แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อจัด
จ้าง
89,992.56

วิธีซื้อหรือ
จ้าง
89,992.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปร
ดักส์ เสนอราคา
89,992.56 บาท
5,600 เฉพาะเจาะจง นายลำดวน เพ็งแจ่มเสนอ
ราคา 5,600 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

บริษัท แมรี่ แอน แดรี่
โปรดักส์ ในราคา
89,992.56 บาท
นายลำดวน เพ็งแจ่ม
ในราคา 5,600 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

25,000 เฉพาะเจาะจง ร้านIT-COMPUTERเสนอ
ราคา 25,000 บาท

ร้านIT-COMPUTER
ในราคา 25,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

1.

อาหารเสริม(นม)

2.
3.

ค่าพาหนะรถรับ-ส่งเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กไป-กลับ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

4.

ค่าเข้าเล่มเอกสาร

1,250

1,250 เฉพาะเจาะจง ร้านนพสรณ์ 2003 เสนอ ร้านนพสรณ์ 2003
ราคา 1,250 บาท
ในราคา 1,250 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

5.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือน ตุลาคม 2561

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง นายประยงค์ จันทำเสนอ
ราคา 6,500 บาท

นายประยงค์ จันทำ
ในราคา 6,500 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

6.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือน ตุลาคม 2561

6,000

6,000 เฉพาะเจาะจง นายสุบรรณ์ ขุมคำเสนอ
ราคา 6,000 บาท

นายสุบรรณ์ ขุมคำ
ในราคา 6,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

7.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือน ตุลาคม 2561

6,000

6,000 เฉพาะเจาะจง นางทองคูณ เกษกุลเสนอ นางทองคูณ เกษกุล
ราคา 6,000 บาท
ในราคา 6,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

5,600
25,000

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
เลขที่สัญญา 1/2562
(CNTR-0007/62)
ลว.24 ตุลาคม 2561
เลขที่สัญญา 6/2562
(CNTR-0008/62)
ลว.24 ตุลาคม 2561
เลขที่สัญญา 8/2562
(CNTR-0010/62)
ลว.24 ตุลาคม 2561
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00006
ลว.24 ตุลาคม 2561
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00001
ลว.24 ตุลาคม 2561
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00002
ลว.24 ตุลาคม 2561
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00003
ลว.24 ตุลาคม 2561

8.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือน ตุลาคม 2561

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง นายประยูร เพ็งพันธ์เสนอ นายประยูร เพ็งพันธ์
ราคา 7,000 บาท
ในราคา 7,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

9.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือน ตุลาคม 2561

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง นายนวย จันทำ เสนอ
ราคา 7,000 บาท

นายนวย จันทำ
ในราคา 7,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

10.

ค่าจ้างเหมากู้ชีพ
เดือน ตุลาคม 2561

37,000

37,000 เฉพาะเจาะจง นายประทีป พะวงค์เสนอ นายประทีป พะวงค์
ราคา 7,000 บาท
ในราคา 7,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

11.

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
เดือน ตุลาคม 2561

19,250

19,250 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพียวพลังงานไทย บริษัท เพียวพลังงานไทย เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
จำกัด
ในราคา 19,250 บาท
ขายพัสดุโดยตรง
เสนอราคา 29,250 บาท

เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00004
ลว.24 ตุลาคม 2561
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00005
ลว.24 ตุลาคม 2561
เลขที่สัญญา 7/2562
(CNTR-009/62)
ลว. 24 ตุลาคม 2561

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง
1.

ค่าป้ายไวนิล

2.

ค่าพาหนะรถรับ-ส่งเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กไป-กลับ

3.

ค่าจ้างเหมากู้ชีพ
เดือน พฤศจิกายน
2561

4.

ค่าป้ายไวนิล

5.

ค่าซ่อมแซมรถยนต์
(รถน้ำ)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ร้านบ้านป้าย ในราคา
900 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

900

900

เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านป้ายเสนอราคา
900 บาท

7,700

7,700

เฉพาะเจาะจง

นายลำดวน เพ็งแจ่มเสนอ นายลำดวน เพ็งแจ่ม ใน
ราคา 7,700 บาท
ราคา 7,700 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

37,000

37,000

เฉพาะเจาะจง

นายประทีป พะวงค์เสนอ นายประทีป พะวงค์
ราคา 37,000บาท
ในราคา 37,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

675

675

เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านป้าย
เสนอราคา 675 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

2,594.75

2,594.75

เฉพาะเจาะจง

บริษัทอีซูซุตังปักศรีสะเกษ
จำกัด เสนอราคา
2,594.75 บาท

ร้านบ้านป้ายในราคา
675 บาท

บริษัทอีซูซุตังปักศรีสะ
เกษ จำกัด ในราคา
2,594.75 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
เลขขอซื้อขอจ้าง
5331100-00001
ลว.15 พฤศจิกายน
2561
เลขที่สัญญา 15/2562
(CNTR-0018/62)
ลว.26 พฤศจิกายน
2561
เลขที่สัญญา16/2562
(CNTR-0019/62)
ลว.26 พฤศจิกายน
2561
เลขขอซื้อขอจ้าง
53311000-00002
ลว.26พฤศจิกายน
2561
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00007
ลว.26 พฤศจิกายน
2561

6.

ค่าซ่อมแอร์

2,400

2,400

เฉพาะเจาะจง

ร้านไทยเจริญแอร์เสนอ
ราคา 2,400 บาท

ร้านไทยเจริญแอร์ในราคา เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
2,400 บาท
รับจ้างโดยตรง

7.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือน พฤศจิกายน
2561

6,000

6,000

เฉพาะเจาะจง

นายสุบรรณ์ ขุมคำ เสนอ
ราคา 6,000 บาท

นายสุบรรณ์ ขุมคำ ใน
ราคา 6,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

8.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือน พฤศจิกายน
2561

6,000

6,000

เฉพาะเจาะจง

นางทองคูณ เกษกุลเสนอ
ราคา 6,000 บาท

นางทองคูณ เกษกุล
ในราคา 6,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

9.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือน พฤศจิกายน
2561

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายประยูร เพ็งพันธ์
เสนอราคา 7,000 บาท

นายประยูร เพ็งแจ่ม ใน
ราคา 7,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

10.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือน พฤศจิกายน
2561

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายนวย จันทำ เสนอ
ราคา 7,000 บาท

นายนวย จันทำ
ในราคา 7,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

11.

ค่าเวทีเครื่องเสียง
(โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
และแข่งเรือ)

22,000

22,000

เฉพาะเจาะจง

นายตุน่ เพ็งแจ่ม
เสนอราคา 22,000บาท

นายตุน่ เพ็งแจ่ม
ในราคา 22,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

.

เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00008
ลว.26 พฤศจิกายน
2561
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00007
ลว.26 พฤศจิกายน
2561
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00008
ลว.26 พฤศจิกายน
2561
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00009
ลว.26 พฤศจิกายน
2561
เลขที่สัญญา22/2562
(CNTTR-0025/62)
ลว. 30 พฤศจิกายน
2561
เลขที่สัญญา21/2562
(CNTTR-0024/62)
ลว. 30 พฤศจิกายน
2561

12.

ค่าขบวนแห่
(โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทงฯ
และแข่งเรือ)

20,000

20,000

เฉพาะเจาะจง

นางสุเนียร เกษกุล
เสนอราคา 20,000 บาท

นางสุเนียร เกษกุล
ในราคา 20,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เลขที่สัญญา 22/2562
(CNTTR-0025/62)
ลว. 30 พฤศจิกายน
2561

13.

ค่าวัสดุอุปกรณ์
จัดงานลอยกระทง
(โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
และแข่งเรือ)
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
เดือน พฤศจิกายน
2561

9,800

9,800

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนอง
เมย คอนสตรั่คชั่น เสนอ
ราคา 9,800 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนอง
เมย คอนสตรั่คชั่น
ในราคา 9,800 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

เลขที่สัญญา 21/2562
(CNTTR-0024/62)
ลว. 30 พฤศจิกายน
2561

16,500

16,500

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เพียวพลังงงานไทย บริษัท เพียวพลังงานไทย
จำกัด
จำกัด
เสนอราคา 16500 บาท ในราคา 16,500บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

14.

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง
1.

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
และราคาที่ตกลงซื้อ
โดยสรุป
หรือจ้าง
94,000 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทย เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
สงวนอุทุมพรก่อสร้าง สงวนอุทุมพรก่อสร้าง
รับจ้างโดยตรง
เสนอราคา 94,000บาท ในราคา 94,000บาท
37,000 เฉพาะเจาะจง
นายประทีป พะวงค์
นายประทีป พะวงค์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
เสนอราคา 37,000บาท ในราคา 37,000
รับจ้างโดยตรง
บาท
6,300 เฉพาะเจาะจง นายลำดวน เพ็งแจ่มเสนอ นายลำดวน เพ็งแจ่ม เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ราคา 6,300 บาท
ในราคา 6,300 บาท
รับจ้างโดยตรง

ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงทีด่ ินและ
สิ่งก่อสร้าง
ค่าจ้างเหมากู้ชีพ
เดือน พฤศจิกายน
2561
ค่าพาหนะรถรับ-ส่งเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กไป-กลับ
ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือน ธันวาคม 2561

94,000

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายสุบรรณ์ ขุมคำ
เสนอราคา 7,000บาท

นายสุบรรณ์ ขุมคำ
ในราคา 7,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

5.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือน ธันวาคม 2561

6,500

6,500

เฉพาะเจาะจง

นางทองคูณ เกษกุล
ในราคา 6,500 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

7.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือน ธันวาคม 2561

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นางทองคูณ เกษกุล
เสนอราคา 6,500
บาท
นายนวย จันทำ
เสนอราคา 7,000บาท

นายนวย จันทำ
ในราคา 7,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

8.

ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม

2,400

2,400

เฉพาะเจาะจง

ร้านไทยเจริญแอร์
เสนอราคา 2,400บาท

ร้านไทยเจริญแอร์
ในราคา 2,400 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

2.
3.
4.

37,000
6,300

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
เลขที่สัญญา 1/2562
(CNTR-0026/62)
ลว.3ธันวาคม 2561
เลขที่สัญญา23/2562
(CNTR-0027/62)
ลว.9ธันวาคม 2561
เลขที่สัญญา28/2562
(CNTR-0032/62)
ลว.9 ธันวาคม 2561
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00011
ลว. 9 ธันวาคม 2561
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00012
ลว. 9 ธันวาคม 2561
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00014
ลว. 9 ธันวาคม 2561
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320400-00002
ลว. 12 ธันวาคม 2561

9.

