
ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

๑ คาวัสดุ (น้ําดื่ม) 996 996 จัดซื้อ โรงน้ําดื่มอรพรรณ โรงน้ําดื่มอรพรรณ เสนอราคาต่ําสุด 12 ต.ค. 2563

เสนอราคา996 ราคาที่จัดซื้อ996

2 คาวัสดุ (น้ําดื่ม) 828 828 จัดซื้อ โรงน้ําดื่มอรพรรณ โรงน้ําดื่มอรพรรณ เสนอราคาต่ําสุด 21 ต.ค.2563

เสนอราคา828 ราคาที่จัดซื้อ828

3 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 18,862 18,825 จัดซื้อ หจก.รุงธเนศ หจก.รุงธเนศ เสนอราคาต่ําสุด 21 ต.ค.2563

เสนอราคา18,825 ราคาที่จัดซื้อ18,825

4 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 27,718 27,718 จัดซื้อ หจก.รุงธเนศ หจก.รุงธเนศ เสนอราคาต่ําสุด 21 ต.ค.2563

เสนอราคา27,718 ราคาที่จัดซื้อ27,718

5 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,950 5,950 จัดจาง รานจิตรมณียางยนต รานจิตรมณียางยนต เสนอราคาต่ําสุด 21 ต.ค.2563

เสนอราคา5,950 ราคาที่จัดจาง5,950

6 จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและ 36,000 36,000 จัดซื้อ นายจรัญ  พูนผล นายจรัญ   พูนผล เสนอราคาต่ําสุด 27 ต.ค. 2563

เผยแพร เสนอราคา36,000 ราคาที่จัดซื้อ36,000

7 จัดซื้อพวงมาลัยวันปยะ 1,000 1,000 จัดซื้อ รานอมลศิริดอกไมสด รานอมลศิริดอกไมสด เสนอราคาต่ําสุด 28 ต.ค.2563

เสนอราคา1,000 ราคาที่จัดซื้อ1,000

                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม                                               

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

วันที่  30  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2563



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

๑ จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง นายเกรียงไกร  พรมจันทร นายเกรียงไกร  พรมจันทร เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

2 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง นางพวงไพรนุช  เพ็งธรรม นางพวงไพรนุช  เพ็งธรรม เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

3 จางเหมาเจาหนาที่การเงนิและ 9,000 9,000 จัดจาง นางวรุณีย วงคจันทรเรียง นางวรุณีย วงคจันทรเรียง เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

บัญชี เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

4 จางเหมาเก็บน้ําประปา 9,000 9,000 จัดจาง นางสุมะรี  มีผล นางสุมะรี  มีผล เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

5 จางเหมายามศูนยพัฒนาเด็ก 9,000 9,000 จัดจาง นายบุญนํา ศรีษาวงค นายบุญนํา ศรีษาวงค เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

เล็ก เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

6 จางเหมาแมบานศูนย ม.4 9,000 9,000 จัดจาง นางอัดชา  ฉันดี นางอัดชา  ฉันดี เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

7 จางเหมาแมบานศูนย ม.7 9,000 9,000 จัดจาง นางโสภา  ประกอบใส นางโสภา  ประกอบใส เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

8 จางเหมายามศูนยพัฒนาเด็ก 9,000 9,000 จัดจาง นายกองแล  นิติธรรม นายกองแล  นิติธรรม เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

เล็ก เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน                                              

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

9 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.ชลกร  แคนปา น.ส.ชลกร  แคนปา เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

10 จางเหมาเจาหนาที่กูชีพ 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.ศศิรดา  วรกฎ น.ส.ศศิรดา  วรกฎ เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

11 จางเหมาเจาหนาที่กูชีพ 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.อนุสรา  พรมจันทร น.ส.อนุสรา  พรมจันทร เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

12 จางเหมาเจาหนาที่ประจํารถ 9,000 9,000 จัดจาง นายมานิตย  รัตนทิพย นายมานิตย  รัตนทิพย เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

ขยะ เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

13 จางเหมาเจาหนาที่กูชีพ 9,000 9,000 จัดจาง นายสมชาย  มณฑา นายสมชาย  มณฑา เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

14 จางเหมาเจาหนาที่ดับเพลิง 9,000 9,000 จัดจาง นายจิระวัฒน สุทาวา นายจิระวัฒน สุทาวา เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

15 จางเหมาเจาหนาที่ดับเพลิง 9,000 9,000 จัดจาง นายนัฐพงษ  คําพิลา นายนัฐพงษ  คําพิลา เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

16 จางเหมาแมบานอบต. 9,000 9,000 จัดจาง นางบัวเงนิ  ดําพลทัน นางบัวเงนิ  ดําพลทัน เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

17 จางเหมาเจาหนาที่นิติกร 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.รุงอรุณ  ชมพันธุ น.ส.รุงอรุณ  ชมพันธุ เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

18 จางเหมาคนทําสวน 9,000 9,000 จัดจาง นายวัชระ  แนนอุดร นายวัชระ  แนนอุดร เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

19 จางเหมาแมบานอบต. 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

20 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.สุจิตรา  แคนหนอง น.ส.สุจิตรา  แคนหนอง เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

21 จางเหมาขับรถยนต 9,000 9,000 จัดจาง นายสราวุฒิ  สุทธิพุต นายสราวุฒิ  สุทธิพุต เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

22 จางเหมาเจาหนาที่ผลิต 9,000 9,000 จัดจาง นายหนูนา ภูประพันธ นายหนูนา ภูประพันธ เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

น้ําประปา เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

23 จางเหมาขับรถยนต 9,000 9,000 จัดจาง นายบัญชา  ประจักรใน นายบัญชา  ประจักรใน เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

24 จางเหมาขับรถยนต 9,000 9,000 จัดจาง นายสุเชาว  มารมย นายสุเชาว  มารมย เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

25 จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและ 10,000 10,000 จัดซื้อ นายจรัญ  พูนผล นายจรัญ   พูนผล เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

เผยแพร เสนอราคา10,000 ราคาที่จัดซื้อ10,000

26 จัดซื้อครุภัณฑอ่ืน(เตน) 48,000 48,000 จัดซื้อ นายจรัญ  พูนผล นายจรัญ   พูนผล เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

เสนอราคา48,000 ราคาที่จัดซื้อ48,000

27 คารับรองพีธีการ(จัดดอกไม) 2,000 2,000 จัดจาง รานวีระพาณิชย รานวีระพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด 2 พ.ย. 2563

เสนอราคา2,000 ราคาที่จัดซื้อ2,000

28 โครงการประเพณีลอยกระทง 30,000 30,000 จัดจาง น.ส.สุนิตา  ติมา น.ส.สุนิตา  ติมา เสนอราคาต่ําสุด 4 พ.ย. 2563

(จางเหมาประกอบอาหาร) เสนอราคา30,000 ราคาที่จัดจาง30,000

29 โครงการประเพณีลอยกระทง 30,000 30,000 จัดจาง นายเกรียงไกร  มณฑา นายเกรียงไกร  มณฑา เสนอราคาต่ําสุด 4 พ.ย. 2563

(จางเหมาเวทีเครื่องเสียง) เสนอราคา30,000 ราคาที่จัดจาง30,000



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

30 โครงการประเพณีลอยกระทง 5,000 5,000 จัดจาง นายผัน  ดวงดี นายผัน   ดวงดี เสนอราคาต่ําสุด 4 พ.ย. 2563

(คาใชจายทางศาสนา) เสนอราคา5,000 ราคาที่จัดจาง5,000

31 โครงการประเพณีลอยกระทง 8,000 8,000 จัดจาง นายผัน  ดวงดี นายผัน   ดวงดี เสนอราคาต่ําสุด 4 พ.ย. 2563

(คาบํารุงสถานที)่ เสนอราคา8,000 ราคาที่จัดจาง8,000

32 โครงการประเพณีลอยกระทง 2,000 2,000 จัดจาง นายวีระพงษ  ใจบุญ นายวีระพงษ  ใจบุญ เสนอราคาต่ําสุด 4 พ.ย. 2563

(คาตอบแทนคณะกรรมการ) เสนอราคา2,000 ราคาที่จัดจาง2,000

33 โครงการประเพณีลอยกระทง 6,000 6,000 จัดจาง รานสังวาลยศิลย รานสังวาลยศิลย เสนอราคาต่ําสุด 4 พ.ย. 2563

(คาปายโครงการ) เสนอราคา6,000 ราคาที่จัดจาง6,000

34 โครงการประเพณีลอยกระทง 15,000 15,000 จัดซื้อ รานศักดิ์พาณิชย รานศักดิ์พาณิชย เสนอราคาต่ําสุด 4 พ.ย. 2563

(คาวัสดุ อุปกรณ) เสนอราคา15,000 ราคาที่จัดซื้อ15,000

35 โครงการประเพณีลอยกระทง 15,000 15,000 จัดซื้อ รานศักดิ์พาณิชย รานศักดิ์พาณิชย เสนอราคาต่ําสุด 4 พ.ย. 2563

(คาวัสดุ อุปกรณ) เสนอราคา15,000 ราคาที่จัดซื้อ15,000

36 โครงการประเพณีลอยกระทง 8,400 8,400 จัดซื้อ รานศักดิ์พาณิชย รานศักดิ์พาณิชย เสนอราคาต่ําสุด 4 พ.ย. 2563

