
วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ หมายเหตุ

(วงเงนิงบประมาณ) และราคาที่เสนอ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (เดือนละ 3,000 บาท) 36,000.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บิ๊ก อ.ออโตเมชั้น ราคาต่่าสุด สัญญาเช่า ที่ 1/2563

วงเงิน 36,000 บาท ลว.1 ตุลาคม 2562

ต่อเติมระบบประประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 10 บา้นปา่ไม้พฒันา 133,000.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญพาณิชย์ ราคาต่่าสุด สัญญาจ้างที่ 1/2563

โดยเจาะบอ่บาดาลพร้อมปั้มน้่าซับเมอร์ ขนาด 11/2 HP วงเงิน 133,000 บาท ลว. 17 ตุลาคม 2562

1 เฟส 1 เคร่ือง พร้อมวางทอ่ PVC ขนาด 11/2 ชั้น 8.5 

จ่านวน26 ทอ่น

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขตเทศบาลต่าบลกกตูม

-หมู่ที่ 7บา้นแก่งนาง คิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 32.50 ตารางเมตร 19,000.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านประจิตรการช่าง ราคาต่่าสุด

หนา 0.15 เมตร วงเงิน 19,000 บาท

- หมู่ที่ 13 บา้นแก่งนาง ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 10 เมตร 23,400.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านประจิตรการช่าง ราคาต่่าสุด สัญญาจ้างที่ 2/2563

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกวา้ง 0.00-0.30 เมตร หรือ วงเงิน 23,400 บาท ลว. 29 ตุลาคม 2562

คิดเปน็พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 40 ตารางเมตร 

-หมู่ที่ 15 บา้นบางทรายทอง ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 83,400.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านประจิตรการช่าง ราคาต่่าสุด

39 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกวา้ง วงเงิน 83,400 บาท

0.00-0.30 เมตร หรือคิดเปน็พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่

 156 ตารางเมตร

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 25,620.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.พมิพพ์ศิา  สายสุนทร มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 1/2563

แก่งนาง วงเงิน 25,620 บาท ตามทอ้งตลาด ลว. 1 ตุลาคม 2562

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 7,980.00               ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง นางกรรณา กุลบญุมา มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 2/2563

นาหนิกอง วงเงิน 7,980 บาท ตามทอ้งตลาด ลว. 1 ตุลาคม 2562

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในระหว่าง เดือน ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563

เทศบาลต าบลกกตูม 

ราคากลางงานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้างล าดับ วิธีซ้ือหรอืจ้าง
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หน้า 2

วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ หมายเหตุ

(วงเงนิงบประมาณ) และราคาที่เสนอ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 10,080.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ศรัณยา  ข้าตะโปน มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/2563

บา้นปากช่อง ราคาที่ตกลง 10,080 บาท ตามทอ้งตลาด ลว. 1 ตุลาคม 2562

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 14,280.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.พยิดา  ปทัวงค์ มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 4/2563

บา้นค่าผักกูด วงเงิน 14,280 บาท ตามทอ้งตลาด ลว. 1 ตุลาคม 2562

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 12,800.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง นางจรรยารักษ ์ จันโทวาท มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 5/2563

บา้นกกตูม วงเงิน 12,800 บาท ตามทอ้งตลาด ลว. 1 ตุลาคม 2562

ค่าถ่ายเอกสาร 2,054.00               ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านไทยรุ่ง มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 6/2563

วงเงิน 2,054 บาท ตามทอ้งตลาด ลว.  16 ตุลาคม 2562

ค่ารับรอง 2,000.00               ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านรวมทรัพย์ มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 7/2563

วงเงิน 2,000 บาท ตามทอ้งตลาด ลว.  21 ตุลาคม 2562

ซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังหมึกพมิพ์ 4,300.00               มาตรฐาน วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจเจคอมพมิเตอร์ ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2563