ค่าจ้างเขียนแบบ

30,000

30,000

เฉพาะเจาะจง

นายพุทธชาติ โนนกอง
เสนอราคา 30,000
บาท

นายพุทธชาติ โนนกอง เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ในราคา 30,000
รับจ้างโดยตรง
บาท

เลขที่สัญญา31/2562
(CNTR-0035/62)
ลว.12 ธันวาคม 2561

10.

ค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์
-ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
สีแบบ Network
ซื้อรถกระเช้ารถบรรทุก
เทท้ายพร้อมติดตั้ง
กระเช้าไฟฟ้า

10,000

10,000

เฉพาะเจาะจง

ร้าน IT -COMPUTER
เสนอราคา 10,000
บาท

ร้าน IT -COMPUTER
ในราคา 10,000
บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

เลขที่สัญญา 1/2562
(CNTR-0034/62)
ลว.12 ธันวาคม 2561

2,087,770

2,087,7
70

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

บริษัท โชติกาญน์ชญา เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
นนท์ แอนด์ทรัค จำกัด ขายพัสดุโดยตรง
ในราคา 2,087,770
บาท
ร้านธนาชัยก่อสร้าง
เพราะเป็นผูม้ ีอาชีพ
ในราคา 424,000
รับจ้างโดยตรง
บาท
ร้าน IT -COMPUTER เพราะเป็นผูม้ ีอาชีพ
ในราคา 2,570 บาท ขายพัสดุโดยตรง

เลขที่สัญญา 1/2562
(CNTR-0036/62)
ลว.14 ธันวาคม 2561

424,000 424,000

บริษัท โชติกาญน์ชญา
นนท์ แอนด์ทรัค จำกัด
เสนอราคา 2,087,770
บาท
ร้านธนาชัยก่อสร้าง
เสนอราคา 424,000
บาท
ร้าน IT -COMPUTER
เสนอราคา 2,570 บาท

11.

12.
13.

โครงการปรับปปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
บ้านอะลาง หมูที่ 9 )
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

14.
15.

2,570

2,570

เฉพาะเจาะจง

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

10,850

10,850

เฉพาะเจาะจง

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

9,160

9,160

เฉพาะเจาะจง

ร้าน IT -COMPUTER
ร้าน IT -COMPUTER
เสนอราคา 10,850
ในราคา 10,850
บาท
บาท
ร้าน IT -COMPUTER
ร้าน IT -COMPUTER
เสนอราคา 9,160บาท ในราคา 9,160 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

เลขที่สัญญา 2/2562
(CNTR-0037/62)
ลว.14 ธันวาคม 2561
เลขขอซื้อขอจ้าง
5331400-00001
ลว.21 ธันวาคม 2561
เลขที่สัญญา 33/2562
(CNTR-0039/62)
ลว.21 ธันวาคม 2561
เลขที่สัญญา 34/2562
(CNTR-0040/62)
ลว.21 ธันวาคม 2561

16.

ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
ไฟฟ้า

15,450

15,450

เฉพาะเจาะจง

นายตุน่ เพ็งแจ่ม
เสนอราคา 15,450
บาท
นายประทีป พะวงค์
เสนอราคา 37,000
บาท

นายตุน่ เพ็งแจ่ม
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ในราคา 15450 บาท
รับจ้างโดยตรง

17.

ค่าจ้างเหมากู้ชีพ
เดือน ธันวาคม 2561

37,000

37,000

เฉพาะเจาะจง

นายประทีป พะวงค์
ในราคา 37,000
บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

18.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือน ธันวาคม 2561

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายสุบรรณ์ ขุมคำ
เสนอราคา 7,000 บาท

นายสุบรรณ์ ขุมคำ
ในราคา 7,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

19

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือนธันวาคม 2561

6,500

6,500

เฉพาะเจาะจง

นางทองคูณ เกษกุล
เสนอราคา 6,500 บาท

นางทองคูณ เกษกุล
ในราคา 6,500 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

20.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือน ธันวาคม 2561

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายประยูร เพ็งพันธ์
เสนอราคา 7,000 บาท

นายประยูร เพ็งพันธ์
ในราคา 7,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

21.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือน ธันวาคม 2561

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายนวย จันทำ
เสนอราคา 7,000 บาท

นายนวย จันทำ
ในราคา 7,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

22.

วัสดุการเกษตร

3,410

3,410

เฉพาะเจาะจง

ค่าพาหนะรถรับ-ส่ง เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ไป-กลับ

7,700

7,700

เฉพาะเจาะจง

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ
ในราคา 3,410บาท
นายลำดวน เพ็งแจ่ม
ในราคา 7,700บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

23.

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ
เสนอราคา 3,410บาท
นายลำดวน เพ็งแจ่ม
เสนอราคา 7,700บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

เลขที่สัญญา 35/2562
(CNTR-0041/62)
ลว.25 ธันวาคม 2561
เลขที่สัญญา 36/2562
(CNTR-0042/62)
ลว.27 ธันวาคม 2561
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00015
ลว.27 ธันวาคม 2561
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00016
ลว.27 ธันวาคม 2561
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00017
ลว.27 ธันวาคม 2561
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00018
ลว.27 ธันวาคม 2561
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00018
ลว.28 ธันวาคม 2561
เลขที่สัญญา 41/2562
(CNTR-0047/62)
ลว.28 ธันวาคม 2561

24.

ค่าป้ายไวนิล

18,158

18,158

เฉพาะเจาะจง

25.

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
เดือน ธันวาคม 2561

14,700

14,700

เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านป้าย
ร้านบ้านป้าย
เสนอราคา 18,158บาท ในราคา 18,158
บาท
บ. เพียวพลังงานไทย จก. บ. เพียวพลังงานไทย
เสนอราคา 14,700
จก. ในราคา 14,700
บาท
บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

เลขที่สัญญา 41/2562
(CNTR-0047/62)
ลว.28 ธันวาคม 2561

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่
1.
2.

3.

4.

5.

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ร้านบ้านป้าย
เสนอราคา 1,155
บาท
ศรีสะเกษไฮ-ไฟ
เสนอราคา 30490
บาท

ร้านบ้านป้าย
ในราคา 1,155 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ศรีสะเกษไฮ-ไฟ
ในราคา 30,490บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
เลขขอซื้อขอจ้าง
5331100-00003
ลว.4 มกราคม 2562
เลขที่สัญญา2/2562
(CNTR-0050/62)
ลว.4มกราคม 2562

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง

DLTV (โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค่าวัสดุกีฬา
-ซื้อถ้วยรางวัล
(โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด)
ค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว
(สำนักปลัด)

30,490

30,490 เฉพาะเจาะจง

46,500

46,500

เฉพาะเจาะจง

ร้านแสงจันทร์เครื่อง
เขียน เสนอราคา
46500 บาท

ร้านแสงจันทร์เครื่องเขียน เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ในราคา 46500 บาท
ขายพัสดุโดยตรง

เลขที่สัญญา45/2562
(CNTR-0052/62)
ลว.10มกราคม 2562

2,052

2,052

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาล
วิทยา
ในราคา 2,052 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

เลขขอซื้อขอจ้าง
5330300-00001
ลว. 24 มกราคม 2562

ค่าวัสดุสำนักงาน
(สำนักปลัด)

31,392

31,392

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไพศาลวิทยา
เสนอราคา 2052
บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไพศาลวิทยา
เสนอราคา 31,392
บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาล
วิทยา
ในราคา 31,392 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

เลขที่สัญญา46/2562
(CNTR-0053/62)
ลว.24 มกราคม 2562

1,155

วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

งานที่จัดซื้อหรือจัด
จ้าง
ค่าป้ายไวนิล
-ป้ายปีใหม่

1,155

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง

6.

ค่าวัสดุสำนักงาน
(กองคลัง)

12,096

12,096

เฉพาะเจาะจง

7.

ค่าวัสดุสำนักงาน
(กองช่าง)

10,085

10,085

เฉพาะเจาะจง

8

โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลโคก
จาน
(สถ.ศพด.3)
ค่าจ้างเหมากู้ชีพ
เดือน มกราคม
2562

2,098,899 2,098,899

เฉพาะเจาะจง

9.

10.

11.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไพศาลวิทยา
เสนอราคา 12096
บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไพศาลวิทยา
เสนอราคา 10850
บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สเจริญทรัพย์การโยธา
1998 เสนอราคา
2,098,899

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาล
วิทยา
ในราคา 12,096บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

เลขที่สัญญา48/2562
(CNTR-0054/62)
ลว.24 มกราคม 2562

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาล
วิทยา
ในราคา 10085บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00012
ลว. 9 ธันวาคม 2561

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
สเจริญทรัพย์การโยธา
1998 ในราคา
2,098,899 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรงและ
เสนอราคาต่ำสุด

เลขที่สัญญา2/2562
(CNTR-0057/62)
ลว.30 มกราคม 2562

37,000

37,000

เฉพาะเจาะจง

นายประทีป พะวงค์
เสนอราคา 37,000
บาท

นายประทีป พะวงค์
ในราคา 37,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เลขที่สัญญา53/2562
(CNTR-0061/62)
ลว.31 มกราคม 2562

ค่าพาหนะรถรับ-ส่ง
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไป-กลับ

6,650

6,650

เฉพาะเจาะจง

นายลำดวน เพ็งแจ่ม
เสนอราคา 6650
บาท

นายลำดวน เพ็งแจ่ม
ในราคา 6650 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เลขที่สัญญา60/2562
(CNTR-0068/62)
ลว.31 มกราคม 2562

ค่าเวที เครื่องเสียง
โครงการจัดงาน
ประเพณีเทศกาลดอก
จานบาน ครั้งที่ 12

40,000

40,000

เฉพาะเจาะจง

นายตุน่ เพ็งแจ่ม
เสนอราคา 40000
บาท

นายตุน่ เพ็งแจ่ม
ในราคา 40,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เลขที่สัญญา50/2562
(CNTR-0058/62)
ลว.31 มกราคม 2562

12

ค่าป้าย
โครงการจัดงาน
ประเพณีเทศกาลดอก
จานบาน ครั้งที่ 12
ค่าจัดสถานที่
โครงการจัดงาน
ประเพณีเทศกาลดอก
จานบาน ครั้งที่ 12
ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือนมกราคม 2562