(คาถวยรางวัล) เสนอราคา8,400 ราคาที่จัดซื้อ8,400

37 คาบํารุงรักษาซอมแซม 21,000 21,000 จัดจาง นายอนันต  ทวิลา นายอนันต  ทวิลา เสนอราคาต่ําสุด 4 พ.ย. 2563

เสนอราคา8,400 ราคาที่จัดจาง8,400

38 โครงการศึกษาดูงาน 57,000 57,000 จัดจาง นายภทรนนท  ปนใจ นายภทรนนท  ปนใจ เสนอราคาต่ําสุด 10 พ.ย.2563

(คาจางเหมารถปรับอากาศ) เสนอราคา57,000 ราคาที่จัดจาง57,000

39 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 27,167 27,167 จัดซื้อ หจก.รุงธเนศ หจก.รุงธเนศ เสนอราคาต่ําสุด 13 พ.ย.2563

เสนอราคา27,167 ราคาที่จัดซื้อ27,167



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

40 คาอาหาร(นม) 126,700 126,700 จัดซื้อ (อ.ส.ค.) (อ.ส.ค.) เสนอราคาต่ําสุด 23 พ.ย. 2563

เสนอราคา126,700 ราคาที่จัดซื้อ126,700

41 วัสดุคอมพิวเตอร 1,500 1,500 จัดซื้อ รานอักษร พี เค รานอักษร พี เค เสนอราคาต่ําสุด 23 พ.ย. 2563

เสนอราคา1,500 ราคาที่จัดซื้อ1,500

42 วัสดุสํานักงาน 10,056 10,056 จัดซื้อ รานอักษร พี เค รานอักษร พี เค เสนอราคาต่ําสุด 23 พ.ย. 2563

เสนอราคา10,056 ราคาที่จัดซื้อ10,056



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

1 จางเหมาเจาหนาที่ดับเพลิง 9,000 9,000 จัดจาง นายจิระวัฒน สุทาวา นายจิระวัฒน สุทาวา เสนอราคาต่ําสุด 1 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

2 จางเหมาเจาหนาที่ดับเพลิง 9,000 9,000 จัดจาง นายนัฐพงษ  คําพิลา นายนัฐพงษ  คําพิลา เสนอราคาต่ําสุด 1 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

3 จางเหมาคนทําสวน 9,000 9,000 จัดจาง นายวัชระ  แนนอุดร นายวัชระ  แนนอุดร เสนอราคาต่ําสุด 1 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

4 จางเหมาขับรถยนต 9,000 9,000 จัดจาง นายสราวุฒิ  สุทธิพุต นายสราวุฒิ  สุทธิพุต เสนอราคาต่ําสุด 1 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

5 จางเหมาเจาหนาที่นิติกร 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.รุงอรุณ  ชมพันธุ น.ส.รุงอรุณ  ชมพันธุ เสนอราคาต่ําสุด 1 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

6 จางเหมาเจาหนาที่ผลิต 9,000 9,000 จัดจาง นายหนูนา ภูประพันธ นายหนูนา ภูประพันธ เสนอราคาต่ําสุด 1 ธ.ค. 2563

น้ําประปา เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

7 จางเหมาขับรถยนต 9,000 9,000 จัดจาง นายบัญชา  ประจักรใน นายบัญชา  ประจักรใน เสนอราคาต่ําสุด 1 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

8 จางเหมาขับรถยนต 9,000 9,000 จัดจาง นายสุเชาว  มารมย นายสุเชาว  มารมย เสนอราคาต่ําสุด 1 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

9 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.สุจิตรา  แคนหนอง น.ส.สุจิตรา  แคนหนอง เสนอราคาต่ําสุด 1 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม                                              

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

วันที่  30  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2563



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

10 จางเหมาแมบานอบต. 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ เสนอราคาต่ําสุด 1 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

11 จางเหมาแมบานอบต. 9,000 9,000 จัดจาง นางบัวเงนิ  ดําพลทัน นางบัวเงนิ  ดําพลทัน เสนอราคาต่ําสุด 1 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

12 จางเหมาเจาหนาที่ประจํารถ 9,000 9,000 จัดจาง นายมานิตย  รัตนทิพย นายมานิตย  รัตนทิพย เสนอราคาต่ําสุด 1 ธ.ค. 2563

ขยะ เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

13 จางเหมาเจาหนาที่กูชีพ 9,000 9,000 จัดจาง นายสมชาย  มณฑา นายสมชาย  มณฑา เสนอราคาต่ําสุด 1 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

14 จางเหมาเจาหนาที่กูชีพ 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.ศศิรดา  วรกฎ น.ส.ศศิรดา  วรกฎ เสนอราคาต่ําสุด 1 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

15 จางเหมาเจาหนาที่กูชีพ 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.อนุสรา  พรมจันทร น.ส.อนุสรา  พรมจันทร เสนอราคาต่ําสุด 1 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

16 จางเหมายามศูนยพัฒนาเด็ก 9,000 9,000 จัดจาง นายกองแล  นิติธรรม นายกองแล  นิติธรรม เสนอราคาต่ําสุด 1 ธ.ค. 2563

เล็ก เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

17 จางเหมายามศูนยพัฒนาเด็ก 9,000 9,000 จัดจาง นายบุญนํา ศรีษาวงค นายบุญนํา ศรีษาวงค เสนอราคาต่ําสุด 1 ธ.ค. 2563

เล็ก เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

18 จางเหมาแมบานศูนย ม.4 9,000 9,000 จัดจาง นางอัดชา  ฉันดี นางอัดชา  ฉันดี เสนอราคาต่ําสุด 1 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

19 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.ชลกร  แคนปา น.ส.ชลกร  แคนปา เสนอราคาต่ําสุด 1 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

20 จางเหมาแมบานศูนย ม.7 9,000 9,000 จัดจาง นางโสภา  ประกอบใส นางโสภา  ประกอบใส เสนอราคาต่ําสุด 1 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

21 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง นายเกรียงไกร  พรมจันทร นายเกรียงไกร  พรมจันทร เสนอราคาต่ําสุด 1 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

22 จางเหมาเจาหนาที่การเงนิและ 9,000 9,000 จัดจาง นางวรุณีย วงคจันทรเรียง นางวรุณีย วงคจันทรเรียง เสนอราคาต่ําสุด 1 ธ.ค. 2563

บัญชี เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

23 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง นางพวงไพรนุช  เพ็งธรรม นางพวงไพรนุช  เพ็งธรรม เสนอราคาต่ําสุด 1 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

24 จางเหมาเก็บน้ําประปา 9,000 9,000 จัดจาง นางสุมะรี  มีผล นางสุมะรี  มีผล เสนอราคาต่ําสุด 1 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

25 โครงการเสริมสรางผูนําชุมชน 450 450 จัดจาง รานนะโม โฆษณา รานนะโม โฆษณา เสนอราคาต่ําสุด 2 ธ.ค. 2563

(คาจางทําปายโครงการ) เสนอราคา450 ราคาที่จัดจาง450

26 โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ิน 39,200 39,200 จัดจาง นายวีระพงษ  ใจบุญ นายวีระพงษ  ใจบุญ เสนอราคาต่ําสุด 4 ธ.ค.2563

(คาตอบแทนคณะกรรมการ) เสนอราคา39,200 ราคาที่จัดจาง39,200

27 โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ิน 17,600 17,600 จัดจาง ธนกิจ กฤษสําโรง ธนกิจ กฤษสําโรง เสนอราคาต่ําสุด 4 ธ.ค.2563

(คาตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา) เสนอราคา17,600 ราคาที่จัดจาง17,600

28 โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ิน 38,500 38,500 จัดจาง นายวิฑูรย   ยอดคีรี นายวิฑูรย   ยอดคีรี เสนอราคาต่ําสุด 4 ธ.ค.2563

(คาใชจายในการฝกซอม) เสนอราคา38,500 ราคาที่จัดจาง38,500

29 โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ิน 34,500 34,500 จัดจาง จาสิบเอกปานเทพวิมลรัตน จาสิบเอกปานเทพวิมลรัตน เสนอราคาต่ําสุด 4 ธ.ค.2563

(เงนิรางวัล) เสนอราคา34,500 ราคาที่จัดจาง34,500

30 โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ิน 4,000 4,000 จัดซื้อ รานฟลุคการคา รานฟลุคการคา เสนอราคาต่ําสุด 4 ธ.ค.2563

(คาซื้ออุปกรณ) เสนอราคา4,000 ราคาที่จัดจาง4,000



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

31 โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ิน 21,024 21,024 จัดซื้อ รานโอฬาร บึงกาฬ2011 รานโอฬาร บึงกาฬ2011 เสนอราคาต่ําสุด 4 ธ.ค.2563

(คาซื้ออุปกรณ) เสนอราคา 21,024 ราคาที่จัดซื้อ21,024

32 วัสดุงานบานงานครัว 3,525 3,525 จัดซื้อ รานศักดิ์พาณิชย รานศักดิ์พาณิชย เสนอราคาต่ําสุด 7 ธ.ค.2563

เสนอราคา3,525 ราคาที่จัดซื้อ3,525

33 วัสดุกอสราง 1,650 1,650 จัดซื้อ รานศักดิ์พาณิชย รานศักดิ์พาณิชย เสนอราคาต่ําสุด 7 ธ.ค.2563