คอม วงเงิน 4,300 บาท ลว. 3 ตุลาคม 2562

ซ้ือเคร่ือส่ารองไฟ 17,700.00              มาตรฐาน วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจเจคอมพมิเตอร์ ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2563

คอม วงเงิน 17,700 บาท ลว. 3 ตุลาคม 2562

ซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ 7,800.00               มาตรฐาน วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจเจคอมพมิเตอร์ ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2563

คอม วงเงิน 7,800 บาท ลว. 3 ตุลาคม 2562

น้่ามันเชื้อเพลิง  1-30 ต.ค. 2562 16,500.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง นายค่าปง โฟนตุแสง ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2563

วงเงิน 16,500 บาท ลว. 3 ตุลาคม 2562

น้่ามันเชื้อเพลิง  4-30 พ.ย. 2562 15,000.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง นายค่าปง โฟนตุแสง ราคาต่่าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2563

วงเงิน 15,000 บาท ลว. 31 ตุลาคม 2562
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รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในระหว่าง เดือน ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563

เทศบาลต าบลกกตูม 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



หน้า 3

วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ หมายเหตุ

(วงเงนิงบประมาณ) และราคาที่เสนอ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

เสียงตามสายประจ่าหมู่บา้น หมู่ที่ 6 บา้นค่าผักกูด 87,800.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศรีสมพงษก์่อสร้าง ราคาต่่า สัญญาซ่ือ ที่ 3/2563

วงเงิน 87,800 บาท ลว 18 พฤศจิกายน 2562

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.9 สายแก่งขี้เหล็ก ผิวจราจร 227,400.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 3/2563

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 227,400 บาท ลว 5 พฤศจิกายน 2562

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 960 ลบ.ม. พร้อมวางทอ่ คสล.

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ่านวน 5 ทอ่น

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.3 สายด่านฮี(เฮือนลุงหน่วย)  ผิว 185,200.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั แกร่ง จ่ากัด ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 4/2563

จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 บาท ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 185,200 บาท ลว. 6 พฤศจิกายน 2563

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 800 ลบ.ม. 

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.4 สายหลังเทศบาลหลังใหม่ 148,200.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั แกร่ง จ่ากัด ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 5/2563

ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 800 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย วงเงิน 148,000 บาท ลว. 6 พฤศจิกายน 2563

0.20 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 640 ลบ.ม.

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.5 สายหนองกะปาด(ต่อจากจุด 144,000.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั แกร่ง จ่ากัด ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 6/2563

เดิม) ผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 1,000 บาท ดินลูกรังหนาเฉล่ีย วงเงิน 144,000 บาท ลว. 6 พฤศจิกายน 2563

0.20 เมตร พร้อมวางทอ่ คสล . เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

จ่านวน 6 ทอ่น

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.6  สายหนองกะปาด ผิวจราจร 277,900.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั แกร่ง จ่ากัด ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 7/2563

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 277,900 บาท ลว. 6 พฤศจิกายน 2563

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 1,200 ลบ.ม.
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในระหว่าง เดือน ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563

เทศบาลต าบลกกตูม 



หน้า 4

วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ หมายเหตุ

(วงเงนิงบประมาณ) และราคาที่เสนอ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 8 บา้นนาหนิกอง 130,300.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั แกร่ง จ่ากัด ราคาต่่า

- สายซอยหน้าวดัปา่ศรีถาวร ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 700 เมตร วงเงิน 130,300 บาท สัญญาจ้างที่ 8/2563

ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 ใตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ ลว. 6 พฤศจิกายน 2563

560 ลบ.ม.

-สายนาลุงนุช ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 700 เมตร ดินลูกหนา 129,400.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั แกร่ง จ่ากัด ราคาต่่า

เฉล่ีย 0.20 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 560 ลบ.ม. วงเงิน 129,400 บาท

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 1 บา้นกกตูม

- สายหว้ยขาคีม ผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 600 เมตร ดินลูกรัง 88,400.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่สอร้าง ราคาต่่า

หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือปริมาตรดินลุกรังไม่น้อยกวา่ 360 ลบ.ม. วงเงิน 88,400 บาท

พร้อมวางทอ่ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ่านวน 6 ทอ่น สัญญาจ้างที่ 9/2563

- สายภหูลวง ผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 300 เมตร 41,600.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่สอร้าง ราคาต่่า ลว. 6 พฤศจิกายน 2563

ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตรหรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ วงเงิน 41,600 บาท

180 ลบ.ม.