12,500

12,500

เฉพาะเจาะจง

นายตุน่ เพ็งแจ่ม
เสนอราคา 12,500
บาท

นายตุน่ เพ็งแจ่ม
ในราคา 12,500บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เลขที่สัญญา52/2562
(CNTR-0060/62)
ลว.31 มกราคม 2562

25,000

25,000

เฉพาะเจาะจง

นายตุน่ เพ็งแจ่ม
เสนอราคา 25,000
บาท

นายตุน่ เพ็งแจ่ม
ในราคา 25,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เลขที่สัญญา50/2562
(CNTR-0058/62)
ลว.31 มกราคม 2562

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายสุบรรณ์ ขุมคำ
ในราคา 7,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

15

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือนมกราคม 2562

6,000

6,000

เฉพาะเจาะจง

นายอดิศักดิ์ คงลอด
ในราคา 7,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

16

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือนมกราคม 2562

6,000

6,000

เฉพาะเจาะจง

นายฉัตรชัย มุง่ ดี
ในราคา 6,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

17

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือนมกราคม 2562

6,500

6,500

เฉพาะเจาะจง

นางทองคูณ เกษกุล
ในราคา 6,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

18

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือนมกราคม 2562

7,000

7,000

เฉพาะเจาะจง

นายประยูร เพ็งพันธ์
ในราคา 7,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

19

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือนมกราคม 2562

6,000

6,000

เฉพาะเจาะจง

นายสุบรรณ์ ขุมคำ
เสนอราคา 7,000
บาท
นายอดิศักดิ์ คงลอด
เสนอราคา 7,000
บาท
นายฉัตรชัย มุง่ ดี
เสนอราคา 6,000
บาท
นางทองคูณ เกษกุล
เสนอราคา 6,000
บาท
นายประยูร เพ็งพันธ์
เสนอราคา 7,000
บาท
นายฉัตรชัย มุง่ ดี
เสนอราคา 6,000
บาท

นายฉัตรชัย มุง่ ดี
ในราคา 6,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00019
ลว.31 มกราคม 2562
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00020
ลว.31 มกราคม 2562
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00021
ลว.31 มกราคม 2562
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00024
ลว.31 มกราคม 2562
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00023
ลว.31 มกราคม 2562
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00024
ลว.31 มกราคม 2562

13

14

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
1.

ค่าป้ายไวนิล

2.

ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร

3.

ค่าป้ายไวนิล

4.

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตไม่
เสริมเหล็กปากลิ้นราง
หมุ่ที่ 4

5.

โครงการขุดลอก
ปรับปรุงหนองกุ้ง

วงเงินที่จัดซื้อจัด
จ้าง
450

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

450

เฉพาะเจาะจง

741

741

เฉพาะเจาะจง

1,250

1250

เฉพาะเจาะจง

97,000

97,000

เฉพาะเจาะจง

910,000

910,000

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
ร้านบ้านป้าย
ในราคา 450 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ร้านบ้านป้าย
เสนอราคา 450
บาท
ร้านนพสรณ์ 2003 ร้านนพสรณ์ 2003
เสนอราคา 741บาท ในราคา 741บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ร้านบ้านป้าย
เสนอราคา 450
บาท
ห้างหุ่นส่วนจำกัด
หนองเมย คอน
สตรัคชั่น
เสนอราคา 97,000
บาท
ห้างหุ่นส่วนจำกัดพ.
วิษณุ ก่อสร้าง
เสนอราคา 97,000
บาท

ร้านบ้านป้าย
ในราคา 450 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ห้างหุ่นส่วนจำกัดหนอง
เมย คอนสตรัคชั่น
ในราคา 97,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ห้างหุ่นส่วนจำกัดพ.
วิษณุ ก่อสร้าง
ในราคา 97,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
เลขขอซื้อขอจ้าง
5331100-00002
ลว.12กุมภาพันธ์ 2562
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00025
ลว.21กุมภาพันธ์ 2562
เลขขอซื้อขอจ้าง
5331100-00004
ลว.21กุมภาพันธ์ 2562
เลขที่สัญญา4/2562
(CNTR-0070/62)
ลว. 14 กุมภาพันธ์ 2562
เลขที่สัญญา5/2562
(CNTR-0072/62)
ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2562

6.

ค่าวัสดุไฟฟ้า

46,297

46,297

เฉพาะเจาะจง

ร้านมีชัยวิทยุ
ร้านมีชัยวิทยุ
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
เสนอราคา 46,297 ในราคา 46,297 บาท ขายพัสดุโดยตรง
บาท

เลขที่สัญญา61/2562
(CNTR-0071/62)
ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2562

7.

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตไม่
เสริมเหล็กปากลิ้นราง
หมู่ที่ 10

88,000

88,000

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ่นส่วนจำกัด
หนองเมย คอนสตรั่ค
ชั่น เสนอราคา
88,000บาท

เลขที่สัญญา6/2562
(CNTR-0075/62)
ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2562

ห้างหุ่นส่วนจำกัด
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
หนองเมย คอนสตรั่ค
ขายพัสดุโดยตรง
ชั่น ในราคา 88,000
บาท

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง
1.

2.
3.
4.

6.

7.

โครงการปรับปรุงพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็กหน้า
อาคารหอประชุม
เทศบาลตำบลโคกจาน
วัสดุโครงการซักซ้อม
แผนเผชิญเหตุสาธารณ
ภัยแบบบูรณาการ
ค่าวัสดุสำนักงาน

425,000

ค่าครุภัณฑ์
โครงการติด
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง 1 ชุด
โครงการพัฒนา
สาธารณสถานเฉลิมพระ
เกียรติ

124,000

ค่าจัดซื้อธง อปพร.

13,500
33,420

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

วิธีซื้อหรือ
จ้าง
425,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทโคกจาน วัสดุจำกัด
เสนอราคา 425,000
บาท

13,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเด็กเล่นน้ำสกุลบ้าน
แอนด์ เซอร์วิส
เสนอราคา 13,500บาท
33,420 เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงไทย
เสนอราคา 33,420บาท
124,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์สกิล เอ็นจิ
เนียริ่ง จำกัด
เสนอราคา 124,000
บาท

12,000

12,000 เฉพาะเจาะจง ร้านส.เจริญทรัพย์พานิชย์
เสนอราคา 12000บาท

5,000

5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเกษปักจักร
เสนอราคา 5,000บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
บริษัทโคกจาน วัสดุจำกัด เพราะเป็นผู้มีอาชีพ เลขที่สัญญา7/2562
ในราคา 425,000บาท
รับจ้างโดยตรง
(CNTR-0076/62)
ลว. 4 มีนาคม 2562
ร้านเด็กเล่นน้ำสกุลบ้าน
แอนด์ เซอร์วิส
ในราคา 13,500บาท
ร้านกรุงไทย
ในราคา 33,420บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ เลขที่สัญญา65/2562
ขายพัสดุโดยตรง
(CNTR-0077/62)
ลว. 4 มีนาคม 2562
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ เลขที่สัญญา78/2562
ขายพัสดุโดยตรง
(CNTR-0078/62)
ลว. 11 มีนาคม 2562
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ เลขที่สัญญา3/2562
ขายพัสดุโดยตรง
(CNTR-0079/62)
ลว. 13 มีนาคม 2562

บริษัท เวิลด์สกิล เอ็นจิ
เนียริ่ง จำกัด
ในราคา 124,000บาท

ร้านส.เจริญทรัพย์พานิชย์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ เลขที่สัญญา81/2562
ในราคา 12,000บาท
รับจ้างโดยตรง
(CNTR-0095/62)
ลว. 25 มีนาคม 2562
ร้านรุ่งเกษปักจักร
ในราคา 5,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ เลขที่สัญญา86/2562
ขายพัสดุโดยตรง
(CNTR-0100/62)
ลว. 27 มีนาคม 2562

8.

9.

10.

11.

ค่าจัดสถานที่
โครงการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ตำบลโคกจาน
ค่าเครื่องเสียง
โครงการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ตำบลโคกจาน
ค่าตกแต่งขบวนแห่
โครงการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ตำบลโคกจาน
โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาด
กลาง หมู่ที่ 5

12.

ค่าวัสดุประปา

13.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือนมีนาคม 2562

14.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือนมีนาคม 2562

5,000

5,000 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณา เพ็งแจ่ม
เสนอราคา 5,000บาท

นายกฤษณา เพ็งแจ่ม
ในราคา 5,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ เลขที่สัญญา83/2562
รับจ้างโดยตรง
(CNTR-0097/62)
ลว. 27 มีนาคม 2562

5,000

5,000 เฉพาะเจาะจง นายธนายุทธ ศรียงยศ
เสนอราคา 5,000บาท

นายธนายุทธ ศรียงยศ
ในราคา 5,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ เลขที่สัญญา84/2562
รับจ้างโดยตรง
(CNTR-0098/62)
ลว. 27 มีนาคม 2562

10,000

10,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวราชันต์ เพ็งแจ่ม
เสนอราคา 10,000บาท

นางสาวราชันต์ เพ็งแจ่ม
ในราคา 10,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ เลขที่สัญญา88/2562
รับจ้างโดยตรง
(CNTR-0099/62)
ลว. 27 มีนาคม 2562

1,958,795 1,958,795 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทย
สงวนอุทุมพรก่อสร้างเสนอ สงวนอุทุมพรก่อสร้าง
ราคา 1958795บาท
ในราคา 1958795
บาท
29,275
29,275 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคกจานวัสดุ จำกัด บริษัท โคกจานวัสดุ
เสนอราคา 29,275บาท จำกัด
ในราคา 29,275บาท
6,000
6,000 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย มุง่ ดี
นายฉัตรชัย มุง่ ดี
เสนอราคา 6,000บาท
ในราคา 6,000บาท

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง นายสุบรรณ์ ขุมคำ
เสนอราคา 7,000บาท

นายสุบรรณ์ ขุมคำ
ในราคา 7,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ เลขที่สัญญา20/2562
รับจ้างโดยตรงและ (CNTR-0102/62)
เสนอราคาต่ำสุด ลว. 28 มีนาคม 2562
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ เลขที่สัญญา87/2562
ขายพัสดุโดยตรง
(CNTR-0101/62)
ลว. 28 มีนาคม 2562
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
เลขขอซื้อขอจ้าง
รับจ้างโดยตรง
5320100-00028
ลว. 21 มีนาคม 2562
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00029
ลว. 21 มีนาคม 2562

15.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือนมีนาคม 2562

6,000

6,000 เฉพาะเจาะจง

นายอดิศักดิ์ คงลอด
เสนอราคา6,000บาท

16.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือนมีนาคม 2562

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง

นางทองคูณ เกษกุล
เสนอราคา 6,500บาท

17.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือนมีนาคม 2562

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง

นายประยูร เพ็งพันธ์
เสนอราคา 7,000บาท

18.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือนมีนาคม 2562

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง

นายนวย จันทำ
เสนอราคา 7,000บาท

19.