เสนอราคา1,650 ราคาที่จัดซื้อ1,650

34 วัสดุงานบานงานครัว 1,920 1,920 จัดซื้อ รานอักษรพี เค รานอักษรพี เค เสนอราคาต่ําสุด 7 ธ.ค.2563

เสนอราคา1,920 เสนอราคา1,920

35 วัสดุอ่ืน 6,540 6,540 จัดซื้อ รานศักดิ์พาณิชย รานศักดิ์พาณิชย เสนอราคาต่ําสุด 7 ธ.ค.2563

เสนอราคา6,540 ราคาที่จัดซื้อ6,540

36 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 630 630 จัดซื้อ รานศักดิ์พาณิชย รานศักดิ์พาณิชย เสนอราคาต่ําสุด 7 ธ.ค.2563

เสนอราคา630 ราคาที่จัดซื้อ630

37 วัสดุสํานักงาน 3,665 3,665 จัดซื้อ รานอักษรพี เค รานอักษรพี เค เสนอราคาต่ําสุด 7 ธ.ค.2563

เสนอราคา1,920 ราคาที่จัดซื้อ1,920

38 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 24,218 24,218 จัดซื้อ หจก.รุงธเนศ หจก.รุงธเนศ เสนอราคาต่ําสุด 7 ธ.ค.2563

เสนอราคา24,218 ราคาที่จัดซื้อ24,218

39 โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ิน 6,676 6,676 จัดจาง รานสังวาลยศิลป รานสังวาลยศิลป เสนอราคาต่ําสุด 7 ธ.ค.2563

(คาปายโครงการ) เสนอราคา6,676 ราคาที่จัดจาง6,676

40 โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ิน 22,500 22,500 จัดจาง น.ส.สุนิตา  ติมา น.ส.สุนิตา  ติมา เสนอราคาต่ําสุด 7 ธ.ค.2563

(คาจางเหมาประกอบอาหาร) เสนอราคา22,500 ราคาที่จัดจาง22,500

41 โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ิน 20,000 20,000 จัดจาง นายเกรียงไกร  มณฑา นายเกรียงไกร  มณฑา เสนอราคาต่ําสุด 7 ธ.ค.2563

(คาจางเหมาเครื่องเสียง) เสนอราคา20,000 ราคาที่จัดจาง20,000



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

๔๒ คาวัสดุสํานักงาน(น้ําดื่ม) 948 948 จัดซื้อ โรงน้ําดื่มอรพรรณ โรงน้ําดื่มอรพรรณ เสนอราคาต่ําสุด 7 ธ.ค.2563

เสนอราคา948 ราคาที่จัดซื้อ

43 คาวัสดุ (คาอาหารเสริมนม) 17,072 17,072 จัดซื้อ (อ.ส.ค.) (อ.ส.ค.) เสนอราคาต่ําสุด 15 ธ.ค.2563

เสนอราคา17,072 ราคาที่จัดซื้อ17,072

44 วัสดุกอสราง 1,695 1,695 จัดซื้อ รานศักดิ์พาณิชย รานศักดิ์พาณิชย เสนอราคาต่ําสุด 21 ธ.ค.2563

เสนอราคา1,695 ราคาที่จัดซื้อ1,695

45 วัสดุคอมพิวเตอร 1,600 1,600 จัดซื้อ รานอักษรพี เค รานอักษรพี เค เสนอราคาต่ําสุด 21 ธ.ค.2563

เสนอราคา1,920 เสนอราคา1,920

46 วัสดุงานบานงานครัว 2,040 2,040 จัดซื้อ รานศักดิ์พาณิชย รานศักดิ์พาณิชย เสนอราคาต่ําสุด  21 ธ.ค.2563

เสนอราคา2,040 ราคาที่จัดซื้อ2,040

47 คาบํารุงรักษาซอมแซม 2,300 2,300 จัดจาง รานจิตรมณียานยนต รานจิตรมณียานยนต เสนอราคต่ําสุด  24 ธ.ค.2563

เสนอราคา2,300 ราคาที่จัดซื้อ2,300

48 คาบํารุงรักษาซอมแซม 1,900 1,900 จัดจาง รานจิตรมณียานยนต รานจิตรมณียานยนต เสนอราคต่ําสุด  24 ธ.ค.2563

เสนอราคา2,300 ราคาที่จัดซื้อ2,300

49 คาบํารุงรักษาซอมแซม 1,800 1,800 จัดจาง รานจิตรมณียานยนต รานจิตรมณียานยนต เสนอราคต่ําสุด  24 ธ.ค.2563

เสนอราคา1,800 ราคาที่จัดซื้อ1,800

๕๐ จางเหมาขับรถยนต 9,000 9,000 จัดจาง นายบัญชา  ประจักรใน นายบัญชา  ประจักรใน เสนอราคาต่ําสุด 30 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

51 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.สุจิตรา  แคนหนอง น.ส.สุจิตรา  แคนหนอง เสนอราคาต่ําสุด 30 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

52 จางเหมาแมบานอบต. 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ เสนอราคาต่ําสุด 30 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

53 จางเหมาเก็บน้ําประปา 9,000 9,000 จัดจาง นางสุมะรี  มีผล นางสุมะรี  มีผล เสนอราคาต่ําสุด 30 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

54 จางเหมาเจาหนาที่การเงนิและ 9,000 9,000 จัดจาง นางวรุณีย วงคจันทรเรียง นางวรุณีย วงคจันทรเรียง เสนอราคาต่ําสุด 30 ธ.ค. 2563

บัญชี เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

55 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง นางพวงไพรนุช  เพ็งธรรม นางพวงไพรนุช  เพ็งธรรม เสนอราคาต่ําสุด 30 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

56 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง นายเกรียงไกร  พรมจันทร นายเกรียงไกร  พรมจันทร เสนอราคาต่ําสุด 30 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

57 จางเหมายามศูนยพัฒนาเด็ก 9,000 9,000 จัดจาง นายกองแล  นิติธรรม นายกองแล  นิติธรรม เสนอราคาต่ําสุด 30 ธ.ค. 2563

เล็ก เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

58 จางเหมายามศูนยพัฒนาเด็ก 9,000 9,000 จัดจาง นายบุญนํา ศรีษาวงค นายบุญนํา ศรีษาวงค เสนอราคาต่ําสุด 30 ธ.ค. 2563

เล็ก เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

59 จางเหมาแมบานศูนย ม.7 9,000 9,000 จัดจาง นางโสภา  ประกอบใส นางโสภา  ประกอบใส เสนอราคาต่ําสุด 30 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

๖๐ จางเหมาแมบานศูนย ม.4 9,000 9,000 จัดจาง นางอัดชา  ฉันดี นางอัดชา  ฉันดี เสนอราคาต่ําสุด 30 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

61 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.ชลกร  แคนปา น.ส.ชลกร  แคนปา เสนอราคาต่ําสุด 30 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

๖๒ จางเหมาเจาหนาที่ประจํารถ 9,000 9,000 จัดจาง นายมานิตย  รัตนทิพย นายมานิตย  รัตนทิพย เสนอราคาต่ําสุด 30 ธ.ค. 2563

ขยะ เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

63 จางเหมาเจาหนาที่กูชีพ 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.ศศิรดา  วรกฎ น.ส.ศศิรดา  วรกฎ เสนอราคาต่ําสุด 30 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

๖๔ จางเหมาเจาหนาที่กูชีพ 9,000 9,000 จัดจาง นายสมชาย  มณฑา นายสมชาย  มณฑา เสนอราคาต่ําสุด 30 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

65 จางเหมาเจาหนาที่กูชีพ 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.อนุสรา  พรมจันทร น.ส.อนุสรา  พรมจันทร เสนอราคาต่ําสุด 30 ธ.ค. 2563

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

1 วัสดุสํานักงาน 11,815 11,815 จัดซื้อ รานอักษรพี เค รานอักษรพี เค เสนอราคาต่ําสุด 5 ม.ค.2564

เสนอราคา11,815 ราคาที่จัดซื้อ11,815

2 วัสดุกอสราง 625 625 จัดซื้อ รานศักดิ์พาณิชย รานศักดิ์พาณิชย เสนอราคาต่ําสุด  11 ม.ค.2564

เสนอราคา625 ราคาที่จัดซื้อ625

3 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 39,252 39,252 จัดซื้อ หจก.รุงธเนศ หจก.รุงธเนศ เสนอราคาต่ําสุด 12 ม.ค.2564

เสนอราคา39,252 ราคาที่จัดซื้อ39,252

4 คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน 6,000 6,000 จัดจาง รานฟลุคการคา รานฟลุคการคา เสนอราคาต่ําสุด 12 ม.ค.2564

เสนอราคา6,000 ราคาที่จัดซื้อ6,000

5 คาจางเหมาประกอบอาหาร 3,000 3,000 จัดจาง นางวันเพ็ญ ศรีคุณ นางวันเพ็ญ ศรีคุณ เสนอราคาต่ําสุด 12 ม.ค.2564

(ประชุมสภา) เสนอราคา3,000 ราคาที่จัดจาง3,000

6 วัสดุงานบานงานครัว 3,990 3,990 จัดซื้อ รานศักดิ์พาณิชย รานศักดิ์พาณิชย เสนอราคาต่ําสุด 18 ม.ค.2564

