และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 3 พ.ค. 2562

ราคา  21,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

วันที่    31   เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

                                                                      สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม  2562



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

4  *จดัซ้ือวัสดุส่านักงาน 15,460.- 15,460.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท ขอนแกน่คลังนานา บริษัท ขอนแกน่คลังนานา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 49/2562
ธรรม จ่ากดั ธรรม จ่ากดั และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 3 พ.ค. 2562
ราคา  15,460.- บาท ราคา  15,460.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

5  *จา้งเหมาซ่อมรถตักหน้า-ขดุหลัง 36,782.- 36,782.- ตกลงราคาจา้ง ร้านสุธาอุปกรณ์ ร้านสุธาอุปกรณ์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  36/2562
JCB ราคา 36,782.- บาท ราคา 36,782.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 7 พ.ค. 2562

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

6  *จดัซ้ือวัสดุส่านักงาน 11,890.- 11,890.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท ขอนแกน่คลังนานา บริษัท ขอนแกน่คลังนานา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  50/2562
ธรรม จ่ากดั ธรรม จ่ากดั และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 7 พ.ค. 2562
ราคา  11,890.- บาท ราคา  11,890.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

7  *โครงการจา้งเหมาขดุลอกดินโคลน 20,000.- 20,000.- ตกลงราคาจา้ง นายเม้า โพธิศ์รี นายเม้า โพธิศ์รี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 37/2562
ถงัน้า่ใสและท่าความสะอาดถงัน้า่ใส ราคา  20,000.- บาท ราคา  20,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 14 พ.ค. 2562
ประปาเทศบาลต่าบลซ่าสูง เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

8  *โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายกดุ 280,000.- 280,000.- ตกลงราคาจา้ง ร้านคูค่ากอ่สร้าง ร้านคูค่ากอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  28/2562
เสียว ราคา  279,000.-  บาท นายสัญญา  โคตรศรีวงษ์ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 15 พ.ค. 2562

ต่อรองราคาเหลือ เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ราคา 279,000.- บาท จา้ง

9  *จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 10,366.- 10,366.- ซ้ือกรณีพิเศษ บริษัท ขอนแกน่แดร่ีส์ บริษัท ขอนแกน่แดร่ีส์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  51/2562
จ่ากดั จ่ากดั และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 15 พ.ค. 2562
ราคา 10,366.- บาท ราคา 10,366.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

10  *จดัซ้ือวัสดุส่านักงาน 7,854.- 7,854.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท ขอนแกน่คลังนานา บริษัท ขอนแกน่คลังนานา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 52/2562
ธรรม จ่ากดั ธรรม จ่ากดั และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 17 พ.ค. 2562
ราคา  7,854.- บาท ราคา  7,854.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

11  *จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,380.- 5,380.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท ขอนแกน่คลังนานา บริษัท ขอนแกน่คลังนานา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 53/2562
ธรรม จ่ากดั ธรรม จ่ากดั และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 17 พ.ค. 2562
ราคา  5,380.- บาท ราคา  5,380.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

12  *จดัซ้ือวัสดุส่านักงาน (หมึกเคร่ือง 9,000.- 9,000.- ตกลงราคาซ้ือ หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 54/2562
ถา่ยเอกสาร) ราคา 9,000.- บาท ราคา 9,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 21 พ.ค. 2562

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

13  *โครงการปรับปรุงผิวจราจรงานเสริมผิว 1,397,000.- 1,397,000.- สอบราคาจา้ง หจก.สรรค์ประทานพรขน หจก.สรรค์ประทานพรขน เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 29/2562
แอสฟ๎ลต์คอนกรีตถนนวิทยาบ่ารุงราษฎร์ ส่ง ส่ง และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 22 พ.ค. 2562
และโครงการปรับปรุงผิวไหล่ทางเสริมผิว ราคา  1,270,000.- บาท โดย นางสาวกานดา สกดิขวา เง่ือนไขในเอกสารสอบราคา
แอสฟ๎ลต์คอนกรีตถนนประชาราษฎร์ ต่อรองราคาเหลือ จา้ง
ถนนศรีพัฒนา ถนนสุขสวัสด์ิ ราคา 1,270,000.- บาท

14  *จา้งเหมาป้ายไวนิล 16,138.- 16,138.- ตกลงราคาจา้ง ร้านกฟ๊การป้าย ร้านกฟ๊การป้าย เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 38/2562
ราคา  16,138.- บาท ราคา  16,138.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 22 พ.ค. 2562

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

15  *จดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ค่าหนังสือ โครงการ 9,866.- 9,866.- ตกลงราคาจา้ง ร้านทรัพยเ์จริญวัฒนา ร้านทรัพยเ์จริญวัฒนา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 55/2562
พัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้นอกห้องเรียน ราคา 9,866.- บาท โดย นางสาวอุลัย สะตะ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 22 พ.ค. 2562

ราคา 9,866.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
จา้ง

16  *จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6,900.- 6,900.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านปกครองพาณิชย์ ร้านปกครองพาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  56/2562
รถยนต์ ทะเบียน ผต.7412 ขอนแกน่ ราคา 6,900.- บาท โดย นางประสิทธิ หมอ่งค่าหมื่นและผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 27 พ.ค. 2562