ค่าป้ายไวนิล

1,155

1,155 เฉพาะเจาะจง

ร้านบ้านป้าย
เสนอราคา 1,155บาท

20.

ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน
-ซื้อเก้าอี้ กองคลัง

2,200

2,200 เฉพาะเจาะจง

ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์
เสนอราคา2,200บาท

21.

ค่าจ้างเหมากู้ชีพ
เดือน มีนาคม 2562

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง

นายคูณ ศิริเลิศ
เสนอราคา 6,500บาท

22.

ค่าจ้างเหมากู้ชีพ
เดือน มีนาคม 2562

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง

นางสำรวย ฉลวยแสง
เสนอราคา 6,500บาท

23.

ค่าจ้างเหมากู้ชีพ
เดือน มีนาคม 2562

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันท์นภา เกษกุล
เสนอราคา 6,500บาท

นายอดิศักดิ์ คงลอด
ในราคา 6,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
เลขขอซื้อขอจ้าง
รับจ้างโดยตรง 5320100-00030
ลว. 21 มีนาคม 2562
นางทองคูณ เกษกุล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
เลขขอซื้อขอจ้าง
ในราคา 6,500บาท
รับจ้างโดยตรง
5320100-00031
ลว. 21 มีนาคม 2562
นายประยูร เพ็งพันธ์ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
เลขขอซื้อขอจ้าง
ในราคา 7,000บาท
รับจ้างโดยตรง
5320100-00032
ลว. 21 มีนาคม 2562
นายนวย จันทำ
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
เลขขอซื้อขอจ้าง
ในราคา 7,000บาท
รับจ้างโดยตรง
5320100-00033
ลว. 21 มีนาคม 2562
ร้านบ้านป้าย
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
เลขขอซื้อขอจ้าง
ในราคา 1,155บาท
รับจ้างโดยตรง
5331100-00005
ลว. 25 มีนาคม 2562
ร้านโฮมเฟอร์นิเจอร์
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
เลขขอซื้อขอจ้าง
ในราคา2,200บาท
ขายพัสดุโดยตรง
5410100-00001
ลว. 25 มีนาคม 2562
นายคูณ ศิริเลิศ
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
เลขขอซื้อขอจ้าง
ในราคา6,500บาท
รับจ้างโดยตรง
5320100-00001
ลว. 25 มีนาคม 2562
นางสำรวย ฉลวยแสง เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
เลขขอซื้อขอจ้าง
ในราคา6,500บาท
รับจ้างโดยตรง
5320100-00002
ลว. 25 มีนาคม 2562
นางสาวนันท์นภา เกษกุล เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
เลขขอซื้อขอจ้าง
ในราคา 6,500บาท
รับจ้างโดยตรง
5320100-00003
ลว. 25 มีนาคม 2562

24.

ค่าจ้างเหมากู้ชีพ
เดือน มีนาคม 2562

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง

นายเสี่ยน จันทำ
เสนอราคา 6,500บาท

นายเสี่ยน จันทำ
ในราคา 6,500บาท

25.

ค่าจ้างเหมากู้ชีพ
เดือน มีนาคม 2562

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง

นายพรชัย ไกรยา
เสนอราคา 6,500บาท

นายพรชัย ไกรยา
ในราคา6,500บาท

26.

ค่าจ้างเหมากู้ชีพ
เดือน มีนาคม 2562

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง

นางอ้อย วันดี
เสนอราคา 6,500บาท

นางอ้อย วันดี
ในราคา 6,500บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00004
ลว. 25 มีนาคม 2562
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
เลขขอซื้อขอจ้าง
รับจ้างโดยตรง
5320100-00005
ลว. 25 มีนาคม 2562
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
เลขขอซื้อขอจ้าง
รับจ้างโดยตรง
5320100-00006
ลว. 25 มีนาคม 2562

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

1.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือนเมษายน 2562

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง

นายสุบรรณ์ ขุมคำ
เสนอราคา 7,000บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
นายสุบรรณ์ ขุมคำ
ในราคา 7,000บาท

2.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือนเมษายน 2562

6,000

6,000 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักดิ์ คงลอด
เสนอราคา 6,000บาท

นายอดิศักดิ์ คงลอด
ในราคา 6,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

3.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือนเมษายน 2562

6,000

6,000 เฉพาะเจาะจง

นายฉัตรชัย มุง่ ดี
เสนอราคา 6,000บาท

นายฉัตรชัย มุง่ ดี
ในราคา 6,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

4.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือนเมษายน 2562

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง นางทองคูณ เกษกุล
เสนอราคา 6,500บาท

นางทองคูณ เกษกุล
ในราคา 6,500บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

5.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือนเมษายน 2562

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง นายประยูร เพ็งพันธ์
เสนอราคา 7,000บาท

นายประยูร เพ็งพันธ์
ในราคา 7,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

6.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือนเมษายน 2562

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง

นายนวย จันทำ
เสนอราคา 7,000บาท

นายนวย จันทำ
ในราคา 7,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

7.

ค่าซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์

2,750

2,750 เฉพาะเจาะจง ร้านIT-COMPUTER
เสนอราคา 2,750บาท

ร้านIT-COMPUTER
ในราคา 2,750บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
วิธีซื้อหรือจ้าง
ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00034
ลว. 18 เมษายน 2562
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00035
ลว. 18 เมษายน 2562
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00036
ลว. 18 เมษายน 2562
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00037
ลว. 18 เมษายน 2562
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00038
ลว. 18 เมษายน 2562
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00039
ลว. 18 เมษายน 2562
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320400-00001
ลว. 19 เมษายน 2562

8.

ค่าจ้างเหมากู้ชีพ
เดือน เมษายน 2562

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง นายคูณ ศิริเลิศ
เสนอราคา 6,500บาท

นายคูณ ศิริเลิศ
ในราคา 6,500บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00007
ลว. 19 เมษายน 2562

9.

ค่าจ้างเหมากู้ชีพ
เดือน เมษายน 2562

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง นางสำรวย ฉลวยแสง นางสำรวย ฉลวยแสง
เสนอราคา 6,500 บาท ในราคา 6,500 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00011
ลว. 19 เมษายน 2562

10.

ค่าจ้างเหมากู้ชีพ
เดือน เมษายน 2562

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวนันท์นภา เกษ นางสาวนันท์นภาเกษ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
กุล
กุล ในราคา 6,500
รับจ้างโดยตรง
เสนอราคา 6,500 บาท บาท

เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00012
ลว. 19 เมษายน 2562

11.

ค่าจ้างเหมากู้ชีพ
เดือน เมษายน 2562

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง นายเสี่ยน จันทำ
นายเสี่ยน จันทำ
เสนอราคา 6,500 บาท ในราคา 6,500 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00013
ลว. 19 เมษายน 2562

12.

ค่าจ้างเหมากู้ชีพ
เดือน เมษายน 2562

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง

นายพรชัย ไกรยา
นายพรชัย ไกรยา
เสนอราคา 6,500 บาท ในราคา 6,500บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00014
ลว. 19 เมษายน 2562

13.

ค่าจ้างเหมากู้ชีพ
เดือน เมษายน 2562

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง นางอ้อย วันดี
นางอ้อย วันดี
เสนอราคา 6,500 บาท ในราคา 6,500 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00015
ลว. 19 เมษายน 2562

14.

ค่าวัสดุฝึกอบรม
โครงการรักษาสภาพ
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง(ต้นแบบ)

4,870

4,870 เฉพาะเจาะจง

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เลขขอซื้อขอจ้าง
5320300-00001
ลว. 19 เมษายน 2562

วิทยาลัยเกษตรและ
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ
เสนอราคา 4,870 บาท ในราคา 4,870 บาท

15.

โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุก หมู่ที่ 6 สาย
หนองหว้า

99,000

99,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ณพลอยดาวคอนสตรั่ค
ชั่น
เสนอราคา 99,000
บาท
99,000
99,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้าง
เสนอราคา 99,000
บาท
357,754.60 357,754.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมรี่แอนแดรี่โปร
ดักส์ จำกัด
เสนอราคา
357,754.60บาท
9,160
9,160 เฉพาะเจาะจง
ร้านIT-COMPUTER
เสนอราคา 9,160บาท

17.

โครงการปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก หมู่ที่ 8

18.

อาหารเสริม(นม)

20

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

19.

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

19,750

19,750 เฉพาะเจาะจง

20.

โครงการย้อนลำลึก
ปราสาทสระกำแพง
ใหญ่ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน5
แห่งวิศุวสงกรานต์

28,800

28,800 เฉพาะเจาะจง นายไกรวุฒิ ดาวบุตร
นายไกรวุฒิ ดาวบุตร
เสนอราคา 28800บาท ในราคา 28800บาท

ร้านIT-COMPUTER
เสนอราคา 19,750
บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณพ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ลอยดาวคอนสตรั่คชัน่
รับจ้างโดยตรง
ในราคา 99,000บาท

เลขที่สัญญา9/2562
(CNTR-0104/62)
ลว. 11 เมษายน 2562

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไทยสงวนอุทุมพร
ก่อสร้างในราคา
99,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เลขที่สัญญา10/2562
(CNTR-0105/62)
ลว. 11 เมษายน 2562

บริษัท แมรี่แอนแดรี่
โปรดักส์ จำกัด
ในราคา
357,754.60บาท
ร้านIT-COMPUTER
ในราคา 9,160บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

เลขที่สัญญา2/2562
(CNTR-0128/62)
ลว. 19 เมษายน 2562

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

เลขที่สัญญา103/2562
(CNTR-0125/62)
ลว. 19 เมษายน 2561

ร้านIT-COMPUTER
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ในราคา 19,750บาท ขายพัสดุโดยตรง

เลขที่สัญญา104/2562
(CNTR-0126/62)
ลว. 19 เมษายน 2562

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

เลขที่สัญญา105/2562
(CNTR-0127/62)
ลว. 19 เมษายน 2562

19.