เสนอราคา 3,990 ราคาที่จัดจาง3,990

๗ วัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,685 1,685 จัดซื้อ รานศักดิ์พาณิชย รานศักดิ์พาณิชย เสนอราคาต่ําสุด 18 ม.ค.2564

เสนอราคา 1,685 ราคาที่จัดจาง1,685

8 วัสดุงานบานงานครัว 7,500 7,500 จัดซื้อ รานศักดิ์พาณิชย รานศักดิ์พาณิชย เสนอราคาต่ําสุด 25 ม.ค.2564

เสนอราคา 7,500 ราคาที่จัดจาง7,500

๙ วัสดุงานบานงานครัว 6,680 6,680 จัดซื้อ รานศักดิ์พาณิชย รานศักดิ์พาณิชย เสนอราคาต่ําสุด 25 ม.ค.2564

เสนอราคา6,680 ราคาที่จัดจาง6,680

                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม                                              

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

วันที่  30  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2563



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

๑๐ คาอาหารเสริมนม 126,457 126,457 จัดซื้อ (อ.ส.ค) (อ.ส.ค) เสนอราคาต่ําสุด 25 ม.ค.2564

เสนอราคา126,457.22 ราคาที่จัดจาง126,457.22

11 วัสดุคอมพิวเตอร 1,050 1,050 จัดซื้อ รานคะนาออนไลน เซอรวิส รานคะนาออนไลน เซอรวิส เสนอราคาต่ําสุด 25 ม.ค.2564

เสนอราคา1,050 ราคาที่จัดจาง1,050



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

1 จางเหมาเจาหนาที่ประจํารถ 9,000 9,000 จัดจาง นายมานิตย  รัตนทิพย นายมานิตย  รัตนทิพย เสนอราคาต่ําสุด 1 ก.พ.2564

ขยะ เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

2 จางเหมาเจาหนาที่กูชีพ 9,000 9,000 จัดจาง นายสมชาย  มณฑา นายสมชาย  มณฑา เสนอราคาต่ําสุด 1 ก.พ.2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

3 จางเหมาเจาหนาที่กูชีพ 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.ศศิรดา  วรกฎ น.ส.ศศิรดา  วรกฎ เสนอราคาต่ําสุด 1 ก.พ.2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

4 จางเหมาเจาหนาที่กูชีพ 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.อนุสรา  พรมจันทร น.ส.อนุสรา  พรมจันทร เสนอราคาต่ําสุด 1 ก.พ.2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

5 จางเหมาเก็บน้ําประปา 9,000 9,000 จัดจาง นางสุมะรี  มีผล นางสุมะรี  มีผล เสนอราคาต่ําสุด 1 ก.พ.2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

6 จางเหมาเจาหนาที่การเงนิและ 9,000 9,000 จัดจาง นางวรุณีย วงคจันทรเรียง นางวรุณีย วงคจันทรเรียง เสนอราคาต่ําสุด 1 ก.พ.2564

บัญชี เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

7 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง นางพวงไพรนุช  เพ็งธรรม นางพวงไพรนุช  เพ็งธรรม เสนอราคาต่ําสุด 1 ก.พ.2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

8 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง นายเกรียงไกร  พรมจันทร นายเกรียงไกร  พรมจันทร เสนอราคาต่ําสุด 1 ก.พ.2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

9 จางเหมาแมบานศูนย ม.7 9,000 9,000 จัดจาง นางโสภา  ประกอบใส นางโสภา  ประกอบใส เสนอราคาต่ําสุด 1 ก.พ.2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ                                             

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

วันที่  30  เดือน  กุมภาพันธ พ.ศ. 2563



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

10 จางเหมายามศูนยพัฒนาเด็ก 9,000 9,000 จัดจาง นายกองแล  นิติธรรม นายกองแล  นิติธรรม เสนอราคาต่ําสุด 1 ก.พ.2564

เล็ก เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

11 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.ชลกร  แคนปา น.ส.ชลกร  แคนปา เสนอราคาต่ําสุด 1 ก.พ.2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

12 จางเหมาแมบานศูนย ม.4 9,000 9,000 จัดจาง นางอัดชา  ฉันดี นางอัดชา  ฉันดี เสนอราคาต่ําสุด 1 ก.พ.2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

13 จางเหมายามศูนยพัฒนาเด็ก 9,000 9,000 จัดจาง นายบุญนํา ศรีษาวงค นายบุญนํา ศรีษาวงค เสนอราคาต่ําสุด 1 ก.พ.2564

เล็ก เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

14 จางเหมาเจาหนาที่ดับเพลิง 9,000 9,000 จัดจาง นายนัฐพงษ  คําพิลา นายนัฐพงษ  คําพิลา เสนอราคาต่ําสุด 1 ก.พ.2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

15 จางเหมาเจาหนาที่ดับเพลิง 9,000 9,000 จัดจาง นายจิระวัฒน สุทาวา นายจิระวัฒน สุทาวา เสนอราคาต่ําสุด 1 ก.พ.2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

16 จางเหมาขับรถยนต 9,000 9,000 จัดจาง นายบัญชา  ประจักรใน นายบัญชา  ประจักรใน เสนอราคาต่ําสุด 1 ก.พ.2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

17 จางเหมาขับรถยนต 9,000 9,000 จัดจาง นายสราวุฒิ  สุทธิพุต นายสราวุฒิ  สุทธิพุต เสนอราคาต่ําสุด 1 ก.พ.2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

18 จางเหมาคนทําสวน 9,000 9,000 จัดจาง นายวัชระ  แนนอุดร นายวัชระ  แนนอุดร เสนอราคาต่ําสุด 1 ก.พ.2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

19 จางเหมาเจาหนาที่ผลิต 9,000 9,000 จัดจาง นายหนูนา ภูประพันธ นายหนูนา ภูประพันธ เสนอราคาต่ําสุด 1 ก.พ.2564

น้ําประปา เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

20 จางเหมาแมบานอบต. 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ เสนอราคาต่ําสุด 1 ก.พ.2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

21 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.สุจิตรา  แคนหนอง น.ส.สุจิตรา  แคนหนอง เสนอราคาต่ําสุด 1 ก.พ.2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

22 จางเหมาแมบานอบต. 9,000 9,000 จัดจาง นางบัวเงนิ  ดําพลทัน นางบัวเงนิ  ดําพลทัน เสนอราคาต่ําสุด 1 ก.พ.2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

23 จางเหมาเจาหนาที่นิติกร 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.รุงอรุณ  ชมพันธุ น.ส.รุงอรุณ  ชมพันธุ เสนอราคาต่ําสุด 1 ก.พ.2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

24 จางเหมาขับรถยนต 9,000 9,000 จัดจาง นายสุเชาว  มารมย นายสุเชาว  มารมย เสนอราคาต่ําสุด 1 ก.พ.2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

26 วัสดุสํานักงาน 925 925 จัดซื้อ รานอักษรพีเค รานอักษรพีเค เสนอราคาต่ําสุด 3 ก.พ.2564

เสนอราคา925 ราคาที่จัดซื้อ925

27 คาบํารุงรักษาซอมแซม 1,510 1,510 จัดจาง รานหนุมไดนาโม รานหนุมไดนาโม เสนอราคาต่ําสุด 8 ก.พ.2564

เสนอราคา1,510 ราคาที่จัดจาง1,510

28 คาวัสดุ(น้ําดื่ม) 1,044 1,044 จัดซื้อ โรงน้ําดื่มอรพรรณ โรงน้ําดื่มอรพรรณ เสนอราคาต่ําสุด 8 ก.พ.2564

เสนอราคา1,044 ราคาที่จัดซื้อ1,044

29 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,700 2,700 จัดซื้อ นายจรัญ พูนผล นายจรัญ พูนผล เสนอราคาต่ําสุด 8 ก.พ.2564

เสนอราคา2,700 ราคาที่จัดซื้อ2,700

30 วัสดุงานบานงานครัว 5,350 5,350 จัดซื้อ นายจรัญ พูนผล นายจรัญ พูนผล เสนอราคาต่ําสุด 8 ก.พ.2564

เสนอราคา5,350 ราคาที่จัดซื้อ5,350

31 วัสดุกอสราง 5,175 5,175 จัดซื้อ นายจรัญ พูนผล นายจรัญ พูนผล เสนอราคาต่ําสุด 8 ก.พ.2564

เสนอราคา5,175 ราคาที่จัดซื้อ5,175

32 วัสดุอ่ืน(สารสมและคลอรีน) 14,160 14,160 จัดซื้อ นายจรัญ พูนผล นายจรัญ พูนผล เสนอราคาต่ําสุด 8 ก.พ.2564

เสนอราคา14,160 ราคาที่จัดซื้อ14,160



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

33 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 8,650 8,650 จัดซื้อ นายจรัญ พูนผล นายจรัญ พูนผล เสนอราคาต่ําสุด 8 ก.พ.2564

เสนอราคา8,650 ราคาที่จัดซื้อ8,650

34 วัสดุงานบานงานครัว 4,800 4,800 จัดซื้อ นายจรัญ พูนผล นายจรัญ พูนผล เสนอราคาต่ําสุด 8 ก.พ.2564

เสนอราคา4,800 ราคาที่จัดซื้อ4,800

35 วัสดุกอสราง 15,000 15,000 จัดซื้อ นายจรัญ พูนผล นายจรัญ พูนผล เสนอราคาต่ําสุด 8 ก.พ.2564