ราคา 6,900.- บาท เง่ือนไขในเอกสารสอบราคา
ซ้ือ

17  *จา้งเหมาประกอบอาหารว่างและ 10,000.- 10,000.- ตกลงราคาจา้ง นางมณี สุเมโท นางมณี สุเมโท เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  39/2562
เคร่ืองด่ืมโครงการทบทวนแผนพัฒนา ราคา  10,000.- บาท ราคา  10,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 28 พ.ค. 2562
ท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

18  *จดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครงการเฉลิม 7,000.- 7,000.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านทรัพยเ์จริญวัฒนา ร้านทรัพยเ์จริญวัฒนา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 57/2562
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ฯ ราคา 7,000.- บาท โดย นางสาวอุลัย สะตะ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 29 พ.ค. 2562
พระบรมราชินี ราคา 7,000.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

19  *จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวัน 132,840.- 132,840.- ตกลงราคาจา้ง นางเศรษฐี  พันเดช นางเศรษฐี  พันเดช เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  30/2562
ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ราคา 132,840.- บาท ราคา 132,840.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 31 พ.ค. 2562
ต่าบลซ่าสูง ประจ่าภาคเรียนที่ 1/2562 เง่ือนไขในเอกสารสอบราคา

จา้ง



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

1  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง (ชุดนั่งร้าน) 23,375.- 23,370.- ตกลงราคาซ้ือ ร้านคูค่ากอ่สร้าง ร้านคูค่ากอ่สร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 58/2562
โดย นายสัญญา โคตรศรีวงษ์ โดย นายสัญญา โคตรศรีวงษ์ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 5 มิ.ย. 2562
ราคา 23,375.- บาท ราคา 23,375.- บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

ซ้ือ

2  *จา้งเหมาซ่อมแซมรถเกบ็ขยะ 5,450.- 5,450.- ตกลงราคาจา้ง ร้านทรัพยเ์จริญวัฒนา ร้านทรัพยเ์จริญวัฒนา เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 47/2561
ทะเบียน ผร-670 ขอนแกน่ นางสาวอุลัย  สะตะ นางสาวอุลัย  สะตะ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 5 มิ.ย. 2561

ราคา  16,500.-  บาท ราคา  16,500.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

3  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง เพื่อใช้ในงาน 7,811.31 7,811.31 ตกลงราคาซ้ือ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 48/2561
กองช่างเทศบาลต่าบลซ่าสูง ราคา  7,811.31 บาท ราคา  7,811.31 บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 5 มิ.ย. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา
ซ้ือ

4  *จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง เพื่อใช้ในงานกอง 12,515.- 12,515.- ตกลงราคาซ้ือ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 49/2561
ช่างเทศบาลต่าบลซ่าสูง ราคา  12,515.-  บาท ราคา  12,515.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 5 มิ.ย. 2561

เง่ือนไขในเอกสารตกลงซ้ือ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน 2562
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น

วันที่    28   เดอืนมถุินายน  พ.ศ. 2562



ล าดบั วงเงินที่ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เลขที่และวันที่ของ
ที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลง

หรือจา้ง ในการการซ้ือหรือจา้ง

5  *จดัท่าป้ายไวนิล ส่าหรับโครงการ 16,000.- 16,000.- ตกลงราคาจา้ง ร้านป้าย ว.ีไอ.พ.ี ร้านป้าย ว.ีไอ.พ.ี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 49/2561
จดังานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ่าปี นายวิทยา  ถามูลตรี นายวิทยา  ถามูลตรี และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 6 มิ.ย. 2561
2561 ราคา  16,000.-  บาท ราคา  16,000.-  บาท เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

6  *จา้งเหมาประกอบ ส่าหรับผู้เขา้ร่วม 10,000.- 10,000.- ตกลงราคาจา้ง นางมณี  สุเมโท นางมณี  สุเมโท เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 50/2561
กจิกรรมตามโครงการจดังานประเพณี ราคา  10,000.- บาท ราคา  10,000.- บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 6 มิ.ย. 2561
บุญบั้งไฟประจ่าปี 2561 เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

7  *จา้งเหมาเคร่ืองเสียงบนเวทีพร้อม 8,000.- 8,000.- ตกลงราคาจา้ง นายสุรพงษ์  วงษ์จ่าลอง นายสุรพงษ์  วงษ์จ่าลอง เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่  51/2561
อุปกรณ์ส่าหรับใช้ในโครงการจดังาน ราคา  8,000.-  บาท ราคา  8,000.-  บาท และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 6 มิ.ย. 2561
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ่าปี 2561 เง่ือนไขในเอกสารตกลงราคา

จา้ง

8  *จดัจา้งป้ายไวนิลยนิดีต้อนรับ ขนาด 21,903.- 21,903.- ตกลงราคาจา้ง ร้านป้าย ว.ีไอ.พ.ี ร้านป้าย ว.ีไอ.พ.ี เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 52/2561
300X600 ซม. จ่านวน 6 แผ่น ป้าย นายวิทยา  ถามูลตรี นายวิทยา  ถามูลตรี และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 25 มิ.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.- ตกลงราคาจา้ง ร้านทองใจ  จ่าปาบุญ ร้านทองใจ  จ่าปาบุญ เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด เลขที่ 19/2561
ธรรม โดย นายทองใจ  จ่าปาบุญ โดย นายทองใจ  จ่าปาบุญ และผู้มีคุณสมบัติถกูต้องตาม วันที่ 27 มิ.ย. 2561

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