อาหารเสริม(นม)

137,131.52 137,131.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมรี่แอนแดรี่โปร บริษัท แมรี่แอนแดรี่
ดักส์ จำกัด
โปรดักส์ จำกัด
เสนอราคา
ในราคา
137,131.52บาท
137,131.52บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

เลขที่สัญญา3/2562
(CNTR-0129/62)
ลว. 19 เมษายน 2562

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
1.

ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,353.55

2.

วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

3,445.40

3.

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

1,690

4.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือนพฤษภาคม 2562

7,000

5.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือนพฤษภาคม 2562

6,000

6.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือนพฤษภาคม 2562

6,500

1,353.55 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าศรีสะเกษ
บริษัทโตโยต้าศรีสะเกษ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
เลขขอซื้อขอจ้าง
(1993)ผู้จำหน่ายโตโยต้า (1993)ผู้จำหน่ายโตโยต้า
รับจ้างโดยตรง
5320400-00003
จำกัด เสนอราคา
จำกัด ในราคา
ลว. 8พฤษภาคม 2562
1,353.55บาท
1,353.55บาท
3,445.40 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าศรีสะเกษ
บริษัทโตโยต้าศรีสะเกษ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
เลขขอซื้อขอจ้าง
(1993)ผู้จำหน่ายโตโยต้า (1993)ผู้จำหน่ายโตโยต้า
รับจ้างโดยตรง
5330700-00001
จำกัดเสนอราคา
จำกัด ในราคา
ลว. 8พฤษภาคม 2562
3,445.40บาท
3,445.40บาท
1,690 เฉพาะเจาะจง ร้านIT-COMPUTER
ร้านIT-COMPUTER
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
เลขขอซือ้ ขอจ้าง
เสนอราคา 1690บาท
ในราคา 1690บาท
ขายพัสดุโดยตรง
5320100-00040
ลว. 17 พฤษภาคม
2562
7,000 เฉพาะเจาะจง นายสุบรรณ์ ขุมคำ
นายสุบรรณ์ ขุมคำ
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
เลขขอซื้อขอจ้าง
เสนอราคา 7000บาท
ในราคา 7000บาท
รับจ้างโดยตรง
5320100-00041
ลว. 17 พฤษภาคม
2562
6,000 เฉพาะเจาะจง นายอดิศักดิ์ คงลอด
นายอดิศักดิ์ คงลอด
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
เลขขอซื้อขอจ้าง
เสนอราคา 6,000บาท ในราคา 6,000บาท
รับจ้างโดยตรง
5320100-00042
ลว. 17 พฤษภาคม
2562
6,500 เฉพาะเจาะจง นางทองคูณ เกษกุล
นางทองคูณ เกษกุล
เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
เลขขอซื้อขอจ้าง
เสนอราคา 6,500บาท
ในราคา 6,500บาท
รับจ้างโดยตรง
5320100-00043
ลว. 17 พฤษภาคม
2562

7.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือนพฤษภาคม 2562

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง นายประยูร เพ็งพันธ์
เสนอราคา7000บาท

นายประยูร เพ็งพันธ์
ในราคา7,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

8.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือนพฤษภาคม
2562

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง นายนวย จันทำ
เสนอราคา 7,000บาท

นายนวย จันทำ
ในราคา 7,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

9.

ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม

1,630

1,630 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ช่างต้น
เสนอราคา 1630บาท

ร้านอู่ช่างต้น
ในราคา 1630บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

10.

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูรฯ
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูรฯ
โครงการจักงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

3,125

3,125 เฉพาะเจาะจง ร้านกรุงไทย
เสนอราคา 3,125บาท

ร้านกรุงไทย
ในราคา 3,125บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

2,860

2,860 เฉพาะเจาะจง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ
เสนอราคา 2,860บาท

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ
ในราคา 2,860บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

เลขขอซื้อขอจ้าง
5320300-0003
ลว. 29 พฤษภาคม
2562

3,000

3,000 เฉพาะเจาะจง นายเสริม สมัครผล
เสนอราคา 3,000บาท

นายเสริม สมัครผล
ในราคา 3,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เลขขอซื้อขอจ้าง
5320300-00001
ลว. 31 พฤษภาคม
2562

11.

12.

เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00044
ลว. 17 พฤษภาคม
2562
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320100-00045
ลว. 17 พฤษภาคม
2562
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320400-00002
ลว. 17 พฤษภาคม
2562
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320300-00002
ลว. 29 พฤษภาคม
2562

13.

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

1,400

1,400 เฉพาะเจาะจง ร้านอุ๊ศิลปกรรมดีไซน์
เสนอราคา 1,400บาท

ร้านอุ๊ศิลปกรรมดีไซน์
ในราคา 1,400บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

14.

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

1,500

1,500 เฉพาะเจาะจง นายธนายุทธ ศรียงยศ
เสนอราคา 1,500บาท

นายธนายุทธ ศรียงยศ
ในราคา 1,500บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

15.

ค่าซ่อมแซม
ทะเบียนรถ กค772

16.

วัสดุยานพาหนะ
กค772

17.

โครงการก่อสร้างพื้นผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านโคกจาน หมู่ที่2บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10
ค่าพาหนะรถรับ-ส่ง
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไป-กลับ

18.

7,520.50

7,520.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าศรีสะเกษ
บริษัทโตโยต้าศรีสะเกษ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
(1993)ผู้จำหน่ายโตโยต้า (1993)ผู้จำหน่ายโตโยต้า
รับจ้างโดยตรง
จำกัดเสนอราคา
จำกัด ในราคา
7,520.50บาท
7,520.50บาท

12,600.02 12,600.02 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าศรีสะเกษ
บริษัทโตโยต้าศรีสะเกษ เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
(1993)ผู้จำหน่ายโตโยต้า (1993)ผู้จำหน่ายโตโยต้า ขายพัสดุโดยตรง
จำกัดเสนอราคา
จำกัด ในราคา
12,600.02บาท
12,600.02บาท
498,000

7,000

498,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไทยสงวนอุทุมพรก่อสร้าง
เสนอราคา 498,000
บาท
7,000 เฉพาะเจาะจง

นายลำดวน เพ็งแจ่ม
เสนอราคา 7,000บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไทยสงวนอุทุมพรก่อสร้าง
ในราคา 498,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

นายลำดวน เพ็งแจ่ม
ในราคา 7,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เลขขอซื้อขอจ้าง
5320300-00001
ลว. 31 พฤษภาคม
2562
เลขขอซื้อขอจ้าง
5320300-00002
ลว. 31 พฤษภาคม
2562
เลขที่สัญญา
106/2562
(CNTR-0130/62)
ลว. 8 พฤษภาคม
2562
เลขที่สัญญา
108/2562
(CNTR-0132/62)
ลว. 8 พฤษภาคม
2562
เลขที่สัญญา11/2562
(CNTR-0134/62)
ลว. 15 พฤษภาคม
2562
เลขที่สัญญา
117/2562
(CNTR-0143/62)
ลว. 17 พฤษภาคม
2562

19.

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

10,150

10,150 เฉพาะเจาะจง ร้านIT-COMPUTER
เสนอราคา 10,150บาท

ร้านIT-COMPUTER
ในราคา 10,150บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

20.

ค่าวัสดุไฟฟ้า

20,000

20,000 เฉพาะเจาะจง ร้านมีชัยวิทยุ
เสนอราคา 20000บาท

ร้านมีชัยวิทยุ
ในราคา 20,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

21.

ค่าวัสดุประปา

19,800

19,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคกจานวัสดุ จำกัด บริษัท โคกจานวัสดุ จำกัด
เสนอราคา 19,800บาท ในราคา 19,800บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

22.

ค่าซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ

12,600

12,600 เฉพาะเจาะจง

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

23.

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูรฯ

10,900

10,900 เฉพาะเจาะจง ร้านอุ๊ศิลปกรรมดีไซน์
เสนอราคา 10,900บาท

ร้านไทยเจริญแอร์
ร้านไทยเจริญแอร์
เสนอราคา 12,600บาท ในราคา 12600บาท

ร้านอุ๊ศิลปกรรมดีไซน์
ในราคา 10,900บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เลขที่สัญญา
128/2562
(CNTR-0137/62)
ลว. 17 พฤษภาคม
2562
เลขที่สัญญา
124/2562
(CNTR-0144/62)
ลว. 22 พฤษภาคม
2562
เลขที่สัญญา
125/2562
(CNTR-0145/62)
ลว. 22 พฤษภาคม
2562
เลขที่สัญญา
130/2562
(CNTR-0146/62)
ลว. 22 พฤษภาคม
2562
เลขที่สัญญา
121/2562
(CNTR-0148/62)
ลว. 29 พฤษภาคม
2562

24.

25.

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูรฯ
ค่าวัสดุก่อสร้าง

6,320

6,320 เฉพาะเจาะจง ร้านจงมีทรัพย์ธุรกิจการค้า ร้านจงมีทรัพย์ธุรกิ
เสนอราคา 6,320บาท การค้า
ในราคา 6,320บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

60,289

60,289 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคกจานวัสดุ
จำกัด เสนอราคา
60,289บาท

บริษัท โคกจานวัสดุ
จำกัด ในราคา 60,289
บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

26.

โครงการก่อสร้างวางท่อ
คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก
ปากลิน้ ราง หมู่ที่ 7

90,000

90,000 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาชัยก่อสร้าง
ร้านธนาชัยก่อสร้าง
เสนอราคา 90,000บาท ในราคา 90,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

27.

โครงการจัดงาน
ประเพณีประเพณีบญ
ุ
บั้งไฟ

44,000

44,000 เฉพาะเจาะจง นางโป๊ยเซียน โจมแก้ว
เสนอราคา44,000บาท

นางโป๊ยเซียน โจมแก้ว
ในราคา44,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

28.