เสนอราคา15,000 ราคาที่จัดซื้อ15,000

36 คาจางเหมาประกอบอาหาร 3,000 3,000 จัดจาง นางวันเพ็ญ  ศรีคุณ นางวันเพ็ญ  ศรีคุณ เสนอราคาต่ําสุด 8 ก.พ.2564

(ประชุมสภาสมัยสามัญ) เสนอราคา3,000 ราคาที่จาง3,000



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

1 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง นายเกรียงไกร  พรมจันทร นายเกรียงไกร  พรมจันทร เสนอราคาต่ําสุด 1 มีนาคม 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

2 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง นางพวงไพรนุช  เพ็งธรรม นางพวงไพรนุช  เพ็งธรรม เสนอราคาต่ําสุด 1 มีนาคม 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

3 จางเหมาเก็บน้ําประปา 9,000 9,000 จัดจาง นางสุมะรี  มีผล นางสุมะรี  มีผล เสนอราคาต่ําสุด 1 มีนาคม 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

4 จางเหมาเจาหนาที่การเงนิและ 9,000 9,000 จัดจาง นางวรุณีย วงคจันทรเรียง นางวรุณีย วงคจันทรเรียง เสนอราคาต่ําสุด 1 มีนาคม 2564

บัญชี เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

5 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.ชลกร  แคนปา น.ส.ชลกร  แคนปา เสนอราคาต่ําสุด 1 มีนาคม 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

6 จางเหมาแมบานศูนย ม.4 9,000 9,000 จัดจาง นางอัดชา  ฉันดี นางอัดชา  ฉันดี เสนอราคาต่ําสุด 1 มีนาคม 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

7 จางเหมาแมบานศูนย ม.7 9,000 9,000 จัดจาง นางโสภา  ประกอบใส นางโสภา  ประกอบใส เสนอราคาต่ําสุด 1 มีนาคม 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

8 จางเหมายามศูนยพัฒนาเด็ก 9,000 9,000 จัดจาง นายบุญนํา ศรีษาวงค นายบุญนํา ศรีษาวงค เสนอราคาต่ําสุด 1 มีนาคม 2564

เล็ก เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

9 จางเหมายามศูนยพัฒนาเด็ก 9,000 9,000 จัดจาง นายกองแล  นิติธรรม นายกองแล  นิติธรรม เสนอราคาต่ําสุด 1 มีนาคม 2564

เล็ก เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม                                            

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

วันที่  30  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2563



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

10 จางเหมาเจาหนาที่กูชีพ 9,000 9,000 จัดจาง นายสมชาย  มณฑา นายสมชาย  มณฑา เสนอราคาต่ําสุด 1 มีนาคม 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

11 จางเหมาเจาหนาที่กูชีพ 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.ศศิรดา  วรกฎ น.ส.ศศิรดา  วรกฎ เสนอราคาต่ําสุด 1 มีนาคม 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

12 จางเหมาเจาหนาที่กูชีพ 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.อนุสรา  พรมจันทร น.ส.อนุสรา  พรมจันทร เสนอราคาต่ําสุด 1 มีนาคม 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

13 จางเหมาเจาหนาที่ประจํารถ 9,000 9,000 จัดจาง นายมานิตย  รัตนทิพย นายมานิตย  รัตนทิพย เสนอราคาต่ําสุด 1 มีนาคม 2564

ขยะ เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

14 จางเหมาเจาหนาที่ดับเพลิง 9,000 9,000 จัดจาง นายนัฐพงษ  คําพิลา นายนัฐพงษ  คําพิลา เสนอราคาต่ําสุด 1 มีนาคม 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

15 จางเหมาเจาหนาที่ดับเพลิง 9,000 9,000 จัดจาง นายจิระวัฒน สุทาวา นายจิระวัฒน สุทาวา เสนอราคาต่ําสุด 1 มีนาคม 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

16 จางเหมาแมบานอบต. 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ เสนอราคาต่ําสุด 1 มีนาคม 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

17 จางเหมาเจาหนาที่นิติกร 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.รุงอรุณ  ชมพันธุ น.ส.รุงอรุณ  ชมพันธุ เสนอราคาต่ําสุด 1 มีนาคม 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

18 จางเหมาขับรถยนต 9,000 9,000 จัดจาง นายสุเชาว  มารมย นายสุเชาว  มารมย เสนอราคาต่ําสุด 1 มีนาคม 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

17 จางเหมาขับรถยนต 9,000 9,000 จัดจาง นายบัญชา  ประจักรใน นายบัญชา  ประจักรใน เสนอราคาต่ําสุด 1 มีนาคม 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

18 จางเหมาขับรถยนต 9,000 9,000 จัดจาง นายสราวุฒิ  สุทธิพุต นายสราวุฒิ  สุทธิพุต เสนอราคาต่ําสุด 1 มีนาคม 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

19 จางเหมาแมบานอบต. 9,000 9,000 จัดจาง นางบัวเงนิ  ดําพลทัน นางบัวเงนิ  ดําพลทัน เสนอราคาต่ําสุด 1 มีนาคม 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

20 จางเหมาคนทําสวน 9,000 9,000 จัดจาง นายวัชระ  แนนอุดร นายวัชระ  แนนอุดร เสนอราคาต่ําสุด 1 มีนาคม 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

21 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.สุจิตรา  แคนหนอง น.ส.สุจิตรา  แคนหนอง เสนอราคาต่ําสุด 1 มีนาคม 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

22 คาอาหารกลางัน 72,000 72,000 จัดซื้อ ศพด.บานมสนุก ศพด.บานสมสนุก เสนอราคาต่ําสุด 2 มีนาคม 2564

เสนอราคา72,000 ราคาที่จัดซื้อ72,000

23 คาอาหารกลางวัน 54,000 54,000 จัดซื้อ ศพด.วัดอรุณศิริสวาง ศพด.วัดอรุณศิริสวาง เสนอราคาต่ําสุด 2 มีนาคม 2564

เสนอราคา54,000 ราคาที่จัดซื้อ54,000

24 คาอาหารเสริม (นม) 126,442 126,442 จัดซื้อ (อ.ส.ค) (อ.ส.ค) เสนอราคาต่ําสุด 2 มีนาคม 2564

เสนอราคา126,442 ราคาที่จัดซื้อ126,442

25 วัสดุเช้ือเพลิงหลอลื่น 22,206 22,206 จัดซื้อ หจก.รุงธเนศ หจก.รุงธเนศ เสนอราคาต่ําสุด 9 มีนาคม 2564

เสนอราคา 22,206 ราคาที่จัดซื้อ 22,206

26 วัสดุสํานักงาน 1,493 1,493 จัดซื้อ รานอักษรพี เค รานอักษรพี เค เสนอราคาต่ําสุด 9 มีนาคม 2564

เสนอราคา 1,493 ราคาที่จัดซื้อ 1,493

27 วัสดุกอสราง 6,400 6,400 จัดซื้อ รานฟลุคการคา รานฟลุคการคา เสนอราคาต่ําสุด 16 มีนาคม 2564

เสนอราคา6,400 ราคาที่จัดซื้อ6,400

28 วัสดุสํานักงาน 1,132 1,132 จัดซื้อ รานอักษรพี เค รานอักษรพี เค เสนอราคาต่ําสุด 16 มีนาคม 2564

เสนอราคา 1,132 ราคาที่จัดซื้อ 1,132

29 วัสดุสํานักงาน 480 480 จัดซื้อ โรงน้ําดื่ม อรพรรณ โรงนํ้าดื่ม อรพรรณ เสนอราคาต่ําสุด 16 มีนาคม 2564

เสนอราคา 480 ราคาที่จัดซื้อ480



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

30 คาจางเหมาประกอบอาหาร 7,320 7,320 จัดจาง นางวันเพ็ญ  ศรีคุณ นางวันเพ็ญ  ศรีคุณ เสนอราคาต่ําสุด 16 มีนาคม 2564

เสนอราคา7,320 ราคาที่จัดจาง7,320

31 คาวัสดุกอสราง 8,040 8,040 จัดซื้อ รานศักดิ์พาณิชย รานศักดิ์พาณิชย เสนอราคาต่ําสุด 19 มีนาคม 2564

เสนอราคา8,040 ราคาที่จัดซื้อ8,040

32 วัสดุเช้ือเพลิงหลอลื่น 40,826 40,826 จัดซื้อ หจก.รุงธเนศ หจก.รุงธเนศ เสนอราคาต่ําสุด 19 มีนาคม 2564

เสนอราคา 40,826 ราคาที่จัดซื้อ 40,826

33 วัสดุงานบานงานครัว 1,830 1,830 จัดซื้อ รานอักษรพี เค รานอักษรพี เค เสนอราคาต่ําสุด 22 มีนาคม 2564

เสนอราคา 1,830 ราคาที่จัดซื้อ 1,830

34 คาเดินทางไปราชการ 11,500 11,500 จัดจาง นายไพรบูรณ  โคตรภักดี นายไพรบูรณ  โคตรภักดี เสนอราคาต่ําสุด 22 มีนาคม 2564

(คาจางขนยายของ) เสนอราคา11,500 ราคาที่จัดจาง 1,830



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

1 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง นายเกรียงไกร  พรมจันทร นายเกรียงไกร  พรมจันทร เสนอราคาต่ําสุด 1 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

2 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง นางพวงไพรนุช  เพ็งธรรม นางพวงไพรนุช  เพ็งธรรม เสนอราคาต่ําสุด 1 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

3 จางเหมาเก็บน้ําประปา 9,000 9,000 จัดจาง นางสุมะรี  มีผล นางสุมะรี  มีผล เสนอราคาต่ําสุด 1 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

4 จางเหมาเจาหนาที่การเงนิและ 9,000 9,000 จัดจาง นางวรุณีย วงคจันทรเรียง นางวรุณีย วงคจันทรเรียง เสนอราคาต่ําสุด 1 เมษายน 2564

บัญชี เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

5 จางเหมายามศูนยพัฒนาเด็ก 9,000 9,000 จัดจาง นายกองแล  นิติธรรม นายกองแล  นิติธรรม เสนอราคาต่ําสุด 1 เมษายน 2564

เล็ก เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

6 จางเหมาแมบานศูนย ม.4 9,000 9,000 จัดจาง นางอัดชา  ฉันดี นางอัดชา  ฉันดี เสนอราคาต่ําสุด 1 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

7 จางเหมายามศูนยพัฒนาเด็ก 9,000 9,000 จัดจาง นายบุญนํา ศรีษาวงค นายบุญนํา ศรีษาวงค เสนอราคาต่ําสุด 1 เมษายน 2564

เล็ก เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

8 จางเหมาแมบานศูนย ม.7 9,000 9,000 จัดจาง นางโสภา  ประกอบใส นางโสภา  ประกอบใส เสนอราคาต่ําสุด 1 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

9 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.ชลกร  แคนปา น.ส.ชลกร  แคนปา เสนอราคาต่ําสุด 1 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน                                            

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

วันที่  30  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2563



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

10 จางเหมาเจาหนาที่ประจํารถ 9,000 9,000 จัดจาง นายมานิตย  รัตนทิพย นายมานิตย  รัตนทิพย เสนอราคาต่ําสุด 1 เมษายน 2564

ขยะ เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

11 จางเหมาเจาหนาที่กูชีพ 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.ศศิรดา  วรกฎ น.ส.ศศิรดา  วรกฎ เสนอราคาต่ําสุด 1 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

12 จางเหมาเจาหนาที่กูชีพ 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.อนุสรา  พรมจันทร น.ส.อนุสรา  พรมจันทร เสนอราคาต่ําสุด 1 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

13 จางเหมาเจาหนาที่กูชีพ 9,000 9,000 จัดจาง นายสมชาย  มณฑา นายสมชาย  มณฑา เสนอราคาต่ําสุด 1 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

14 จางเหมาเจาหนาที่ดับเพลิง 9,000 9,000 จัดจาง นายนัฐพงษ  คําพิลา นายนัฐพงษ  คําพิลา เสนอราคาต่ําสุด 1 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

15 จางเหมาเจาหนาที่ดับเพลิง 9,000 9,000 จัดจาง นายจิระวัฒน สุทาวา นายจิระวัฒน สุทาวา เสนอราคาต่ําสุด 1 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

16 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.สุจิตรา  แคนหนอง น.ส.สุจิตรา  แคนหนอง เสนอราคาต่ําสุด 1 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

17 จางเหมาแมบานอบต. 9,000 9,000 จัดจาง นางบัวเงนิ  ดําพลทัน นางบัวเงนิ  ดําพลทัน เสนอราคาต่ําสุด 1 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

18 จางเหมาแมบานอบต. 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ เสนอราคาต่ําสุด 1 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

19 จางเหมาคนทําสวน 9,000 9,000 จัดจาง นายวัชระ  แนนอุดร นายวัชระ  แนนอุดร เสนอราคาต่ําสุด 1 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

20 จางเหมาขับรถยนต 9,000 9,000 จัดจาง นายสุเชาว  มารมย นายสุเชาว  มารมย เสนอราคาต่ําสุด 1 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

21 จางเหมาขับรถยนต 9,000 9,000 จัดจาง นายบัญชา  ประจักรใน นายบัญชา  ประจักรใน เสนอราคาต่ําสุด 1 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

22 จางเหมาพนักงานผลิตน้ําปะปา 9,000 9,000 จัดจาง นายวิรัตน  ชุมพล นายวิรัตน  ชุมพล เสนอราคาต่ําสุด 1 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

จางเหมาเจาหนาที่นิติกร 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.รุงอรุณ  ชมพันธุ น.ส.รุงอรุณ  ชมพันธุ เสนอราคาต่ําสุด 1 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

23 จางเหมาขับรถยนต 9,000 9,000 จัดจาง นายสราวุฒิ  สุทธิพุต นายสราวุฒิ  สุทธิพุต เสนอราคาต่ําสุด 1 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

24 คาจางเหมาประกอบอาหาร 7,500 7,500 จัดจาง นางแพงศรี  ทองทํามา นางแพงศรี  ทองทํามา เสนอราคาต่ําสุด 19 เมษายน 2564

เสนอราคา7,500 ราคาที่จัดจาง7,500

25 คาวัสดุ/อุปกรณ 6,000 6,000 จัดจาง รานฟลคการคา รานฟลุคการคา เสนอราคาต่ําสุด 19 เมษายน 2564

เสนอราคา6,000 ราคาที่จัดจาง6,000

26 คาจางเหมาจัดทําปายโครงการ 1,500 1,500 จัดจาง รานสังวาลยศิลย รานสังวาลยศิลย เสนอราคาต่ําสุด 19 เมษายน 2564

เสนอราคา1,500 ราคาที่จัดจาง1,500

27 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 4,490 4,490 จัดจาง รานจิตรมณียางยนต รานจิตรมณียางยนต เสนอราคาต่ําสุด 19 เมษายน 2564

เสนอราคา4,490 ราคาที่จัดจาง4,490

28 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,000 2,000 จัดจาง รานจิตรมณียางยนต รานจิตรมณียางยนต เสนอราคาต่ําสุด 19 เมษายน 2564

เสนอราคา2,000 ราคาที่จัดจาง2,000

29 วัสดุสํานักงาน 1,865 1,865 จัดซื้อ รานอักษรพี เค รานอักษรพี เค เสนอราคาต่ําสุด 19 เมษายน 2564

เสนอราคา 1,865 ราคาที่จัดซื้อ 1,865

30 วัสดุเช้ือเพลิงหลอลื่น 40,868 40,868 จัดซื้อ หจก.รุงธเนศ หจก.รุงธเนศ เสนอราคาต่ําสุด 19 เมษายน 2564

เสนอราคา40,868 ราคาที่จัดซื้อ 40,868



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

31 วัสดุกอสราง 5,135 5,135 จัดซื้อ นายจรัญ  พูนพล นายจรัญ  พูนพล เสนอราคาต่ําสุด 19 เมษายน 2564

เสนอราคา5,135 ราคาที่จัดซื้อ5,135

32 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,300 5,300 จัดจาง รานจิตรมณียางยนต รานจิตรมณียางยนต เสนอราคาต่ําสุด 20 เมษายน 2564

เสนอราคา5,300 ราคาที่จัดจาง5,300

33 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,135 2,135 จัดซื้อ รานศักดิ์พาณิชย รานศักดิ์พาณิชย เสนอราคาต่ําสุด 20 เมษายน 2564

เสนอราคา2,135 ราคาที่จัดจาง2,135

34 จางเหมาถายเอกสาร 8,400 8,400 จัดจาง รานฮารากอปปแอนเซอรวิส รานฮารากอปปแอนเซอรวิส เสนอราคาต่ําสุด 26 เมษายน 2564

เสนอราคา8,400 ราคาที่จัดจาง8,400

35 จางเหมาเจาหนาที่ดับเพลิง 9,000 9,000 จัดจาง นายจิระวัฒน สุทาวา นายจิระวัฒน สุทาวา เสนอราคาต่ําสุด 30 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

36 จางเหมาเจาหนาที่ดับเพลิง 9,000 9,000 จัดจาง นายนัฐพงษ  คําพิลา นายนัฐพงษ  คําพิลา เสนอราคาต่ําสุด 30 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

37 จางเหมาเจาหนาที่นิติกร 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.รุงอรุณ  ชมพันธุ น.ส.รุงอรุณ  ชมพันธุ เสนอราคาต่ําสุด 30 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

38 จางเหมาขับรถยนต 9,000 9,000 จัดจาง นายสราวุฒิ  สุทธิพุต นายสราวุฒิ  สุทธิพุต เสนอราคาต่ําสุด 30 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

39 จางเหมาคนทําสวน 9,000 9,000 จัดจาง นายวัชระ  แนนอุดร นายวัชระ  แนนอุดร เสนอราคาต่ําสุด 30 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

40 จางเหมาแมบานอบต. 9,000 9,000 จัดจาง นางบัวเงนิ  ดําพลทัน นางบัวเงนิ  ดําพลทัน เสนอราคาต่ําสุด 30 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

41 จางเหมาแมบานอบต. 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ เสนอราคาต่ําสุด 30 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

42 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.สุจิตรา  แคนหนอง น.ส.สุจิตรา  แคนหนอง เสนอราคาต่ําสุด 30 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

43 จางเหมาพนักงานผลิตน้ําปะปา 9,000 9,000 จัดจาง นายวิรัตน  ชุมพล นายวิรัตน  ชุมพล เสนอราคาต่ําสุด 30 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

44 จางเหมาขับรถยนต 9,000 9,000 จัดจาง นายบัญชา  ประจักรใน นายบัญชา  ประจักรใน เสนอราคาต่ําสุด 30 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