โครงการจัดงาน
ประเพณีประเพณีบญ
ุ
บั้งไฟ

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง นายธนายุทธ ศรียงยศ
เสนอราคา 7,000บาท

นายธนายุทธ ศรียงยศ
ในราคา 7,000บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

เลขที่สัญญา
122/2562
(CNTR-0149/62)
ลว. 29 พฤษภาคม
2562
เลขที่สัญญา
131/2562
(CNTR-051/62)
ลว. 29 พฤษภาคม
2562
เลขที่สัญญา12/2562
(CNTR-0152/62)
ลว. 29 พฤษภาคม
2562
เลขที่สัญญา
132/2562
(CNTR-0156/62)
ลว. 31 พฤษภาคม
2562
เลขที่สัญญา
133/2562
(CNTR-0157/62)
ลว. 31 พฤษภาคม
2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1.
ค่าจ้างเหมาคนงาน
7,000
เดือน มิถุนายน 2562

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

7,000 เฉพาะเจาะจง

นายสุบรรณ์ขุมคำ ราคา
7,000 บาท

2.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือน มิถุนายน 2562

6,000

6,000 เฉพาะเจาะจง

นายอดิศักดิ์ คงลอดเสนอ
ราคา 6,000 บาท

3.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือน มิถุนายน 2562

6,000

6,000 เฉพาะเจาะจง

นายฉัตรชัย มุง่ ดี เสนอ
ราคา 6,000 บาท

4.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือน มิถุนายน 2562

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง

นางทองคูณ เกษกุล
เสนอราคา 6,500 บาท

5.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือน มิถุนายน 2562

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง

นายประยูร เพ็งพันธ์
เสนอราคา 7,000 บาท

6.

ค่าพาหนะรับ-ส่ง เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ไป-กลับ

5,650

5,650 เฉพาะเจาะจง

นายลำดวน เพ็งแจ่ม
เสนอราคา 5,650 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ของสัญญา
คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
นายสุบรรณ์ ขุมคำ
เพราะเป็นผู้มี เลขที่สัญญา 13๔/2562
ในราคา 7,000 บาท
อาชีพรับจ้าง ลว.31 พฤษภาคม 2562
โดยตรง
นายอดิศักดิ์ คงลอด
เพราะเป็นผู้มี เลขที่สัญญา 135/2562
ในราคา 6,000 บาท
อาชีพรับจ้าง ลว.31 พฤษภาคม 2562
โดยตรง
นายฉัตรชัย มุง่ ดี
เพราะเป็นผู้มี เลขที่สัญญา 136/2562
ในราคา 6,000 บาท
อาชีพรับจ้าง ลว.31 พฤษภาคม 2562
โดยตรง
นางทองคูณ เกษกุลในราคา เพราะเป็นผู้มี เลขที่สัญญา 137/2562
6,500 บาท
อาชีพรับจ้าง ลว.31 พฤษภาคม 2562
โดยตรง
นายประยูร เพ็งพันธ์
เพราะเป็นผู้มี เลขที่สัญญา 138/2562
ในราคา 7,000 บาท
อาชีพรับจ้าง ลว.31 พฤษภาคม 2562
โดยตรง
นายลำดวน เพ็งแจ่ม
เพราะเป็นผู้มี เลขที่สัญญา 139/2562
ในราคา 5,650 บาท
อาชีพรับจ้าง ลว.31 พฤษภาคม 2562
โดยตรง

7.

ค่าบำรุงรักษาและซ่อม
รถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์
ทะเบียน บบ 9143

3,648.70

3,648.70 เฉพาะเจาะจง

8.

ซ่อมแซมเต้นท์
(ผ้าใบ)

7,500

7,500 เฉพาะเจาะจง

ร้านเรืองกสิกิจผ้าใบ
เสนอราคา 7,500 บาท

ร้านเรืองกสิกิจผ้าใบ
ในราคา 7,500 บาท

9.

จัดทำป้ายไวนิล

1,746

1,746 เฉพาะเจาะจง

ร้านอุ๊ศิลปกรรมดีไซน์
เสนอราคา 1,746 บาท

ร้านอุ๊ศิลปกรรมดีไซน์
ในราคา 1,746 บาท

10.

ซื้อวัสดุอุปกรณ์
โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมการออกกำลัง
กายเพื่อหัวใจที่แข็งแรง
ซ่อมวาวเปิดน้ำรถยนต์
บรรทุกน้ำเอนกประสงค์
(ซ่อมแซมรถยนต์)
วัสดุสำนักงาน
(กองช่าง)

2,000

2,000 เฉพาะเจาะจง

ร้านชัยชยาสปอร์ต
เสนอราคา 2,000 บาท

ร้านชัยชยาสปอร์ต
ในราคา 2,000 บาท

600

600 เฉพาะเจาะจง

อู่เจ้าเมืองขุน 2
เสนอราคา 600 บาท

อู่เจ้าเมืองขุน 2
ในราคา 600 บาท

7,007

7,007 เฉพาะเจาะจง

13.

วัสดุสำนักงาน
(กองคลัง)

7,851

7,851 เฉพาะเจาะจง

14.

จ้างเหมาเครื่องเสียง

1,500

1.500 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาล
วิทยา
เสนอราคา 7,007 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาล
วิทยา
เสนอราคา 7,851 บาท
นายธนายุทธ ศรียงยศ
เสนอราคา 1,500 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาล
วิทยา
ในราคา 7,007 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาล
วิทยา
ในราคา 7,851 บาท
นายธนายุทธ ศรียงยศ
ในราคา 1,500 บาท

11.
12.

บริษัท อีซูซุตังปักศรีสะเกษ บริษัท อีซูซุตังปักศรีสะเกษ
เสนอราคา 3,648.70บาท ในราคา 3,648.70บาท

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง

เลขที่สัญญา 140/2562
ลว.6 มิถุนายน 2562

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขายพัสดุ
โดยตรง

เลขที่สัญญา 141/2562
ลว.6 มิถุนายน 2562

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขายพัสดุ
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขายพัสดุ
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง

เลขที่สัญญา 144/2562
ลว. 18 มิถุนายน 2562

เลขที่สัญญา 142/2562
ลว. 8 มิถุนายน 2562
เลขที่สัญญา 143/2562
ลว. 18 มิถุนายน 2562

เลขที่สัญญา145/2562
ลว.20 มิถุนายน 2562
เลขที่สัญญา146/2562
ลว.20 มิถุนายน 2562
เลขที่สัญญา 147/2562
ลว.25 มิถุนายน 2562

15.

จ้างเหมาเข้าเล่ม

4,430

4,430 เฉพาะเจาะจง

ร้านนพสรณ์ 2003
เสนอราคา 4,430 บาท

ร้านนพสรณ์ 2003
ในราคา 4,430 บาท

16.

วัสดุสำนักงาน
(สำนักปลัด)

45,522

45,522 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาล
วิทยา
เสนอราคา 45,522 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาล
วิทยา
ในราคา 45,522 บาท

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขายพัสดุ
โดยตรง

เลขที่สัญญา 148/2562
ลว.25 มิถุนายน 2562
เลขที่สัญญา 149/2562
ลว.27 มิถุนายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง
ที่
1.
วัสดุสำนักงาน
13,260
(กองการศึกษา)

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

13,260 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาล
วิทยา
เสนอราคา 13,260 บาท
นายสุบรรณ์ ขุมคำ
เสนอราคา 7,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาล
วิทยา
ในราคา 13,260 บาท
นายสุบรรณ์ ขุมคำ
ในราคา 7,000 บาท

2.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือน กรกฎาคม 2562

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง

3.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือน กรกฎาคม 2562

6,000

6,000 เฉพาะเจาะจง

นายอดิศักดิ์ คงลอด
เสนอราคา 6,000 บาท

นายอดิศักดิ์ คงลอด
ในราคา 6,000 บาท

4.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือน กรกฎาคม 2562

6,000

6,000 เฉพาะเจาะจง

นายฉัตรชัย มุง่ ดี
เสนอราคา 6,000 บาท

นายฉัตรชัย มุง่ ดี
ในราคา 6,000 บาท

5.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือน กรกฎาคม 2562

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง

นางทองคูณ เกษกุล
เสนอราคา 6,500 บาท

นางทองคูณ เกษกุล
ในราคา 6,500 บาท

6.

ค่าจ้างเหมาคนงาน
เดือน กรกฎาคม 2562

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง

นายประยูร เพ็งพันธ์
เสนอราคา 7,000 บาท

นายประยูร เพ็งพันธ์
ในราคา 7,000 บาท

7.

ค่าพาหนะรถรับ-ส่ง เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ไป-กลับ

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง

นายลำดวน เพ็งแจ่ม
เสนอราคา 7,000 บาท

นายลำดวน เพ็งแจ่ม
ในราคา 7,000 บาท

เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ของสัญญา
คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
เพราะเป็นผู้มี เลขที่สัญญา 150/2562
อาชีพขายพัสดุ ลว.1 กรกฎาคม 2562
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี เลขที่สัญญา 151/2562
อาชีพรับจ้าง
ลว.1 กรกฎาคม 2562
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี เลขที่สัญญา 152/2562
อาชีพรับจ้าง
ลว.1 กรกฎาคม 2562
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี เลขที่สัญญา 153/2562
อาชีพรับจ้าง
ลว.1 กรกฎาคม 2562
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี เลขที่สัญญา 154/2562
อาชีพรับจ้าง
ลว.1กรกฎาคม 2562
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี เลขที่สัญญา 155/2562
อาชีพรับจ้าง
ลว.1 กรกฎาคม 2562
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี เลขที่สัญญา 156/2562
อาชีพรับจ้าง
ลว.1 กรกฎาคม 2562
โดยตรง

8.

ซ่อมแซมรถยนต์
ทะเบียน กง 319

9.

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

12,000

12,000 เฉพาะเจาะจง

10.

ซื้อเทียนพรรษา
โครงการถวายเทียน
พรรษา
ซ่อมแซมรถยนต์
ทะเบียน กต-9943

7,980

7,980 เฉพาะเจาะจง

7,385.68

7,385.68 เฉพาะเจาะจง

11.

11,061.66 11,061.66 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ
(1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า
จำกัด เสนอราคา
11,061.66 บาท
ร้านดีหนึ่งสัตวแพทย์
เสนอราคา 12,000 บาท

บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ
(1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า
จำกัด ในราคา
11,061.66 บาท
ร้านดีหนึ่งสัตวแพทย์
ในราคา 12,000 บาท

ร้านกรุงไทย
เสนอราคา 7,980 บาท

ร้านกรุงไทย
ในราคา 7,980 บาท

บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ
บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ
(1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า (1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า
จำกัด เสนอราคา
จำกัด ในราคา
7,385.68 บาท
7,385.68 บาท
บริษัท อีซูซุตังปักศรีสะเกษ บริษัท อีซูซตุ ังปักศรีสะเกษ
จำกัด เสนอราคา
จำกัด ในราคา
9,837.05 บาท
9,837.05 บาท
ร้านเอส.พี.เซอร์วิส
ร้านเอส.พี.เซอร์วสิ
เสนอราคา 92,385 บาท
ในราคา 92,385 บาท

12.

ซ่อมแซมรถยนต์
ทะเบียน บบ-9143

9,837.05

9,837.05 เฉพาะเจาะจง

13.

ซื้อวัสดุซ่อมแซมสถานี
สูบน้ำ

92,385

92,385 เฉพาะเจาะจง

14.

ซื้อธงและผ้าประดับ

34,540

34,540 เฉพาะเจาะจง

ร้านกรุงไทย
เสนอราคา 34,540 บาท

ร้านกรุงไทย
ในราคา 34,540 บาท

15.

จ้างเหมาเครื่องเสียง

2,500

2,500 เฉพาะเจาะจง

นายตุน่ เพ็งแจ่ม
เสนอราคา 2,500 บาท

นายตุน่ เพ็งแจ่ม
ในราคา 2,500 บาท

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง

เลขที่สัญญา 157/2562
ลว.1 กรกฎาคม 2562

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขายพัสดุ
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขายพัสดุ
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง

เลขที่สัญญา 158/2562
ลว.3 กรกฎาคม 2562

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขายพัสดุ
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขายพัสดุ
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง

เลขที่สัญญา 161/2562
ลว.11 กรกฎาคม 2562

เลขที่สัญญา 159/2562
ลว.11 กรกฎาคม 2562
เลขที่สัญญา 160/2562
ลว.11 กรกฎาคม 2562

เลขที่สัญญา 162/2562
ลว.11 กรกฎาคม 2562
เลขที่สัญญา 163/2562
ลว.12 กรกฎาคม 2562
เลขที่สัญญา 164/2562
ลว.12 กรกฎาคม 2562

16.

ซื้อสิ่งของเยี่ยมผู้พิการ

2,000

2,000 เฉพาะเจาะจง

ร้านเจริญรุ่งเรือง
เสนอราคา 2,000 บาท

ร้านเจริญรุ่งเรือง
ในราคา 2,000 บาท

17.

จัดทำป้ายไวนิล

1,296

1,296 เฉพาะเจาะจง

ร้านอุ๊ศิลปกรรมดีไซน์
เสนอราคา 1,296 บาท

ร้านอุ๊ศิลปกรรมดีไซน์
ในราคา 1,296 บาท

18.

โครงการก่อสร้างถนน
คสล. ม.7 (ปู่ตา)

99,000

19.

โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ ม.7 – ม.9

20.

โครงการถนนคสล.
ม.1 – วัดบ้านจานเก่า

100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคกจานวัสดุ จำกัด
เสนอราคา 100,000บาท

บริษัท โคกจานวัสดุ จำกัด
ในราคา 100,000 บาท

250,000

260,000 เฉพาะเจาะจง

หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา
เสนอราคา 250,000บาท

หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา
ในราคา 250,000 บาท

493,000

495,300 เฉพาะเจาะจง

ร้านทรัพย์ประเสริฐ
เสนอราคา 493,000บาท

ร้านทรัพย์ประเสริฐ
ในราคา 493,000 บาท

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขายพัสดุ
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง

เลขที่สัญญา 165/2562
ลว.15 กรกฎาคม 2562
เลขที่สัญญา 166/2562
ลว.26 กรกฎาคม 2562
เลขที่สัญญา 13/2562
ลว. 2 กรกฎาคม 2562
เลขที่สัญญา 14/2562
ลว.18 กรกฎาคม 2562
เลขที่สัญญา 15/2562
ลว.31 กรกฎาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
ที่
จัดจ้าง
1.
จัดจ้างเหมาคนงาน
7,000
เดือน สิงหาคม 2562

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
วิธีซื้อหรือจ้าง
ที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

7,000 เฉพาะเจาะจง

นายสุบรรณ์ ขุมคำ
เสนอราคา 7,000 บาท

นายสุบรรณ์ ขุมคำ
ในราคา 7,000 บาท

2.

จัดจ้างเหมาคนงาน
เดือน สิงหาคม 2562

6,000

6,000 เฉพาะเจาะจง

นายอดิศักดิ์ คงลอด
เสนอราคา 6,000 บาท

นายอดิศักดิ์ คงลอด
ในราคา 6,000 บาท

3.

จัดจ้างเหมาคนงาน
เดือน สิงหาคม 2562

6,000

6,000 เฉพาะเจาะจง

นายฉัตรชัย มุง่ ดี
เสนอราคา 6,000 บาท

นายฉัตรชัย มุง่ ดี
ในราคา 6,000 บาท

4.

จัดจ้างเหมาคนงาน
เดือน สิงหาคม 2562

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง

นางทองคูณ เกษกุล
เสนอราคา 6,500 บาท

นางทองคูณ เกษกุลใน
ราคา 6,500 บาท

5.

จัดจ้างเหมาคนงาน
เดือน สิงหาคม 2562

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง

นายประยูร เพ็งพันธ์
เสนอราคา 7,000 บาท

นายประยูร เพ็งพันธ์
ในราคา 7,000 บาท

6.

จัดจ้างพาหนะรับ-ส่ง
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ไป-กลับ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ

7,350

7,350 เฉพาะเจาะจง

นายลำดวน เพ็งแจ่ม
เสนอราคา 7,350 บาท

นายลำดวน เพ็งแจ่ม
ในราคา 7,350 บาท

23,700

23,700 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โคกจานวัสดุ จำกัด
เสนอราคา 23,700.-บาท

บริษัท โคกจานวัสดุ จำกัด
ในราคา 23,700 บาท

7.

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพ
รับจ้างโดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับขาย
โดยตรง

เลขที่สัญญา 167/2562
ลว.1 สิงหาคม 2562
เลขที่สัญญา 168/2562
ลว.1 สิงหาคม 2562
เลขที่สัญญา 169/2562
ลว.1 สิงหาคม 2562
เลขที่สัญญา 170/2562
ลว.1 สิงหาคม 2562
เลขที่สัญญา 161/2562
ลว.1 สิงหาคม 2562
ใบสั่งจ้างลเขที่ 172/2562
ลว.1 สิงหาคม 2562
ใบสั่งซื้อลเขที่ 173/2562
ลว.6 สิงหาคม 2562

8.

จัดจ้างทำป้ายไวนิล

1,296

1,296 เฉพาะเจาะจง

ร้านอุ๊ศิลปกรรมดีไซน์
เสนอราคา 1,296 บาท

ร้านอุ๊ศิลปกรรมดีไซน์
ในราคา 1,296 บาท

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 174/2562
ลว.6 สิงหาคม 2562

9.

จัดจ้างซ่อมแซมเครื่อง
พ่นหมอกควัน

5,900

5,900 เฉพาะเจาะจง

ร้านธนภัทรเคมีภัณฑ์
เสนอราคา 5,900 บาท

ร้านธนภัทรเคมีภัณฑ์
ในราคา 5,900 บาท

ใบสั่งจ้าง 175/2562
ลว.9 สิงหาคม 2562

10.

จัดซื้อทรายและ
เคมีภัณฑ์กำจัดยุง

55,200

55,200 เฉพาะเจาะจง

ร้านนานาเทรดดิ้ง
เสนอราคา 55,200 บาท

ร้านนานาเทรดดิ้ง
ในราคา 55,200 บาท

11.

จัดจ้างเติมน้ำยา
ถังดับเพลิง

16,000

16,000 เฉพาะเจาะจง

ร้านพรมชาติเจริญพาณิชย์
เสนอราคา 16,000 บาท

ร้านพรมชาติเจริญพาณิชย์
ในราคา 16,000 บาท

12.

จัดจ้างก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 6

250,000

242,000 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โคกจานวัสดุ จำกัด
เสนอราคา 241,000 บาท

บริษัท โคกจานวัสดุ จำกัด
ในราคา 241,000 บาท

13.

จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว

400

400 เฉพาะเจาะจง

นายทองสุวรรณ ศรียงยศ
เสนอราคา 400 บาท

นายทองสุวรรณ ศรียงยศ
ในราคา 400 บาท

14.

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(กองคลัง)

16,100

16,100 เฉพาะเจาะจง

ร้าน IT-COMPUTER
เสนอราคา 7,851 บาท

ร้าน IT-COMPUTER
ในราคา 16,100 บาท

15.

จัดจ้างทำป้ายไวนิล

7,200

7.200 เฉพาะเจาะจง

ร้านอุ๊ศิลปกรรมดีไซน์
เสนอราคา 7,200 บาท

ร้านอุ๊ศิลปกรรมดีไซน์
ในราคา 7,200 บาทใน

16.

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง

6,913.59

6,913.59 เฉพาะเจาะจง

บ. โตโยต้าศรีสะเกษฯ จก.
เสนอราคา 6,913.59 าท

บ. โตโยต้าศรีสะเกษฯ จก.
ในราคา 6,913.59 บาท

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขายพัสดุ
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขายพัสดุ
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขายพัสดุ
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งซื้อ 176/2562
ลว.9 สิงหาคม 2562
ใบสั่งจ้าง 177/2562
ลว.19 สิงหาคม 2562
สัญญาจ้างเลขที่ 16/2562
ลว. 14 สิงหาคม 2562
ใบสั่งซื้อ 178/2562
ลว.26 สิงหาคม 2562
ใบสั่งซื้อ 179/2562
ลว.26 สิงหาคม 2562
ใบสั่งจ้าง 180/2562
ลว.29 สิงหาคม 2562
ใบสั่งจ้าง 181/2562
ลว.29 สิงหาคม 2562

17.

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(กองช่าง)

8,890

8,890 เฉพาะเจาะจง

ร้าน IT-COMPUTER
เสนอราคา 8,890 บาท

ร้าน IT-COMPUTER
ในราคา 8,890 บาท

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขายพัสดุ
โดยตรง

ใบสั่งซื้อ 182/2562
ลว.29 สิงหาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป

นายสุบรรณ์ ขุมคำ
เสนอราคา 7,000 บาท

นายสุบรรณ์ ขุมคำ
ในราคา 7,000 บาท

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพ
รับจ้างโดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ลำดับ
ที่
1.

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

2.

จัดจ้างเหมาคนงาน
เดือน กันยายน 2562

6,000

6,000 เฉพาะเจาะจง

นายอดิศักดิ์ คงลอด
เสนอราคา 6,000 บาท

นายอดิศักดิ์ คงลอด
ในราคา 6,000 บาท

3.