45 จางเหมาขับรถยนต 9,000 9,000 จัดจาง นายสุเชาว  มารมย นายสุเชาว  มารมย เสนอราคาต่ําสุด 30 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

46 จางเหมาแมบานศูนย ม.7 9,000 9,000 จัดจาง นางโสภา  ประกอบใส นางโสภา  ประกอบใส เสนอราคาต่ําสุด 30 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

47 จางเหมายามศูนยพัฒนาเด็ก 9,000 9,000 จัดจาง นายกองแล  นิติธรรม นายกองแล  นิติธรรม เสนอราคาต่ําสุด 30 เมษายน 2564

เล็ก เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

48 จางเหมาแมบานศูนย ม.4 9,000 9,000 จัดจาง นางอัดชา  ฉันดี นางอัดชา  ฉันดี เสนอราคาต่ําสุด 30 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

49 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.ชลกร  แคนปา น.ส.ชลกร  แคนปา เสนอราคาต่ําสุด 30 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

50 จางเหมายามศูนยพัฒนาเด็ก 9,000 9,000 จัดจาง นายบุญนํา ศรีษาวงค นายบุญนํา ศรีษาวงค เสนอราคาต่ําสุด 30 เมษายน 2564

เล็ก เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

51 จางเหมาเก็บน้ําประปา 9,000 9,000 จัดจาง นางสุมะรี  มีผล นางสุมะรี  มีผล เสนอราคาต่ําสุด 30 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

52 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง นายเกรียงไกร  พรมจันทร นายเกรียงไกร  พรมจันทร เสนอราคาต่ําสุด 30 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

53 จางเหมาเจาหนาที่การเงนิและ 9,000 9,000 จัดจาง นางวรุณีย วงคจันทรเรียง นางวรุณีย วงคจันทรเรียง เสนอราคาต่ําสุด 30 เมษายน 2564

บัญชี เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

54 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง นางพวงไพรนุช  เพ็งธรรม นางพวงไพรนุช  เพ็งธรรม เสนอราคาต่ําสุด 30 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

55 จางเหมาเจาหนาที่กูชีพ 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.อนุสรา  พรมจันทร น.ส.อนุสรา  พรมจันทร เสนอราคาต่ําสุด 30 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

56 จางเหมาเจาหนาที่ประจํารถ 9,000 9,000 จัดจาง นายมานิตย  รัตนทิพย นายมานิตย  รัตนทิพย เสนอราคาต่ําสุด 30 เมษายน 2564

ขยะ เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

57 จางเหมาเจาหนาที่กูชีพ 9,000 9,000 จัดจาง นายสมชาย  มณฑา นายสมชาย  มณฑา เสนอราคาต่ําสุด 30 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

58 จางเหมาเจาหนาที่กูชีพ 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.ศศิรดา  วรกฎ น.ส.ศศิรดา  วรกฎ เสนอราคาต่ําสุด 30 เมษายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

1 วัสดุสํานักงาน 6,750 6,750 จัดซื้อ รานอักษรพีเค รานอักษรพีเค เสนอราคาต่ําสุด 3 พฤษภาคม 2564

เสนอราคา6,750 ราคาที่จัดซื้อ6,750

2 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,700 2,700 จัดจาง รานจิตรมณียางยนต รานจิตรมณียางยนต เสนอราคาต่ําสุด 3 พฤษภาคม 2564

เสนอราคา2,700 ราคาที่จัดจาง2,700

3 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,950 2,950 จัดจาง รานจิตรมณียางยนต รานจิตรมณียางยนต เสนอราคาต่ําสุด 3 พฤษภาคม 2564

เสนอราคา2,950 ราคาที่จัดจาง2,950

4 คาวัสดุสํานักงาน 600 600 จัดซื้อ โรงน้ําดื่มอรพรรณ โรงน้ําดื่มอรพรรณ เสนอราคาต่ําสุด 11 พฤษภาคม 2564

เสนอราคา600 ราคาที่จัดซื้อ600

5 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,100 1,100 จัดซื้อ รานศักดิ์พาณิชย รานศักดิ์พาณิชย เสนอราคาต่ําสุด 11 พฤษภาคม 2564

เสนอราคา1,100 ราคาที่จัดซื้อ1,100

6 วัสดุสํานักงาน 6,750 6,750 จัดซื้อ รานอักษรพีเค รานอักษรพีเค เสนอราคาต่ําสุด 11 พฤษภาคม 2564

เสนอราคา6,750 ราคาที่จัดซื้อ6,750

7 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 7,720 7,720 จัดซื้อ จิรารัตน เภสัช จิรารัตน เภสัช เสนอราคาต่ําสุด 11 พฤษภาคม 2564

เสนอราคา7,720 ราคาที่จัดซื้อ7,720

8 โครงการเสริมสรางผูนําชุมชน 5,405 5,405 จัดจาง นางโอพาศ  ศรีกงพาน นางโอพาศ  ศรีกงพาน เสนอราคาต่ําสุด 19 พฤษภาคม 2564

เสนอราคา5,405 ราคาที่จัดจาง5,405

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 295,000 295,000 จัดจาง บริษัทกาวรุง กอสราง จํากัด บริษัทกาวรุง กอสราง จํากัด เสนอราคาต่ําสุด 21 พฤษภาคม 2564

เสริมเหล็ก หมู 3 เสนอราคา295,000 ราคาที่จัดจาง295,000

                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม                                         

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

วันที่  30  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2564



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 295,000 295,000 จัดจาง บริษัทกาวรุง กอสราง จํากัด บริษัทกาวรุง กอสราง จํากัด เสนอราคาต่ําสุด 21 พฤษภาคม 2564

เสริมเหล็ก หมู 8 เสนอราคา295,000 ราคาที่จัดจาง295,000

11 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 38,748 38,748 จัดซื้อ หจก.รุงธเนศ หจก.รุงธเนศ เสนอราคาต่ําสุด 21 พฤษภาคม 2564

เสนอราคา38,748 ราคาที่จัดซื้อ38,748

12 คาวัสดุสํานักงาน 420 420 จัดซื้อ โรงน้ําดื่มอรพรรณ โรงน้ําดื่มอรพรรณ เสนอราคาต่ําสุด 21 พฤษภาคม 2564

เสนอราคา420 ราคาที่จัดซื้อ420

13 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,500 2,500 จัดจาง นายประมวลสิน ยางศรี นายประมวลสิน ยางศรี เสนอราคาต่ําสุด 21 พฤษภาคม 2564

เสนอราคา2,500 ราคาที่จัดจาง2,500

14 คาวัสดุกอสราง 2,100 2,100 จัดซื้อ นายจรัญ พูนผล นายจรัญ  พูนผล เสนอราคาต่ําสุด 24 พฤษภาคม 2564

เสนอราคา2,100 ราคาที่จัดซื้อ2,100

15 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,500 3,500 จัดจาง นายประมวลสิน ยางศรี นายประมวลสิน ยางศรี เสนอราคาต่ําสุด 24 พฤษภาคม 2564

เสนอราคา3,500 ราคาที่จัดจาง3,500

16 คาวัสดุสํานักงาน 540 540 จัดซื้อ รานอักษรพีเค รานอักษรพีเค เสนอราคาต่ําสุด 25 พฤษภาคม 2564

เสนอราคา540 ราคาที่จัดซื้อ540

17 คาบํารุงรักษาและซอมแซม 19,500 19,500 จัดจาง นายประมวลสิน ยางศรี นายประมวลสิน ยางศรี เสนอราคาต่ําสุด 25 พฤษภาคม 2564

เสนอราคา19,500 ราคาที่จัดจาง19,500

18 คาวัสดุกอสราง 15,280 15,280 จัดซื้อ รานฟลุคการคา รานฟลุคการคา เสนอราคาต่ําสุด 27 พฤษภาคม 2564

เสนอราคา15,280 ราคาที่จัดซื้อ15,280

19 คาวัสดุกอสราง 19,695 19,695 จัดซื้อ บริษัทไทยพิพัฒนกุล บริษัทไทยพิพัฒนกุล เสนอราคาต่ําสุด 27 พฤษภาคม 2564

เสนอราคา19,695 ราคาที่จัดซื้อ19,695



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

1 จางเหมาเจาหนาที่ดับเพลิง 9,000 9,000 จัดจาง นายนัฐพงษ  คําพิลา นายนัฐพงษ  คําพิลา เสนอราคาต่ําสุด 1 มิถุนายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

2 จางเหมาเจาหนาที่ดับเพลิง 9,000 9,000 จัดจาง นายจิระวัฒน สุทาวา นายจิระวัฒน สุทาวา เสนอราคาต่ําสุด 1 มิถุนายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

3 จางเหมาขับรถยนต 9,000 9,000 จัดจาง นายสุเชาว  มารมย นายสุเชาว  มารมย เสนอราคาต่ําสุด 1 มิถุนายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

4 จางเหมาคนทําสวน 9,000 9,000 จัดจาง นายวัชระ  แนนอุดร นายวัชระ  แนนอุดร เสนอราคาต่ําสุด 1 มิถุนายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

5 จางเหมาพนักงานผลิตน้ําปะปา 9,000 9,000 จัดจาง นายวิรัตน  ชุมพล นายวิรัตน  ชุมพล เสนอราคาต่ําสุด 1 มิถุนายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