จัดจ้างเหมาคนงาน
เดือน กันยายน 2562

6,000

6,000 เฉพาะเจาะจง

นายฉัตรชัย มุง่ ดี
เสนอราคา 6,000 บาท

นายฉัตรชัย มุง่ ดี
ในราคา 6,000 บาท

4.

จัดจ้างเหมาคนงาน
เดือน กันยายน 2562

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง

นางทองคูณ เกษกุล
เสนอราคา 6,500 บาท

นางทองคูณ เกษกุลในราคา
6,500 บาท

5.

จัดจ้างเหมาคนงาน
เดือน กันยายน 2562

7,000

7,000 เฉพาะเจาะจง

นายประยูร เพ็งพันธ์
เสนอราคา 7,000 บาท

นายประยูร เพ็งพันธ์
ในราคา 7,000 บาท

6.

จัดจ้างพาหนะรับ-ส่ง เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไป-กลับ
จัดจ้างเหมาผูป้ ฏิบัติงานกูช้ ีพ
เดือน กันยายน 2562

7,350

7,350 เฉพาะเจาะจง

นายลำดวน เพ็งแจ่ม
เสนอราคา 7,350 บาท

นายลำดวน เพ็งแจ่ม
ในราคา 7,350 บาท

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง

นายคูณ ศิริเลิศ
เสนอราคา 6,500 บาท

นายคูณ ศิริเลิศ
ในราคา 6,500 บาท

7.

จัดจ้างเหมาคนงาน
เดือน กันยายน 2562

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
จัดจ้าง
7,000
7,000 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
เลขที่สัญญา 183/2562
ลว. 1 กันยายน 2562
เลขที่สัญญา 184/2562
ลว. 1 กันยายน 2562
เลขที่สัญญา 185/2562
ลว. 1 กันยายน 2562
เลขที่สัญญา 186/2562
ลว. 1 กันยายน 2562
เลขที่สัญญา 187/2562
ลว. 1 กันยายน 2562
ใบสั่งจ้างลเขที่ 188/2562
ลว. 1 กันยายน 2562
ใบสั่งจ้าง 189/2562
ลว. 1 กันยายน 2562

8.

จัดจ้างเหมาผูป้ ฏิบัติงานกูช้ ีพ
เดือน กันยายน 2562

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนันภา เกษกุล
เสนอราคา 6,500 บาท

นางสาวนันภา เกษกุล
ในราคา 6,500 บาท

9.

จัดจ้างเหมาผูป้ ฏิบัติงานกูช้ ีพ
เดือนกันยายน 2562

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง

นางสำรวย ฉลวยแสง
เสนอราคา 6,500 บาท

นางสำรวย ฉลวยแสง
เสนอราคา 6,500 บาท

10.

จัดจ้างเหมาผูป้ ฏิบัติงานกูช้ ีพ
เดือน กันยายน 2562

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง

นายเสี่ยน จันทำ
เสนอราคา 6,500 บาท

นายเสี่ยน จันทำ
ในราคา 6,500 บาท

11.

จัดจ้างเหมาผูป้ ฏิบัติงานกูช้ ีพ
เดือน กันยายน 2562

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง

นายพรชัย ไกรยา
เสนอราคา 6,500 บาท

นายพรชัย ไกรยา
ในราคา 6,500 บาท

12.

จัดจ้างเหมาผูป้ ฏิบัติงานกูช้ ีพ
เดือน กันยายน 2562

6,500

6,500 เฉพาะเจาะจง

นางอ้อย วันดี
เสนอราคา 6,500 บาท

นางอ้อย วันดี
ในราคา 6,500 บาท

13.

จัดจ้างโครงการก่อสร้าง
กำแพงรั้ว ศพด.ทต.โคกจาน

บริษัท โคกจานวัสดุ จำกัด
เสนอราคา 219,000 บาท

บริษัท โคกจานวัสดุ จำกัด
ในราคา 219,000 บาท

14.
15.

220,000 219,000 เฉพาะเจาะจง

จัดจ้างโครงการก่อสร้าง
บ่อน้ำซึม หมู่ที่ 3

30,900

30,500 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โคกจานวัสดุ จำกัด
เสนอราคา 30,500 บาท

บริษัท โคกจานวัสดุ จำกัด
ในราคา 30,500 บาท

จัดจ้างประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มตี ่อเทศบาล
ตำบลโคกจาน
จัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์
ศพด.เทศบาลตำบลโคกจาน

25,000

25,000 เฉพาะเจาะจง

37,540

37,540 เฉพาะเจาะจง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
เสนอราคา 25,000 บาท
ร้าน ส.เจริญทรัพย์พานิชย์
เสนอราคา 37,540 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
ในราคา 241,000 บาท
ร้าน ส.เจริญทรัพย์พานิชย์
ในราคา 37,540 บาท

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้าง 190/2562
ลว. 1 กันยายน 2562

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งจ้าง 192/2562
ลว. 1 กันยายน 2562

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขายพัสดุ
โดยตรง

ใบสั่งจ้าง 191/2562
ลว. 1 กันยายน 2562

ใบสั่งจ้าง 193/2562
ลว. 1 กันยายน 2562
ใบสั่งจ้าง 194/2562
ลว. 1 กันยายน 2562
สัญญาจ้างเลขที่ 17/2562
ลว. 3 กันยายน 2562
สัญญาจ้างเลขที่ 187/2562
ลว. 5 กันยายน 2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 195/2562
ลว. 9 กันยายน 2562
ใบสั่งจ้าง 196/2562
ลว.10 กันยายน 2562

16.

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(กองคลัง)

16,100

16,100 เฉพาะเจาะจง

ร้าน IT-COMPUTER
เสนอราคา 16,100 บาท

ร้าน IT-COMPUTER
ในราคา 16,100 บาท

17.

จัดจ้างซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์

850

850 เฉพาะเจาะจง

ร้านอุ๊ศิลปกรรมดีไซน์
เสนอราคา 7,200 บาท

ร้านอุ๊ศิลปกรรมดีไซน์
ในราคา 7,200 บาทใน

18.

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1,400

1,400 เฉพาะเจาะจง

ร้าน IT-COMPUTER
เสนอราคา 1,400 บาท

ร้าน IT-COMPUTER
ในราคา 1,400 บาท

19.

จัดจ้างเครื่องขยายเสียง

2,500

2,500 เฉพาะเจาะจง

นายตุน่ เพ็งแจ่ม
เสนอราคา 2,500 บาท

นายตุน่ เพ็งแจ่ม
ในราคา 2,500 บาท

20.

จัดจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด

เฉพาะเจาะจง

ร้านอุ๊ศิลปกรรมดีไซน์
เสนอราคา 2,800 บาท

ร้านอุ๊ศิลปกรรมดีไซน์
ในราคา 2,800 บาท

21.

จัดจ้างทำป้ายไวนิล

1,746

1,746 เฉพาะเจาะจง

ร้านอุ๊ศิลปกรรมดีไซน์
เสนอราคา 1,746 บาท

ร้านอุ๊ศิลปกรรมดีไซน์
ในราคา 1,746 บาท

22.

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
(สำนักปลัด)

18,384

18,384 เฉพาะเจาะจง

หจก.ไพศาลวิทยา
เสนอราคา 18,384 บาท

หจก.ไพศาลวิทยา
ในราคา 18,384 บาท

23.

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
(สำนักปลัด)

28,300

28,300 เฉพาะเจาะจง

หจก.ไพศาลวิทยา
เสนอราคา 28,300 บาท

หจก.ไพศาลวิทยา
ในราคา 28,300 บาท

24.

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
(กองคลัง)

7,410

7,410 เฉพาะเจาะจง

หจก.ไพศาลวิทยา
เสนอราคา 7,410 บาท

หจก.ไพศาลวิทยา
ในราคา 7,410บาท

2,800

2,800

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขายพัสดุ
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งซื้อ 197/2562
ลว.11 กันยายน 2562

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขายพัสดุ
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 199/2562
ลว.11 กันยายน 2562

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขายพัสดุ
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขายพัสดุ
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขายพัสดุ
โดยตรง

ใบสั่งจ้าง 198/2562
ลว.11 กันยายน 2562

ใบสั่งจ้างเลขที่ 200/2562
ลว.11 กันยายน 2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 201/2562
ลว. 11 กันยายน 2562
ใบสั่งจ้างเลขที่ 202/2562
ลว. 11 กันยายน 2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 203/2562
ลว. 16 กันยายน 2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 204/2562
ลว. 16 กันยายน 2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 205/2562
ลว. 16 กันยายน 2562

25.

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
(กองการศึกษา)

5,681

5,681 เฉพาะเจาะจง

หจก.ไพศาลวิทยา
เสนอราคา 5,681 บาท

นายลำดวน เพ็งแจ่ม
ในราคา 5,681 บาท

26.

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(กองช่าง)

29,547

29,547 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โคกจานวัสดุ จำกัด
เสนอราคา 29,547บาท

บริษัท โคกจานวัสดุ จำกัด
ในราคา 29,547 บาท

27.

จัดจ้างโครงการซ่อมแซม
บ้านผู้ยากไร้

22,000

22,000 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ส.เจริญทรัพย์พานิชย์
เสนอราคา 22,000 บาท

ร้าน ส.เจริญทรัพย์พานิชย์
ในราคา 22,000 บาท

จัดจ้างโครงการซ่อมแซมที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างภายในเขต
ตำบลโคกจาน
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 10-บ้านยุยาว

92,000

91,500 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โคกจานวัสดุ จำกัด
เสนอราคา 91,500 บาท

บริษัท โคกจานวัสดุ จำกัด
ในราคา 91,500 บาท

หจก.ท่าทรายพรเพชร
ทรายทอง เสนอราคา
490,000 บาท

หจก.ท่าทรายพรเพชร
ทรายทอง ในราคา
490,000 บาท

28.
29.

490,900 490,000 เฉพาะเจาะจง

เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขายพัสดุ
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพขายพัสดุ
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง
เพราะเป็นผู้มี
อาชีพรับจ้าง
โดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 206/2562
ลว. 16 กันยายน 2562
ใบสั่งซื้อเลขที่ 207/2562
ลว. 16 กันยายน 2562
สัญญาจ้างเลขที่ 19/2562
ลว. 19 กันยายน 2562
สัญญาจ้างเลขที่ 20/2562
ลว. 19 กันยายน 2562
สัญญาจ้างเลขที่ 21/2562
ลว. 20 กันยายน 2562