6 จางเหมาขับรถยนต 9,000 9,000 จัดจาง นายบัญชา  ประจักรใน นายบัญชา  ประจักรใน เสนอราคาต่ําสุด 1 มิถุนายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

7 จางเหมาแมบานอบต. 9,000 9,000 จัดจาง นางบัวเงนิ  ดําพลทัน นางบัวเงนิ  ดําพลทัน เสนอราคาต่ําสุด 1 มิถุนายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

8 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.สุจิตรา  แคนหนอง น.ส.สุจิตรา  แคนหนอง เสนอราคาต่ําสุด 1 มิถุนายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

9 จางเหมาแมบานอบต. 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ น.ส.โสภาวรรณ ดวงแสนพุฒ เสนอราคาต่ําสุด

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน                                        

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

10 จางเหมาขับรถยนต 9,000 9,000 จัดจาง นายสราวุฒิ  สุทธิพุต นายสราวุฒิ  สุทธิพุต เสนอราคาต่ําสุด 1 มิถุนายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

11 จางเหมาเจาหนาที่นิติกร 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.รุงอรุณ  ชมพันธุ น.ส.รุงอรุณ  ชมพันธุ เสนอราคาต่ําสุด 1 มิถุนายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

12 จางเหมาแมบานศูนย ม.7 9,000 9,000 จัดจาง นางโสภา  ประกอบใส นางโสภา  ประกอบใส เสนอราคาต่ําสุด 1 มิถุนายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

13 จางเหมาแมบานศูนย ม.4 9,000 9,000 จัดจาง นางอัดชา  ฉันดี นางอัดชา  ฉันดี เสนอราคาต่ําสุด 1 มิถุนายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

14 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.ชลกร  แคนปา น.ส.ชลกร  แคนปา เสนอราคาต่ําสุด 1 มิถุนายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

15 จางเหมายามศูนยพัฒนาเด็ก 9,000 9,000 จัดจาง นายบุญนํา ศรีษาวงค นายบุญนํา ศรีษาวงค เสนอราคาต่ําสุด 1 มิถุนายน 2564

เล็ก เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

16 จางเหมายามศูนยพัฒนาเด็ก 9,000 9,000 จัดจาง นายกองแล  นิติธรรม นายกองแล  นิติธรรม เสนอราคาต่ําสุด 1 มิถุนายน 2564

เล็ก เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

17 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง นางพวงไพรนุช  เพ็งธรรม นางพวงไพรนุช  เพ็งธรรม เสนอราคาต่ําสุด 1 มิถุนายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

18 จางเหมาเจาหนาที่บันทึกขอมูล 9,000 9,000 จัดจาง นายเกรียงไกร  พรมจันทร นายเกรียงไกร  พรมจันทร เสนอราคาต่ําสุด 1 มิถุนายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

19 จางเหมาเจาหนาที่การเงนิและ 9,000 9,000 จัดจาง นางสาววรุณีย วงคจันทรเรียง นางสาววรุณีย วงคจันทรเรียง 1 มิถุนายน 2564

บัญชี เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

20 จางเหมาเก็บน้ําประปา 9,000 9,000 จัดจาง นางสุมะรี  มีผล นางสุมะรี  มีผล เสนอราคาต่ําสุด 1 มิถุนายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

21 จางเหมาเจาหนาที่กูชีพ 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.อนุสรา  พรมจันทร น.ส.อนุสรา  พรมจันทร เสนอราคาต่ําสุด 1 มิถุนายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

22 จางเหมาเจาหนาที่กูชีพ 9,000 9,000 จัดจาง น.ส.ศศิรดา  วรกฎ น.ส.ศศิรดา  วรกฎ เสนอราคาต่ําสุด 1 มิถุนายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

23 จางเหมาเจาหนาที่ประจํารถ 9,000 9,000 จัดจาง นายมานิตย  รัตนทิพย นายมานิตย  รัตนทิพย เสนอราคาต่ําสุด 1 มิถุนายน 2564

ขยะ เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

24 จางเหมาเจาหนาที่กูชีพ 9,000 9,000 จัดจาง นายสมชาย  มณฑา นายสมชาย  มณฑา เสนอราคาต่ําสุด 1 มิถุนายน 2564

เสนอราคา9,000 ราคาที่จัดจาง9,000

25 คาวัสดุคอมพิวเตอร 3,400 3,400 จัดซื้อ รานคะนาออนไลน เซอรวิส รานคะนาออนไลน เซอรวิส เสนอราคาต่ําสุด 2 มิถุนายน 2564

เสนอราคา3,400 ราคาที่จัดซื้อ3,400

26 โครงการรณรงคไขเลือดออก 24,400 24,400 จัดซื้อ เพ่ือนสกล สวางแดนดิน เพ่ือนสกล สวางแดนดิน เสนอราคาต่ําสุด 2 มิถุนายน 2564

คาทรายอะเบท,คาน้ํา เสนอราคา24,400 ราคาที่จัดซื้อ24,400

27 คาจางเหมาประกอบอาหาร 3,000 3,000 จัดจาง นางวันเพ็ญ  ศรีคุณ นางวันเพ็ญ  ศรีคุณ เสนอราคาต่ําสุด 8 มิถุนายน 2564

เครื่องดื่ม ประชุมสภา เสนอราคา3,000 ราคาที่จัดจาง3,000

28 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 24,979 24,979 จัดซื้อ หจก.รุงธเนศ หจก.รุงธเนศ เสนอราคาต่ําสุด 8 มิถุนายน 2564

เสนอราคา24,979 ราคาที่จัดซื้อ 24,979

29 โครงการปรับปรุงปูพื้นกระเบื้อง 62,400 62,400 จัดจาง รานตนกลาพาณิชย รานตนกลาพาณิชย เสนอราคาต่ําสุด 8 มิถุนายน 2564

ศาลา หมู 1 เสนอราคา 62,400 ราคาที่จัดซื้อ 62,400

30 โครงการรณรงคปองกันโรค 1,200 1,200 จัดจาง รานสังวาลยศิลป รานสังวาลยศิลป เสนอราคาต่ําสุด 10 มิถุนายน 2564

พิษสุนัขบา (จางทําปาย) เสนอราคา1,200 ราคาที่จัดจาง1,200

31 คาวัคซีนปองกันโรค 27,000 27,000 จัดซื้อ นางปวีณา  สัมโนราช นางปวีณา  สัมโนราช เสนอราคาต่ําสุด 10 มิถุนายน 2564

เสนอราคา27,000 ราคาที่จัดซื้อ27,000



ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา

จัดจาง และราคาท่ีเสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการ

(บาท) ซื้อหรือจาง

32 ครุภัณฑการเกษตร 29,000 29,000 จัดซื้อ นายจรัญ  พูนผล นายจรัญ  พูนผล เสนอราคาต่ําสุด 10 มิถุนายน 2564

ชุดปมซัมเมอร เสนอราคา 29,000 ราคาที่จัดซื้อ 29,000

33 ครุภัณฑโรงงาน 9,000 9,000 จัดซื้อ นายจรัญ  พูนผล นายจรัญ  พูนผล เสนอราคาต่ําสุด 10 มิถุนายน 2564

เครื่องเติมนํ้ามัน เสนอราคา9,000 รคาที่จัดซื้อ9,000

34 ครุภัณฑสํานักงาน 15,000 15,000 จัดซื้อ หจก.แอดไวซ หจก.แอดไวซ เสนอราคาต่ําสุด 11 มิถุนายน 2564

เครื่องปริ้นเตอร เสนอราคา15,000 ราคาที่จัดซื้อ15,000

35 รณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 2,000 2,000 จัดจาง นางสาวสุนิตา ติมา นางสาวสุนิตา ติมา เสนอราคาต่ําสุด 18 มิถุนายน 2564

(คาจางเหมาประกอบอาหาร) เสนอราคา2,000 ราคาที่จัดจาง2,000

36 รรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 4,000 4,000 จัดจาง นางสาวสุนิตา ติมา นางสาวสุนิตา ติมา เสนอราคาต่ําสุด 18 มิถุนายน 2564

(คาจางเหมาประกอบอาหาร) เสนอราคา2,000 ราคาที่จัดจาง2,000

37 คาวัสดุพาหนะและขนสง 4,500 4,500 จัดซื้อ รานเมี่ยมเจริญ อะไหลยนต รานเมี่ยมเจริญ อะไหลยนต เสนอราคาต่ําสุด 18 มิถุนายน 2564

เสนอราคา4,500 ราคาที่จัดซื้อ 4,500

38 คาวัสดุสํานักงาน 3,240 3,240 จัดซื้อ รานอักษรพีเค รานอักษรพีเค เสนอราคาต่ําสุด 18 มิถุนายน 2564

เสนอราคา3,240 ราคาที่จัดซื้อ3,240

39 คาวัสดุสํานักงาน 384 384 จัดซื้อ โรงน้ําดื่ม อรพรรณ โรงนํ้าดื่ม อรพรรณ เสนอราคาต่ําสุด 18 มิถุนายน 2564

เสนอราคา384 ราคาที่จัดซื้อ384

40 โครงการเยียวยาเกษตกร 98,616 98,616 จัดซื้อ บริษัทแมรี่ แอน แดรี่ บริษัทแมรี่ แอนแดรี่ เสนอราคาต่ําสุด 18 มิถุนายน 2564

(คานม) เสนอราคา98,616 ราคาที่จัดซื้อ98,616