- สายหว้ยปงุ ผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 300 เมตร ดินลูกรังหนา 41,600.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่สอร้าง ราคาต่่า

เฉล่ีย 0.20 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 180 ลบ.ม. วงเงิน 41,600 บาท

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 2 บา้นกกกอก

- สายปา่ช้า ผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 200 เมตร ดินลูกรังหนา 37,000.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่สอร้าง ราคาต่่า สัญญจ้างที่ 10/2563

เฉล่ีย 0.20 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 160 ลบ.ม. วงเงิน 37,000 บาท ลว. 6 พฤศจิกายน 2563

- สายภหูลวง ผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 800 เมตร ดินลูกรังหนา 111,100.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่สอร้าง ราคาต่่า

เฉล่ีย 0.20 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 480 ลบ.ม. วงเงิน 111,100 บาท
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หน้า 5

วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ หมายเหตุ

(วงเงนิงบประมาณ) และราคาที่เสนอ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 14 บา้นเกษตรสมบรูณ์

- สายหว้ยเง่ียน ผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 500 เมตร ดินลูกรัง 69,400.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่สอร้าง ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 11/2563

หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือปริมาตรดินลุกรังไม่น้อยกวา่ 300ลบ.ม. วงเงิน 69,400 บาท ลว. 6 พฤศจิกายน 2563

-สายหนองลมปม ผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 500 เมตร ดินลูกรัง 69,400.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่สอร้าง ราคาต่่า

หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 300 ลบ.ม. วงเงิน 69,400 บาท

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.14 สายสายนาบา้นกลาง ผิว 41,600.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อ.อ่างสร้างบา้น ราคาต่่า

ผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 300 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 วงเงิน 41,600 บาท

เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยวก่า 180 ลบ.ม.

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.14 สายสหว้ยสายนา ผิวจรา 55,500.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า สัญญาที่  12/2563

จรกวา้ง 3 เมตร ยาว 400 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 55,500 บาท ลว. 6 พฤศจิกายน 2562

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 240 ลบ.ม.

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.14 สายหว้เอี่ยน ผิวจราจร 69,400.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า

กวา้ง 3 เมตร ยาว 500 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 69,400 บาท

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 180 ลบ.ม. 

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.16 สายลานมัน ผิวจราจรกวา้ง 185,200.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านธนัชเจริญพาณิชย์ ราคาต่่า สัญญาที่ 13/2563

4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือ วงเงิน 185,200 บาท ลว 8 พฤศจิกายน 2562

ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 800 ลบ.ม. 
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หน้า 6

วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ หมายเหตุ

(วงเงนิงบประมาณ) และราคาที่เสนอ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.16  สายสวนกุหลาบ ผิวจราจร 191,400.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านธนัชเจริญพาณิชย์ ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 14/2563

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ วงเงิน 191,400 บาท ลว.8 พฤศจิกายน 2562

 800 ลบ.ม. พร้อมวางทอ่ คสล. เส้นผ่าศูนย์  กลาง 0.60 เมตร

 จ่านวน 6 ทอ่น

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.16  สายลุงอาทติย์ ผิวจราจร 207,800.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านธนัชเจริญพาณิชย์ ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 15/2563

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 207,800 บาท ลว 8 พฤศจิกายน 2562

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 880 ลบ.ม.พร้อมวางทอ่ คสล.

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ่านวน 6 ทอ่น

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด  ม.3  สายบา้นนาโคกกุง-แปลง 240,800.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านธารทพิย์วสัดุ ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 16/2563

นา ผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 400 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย วงเงิน 240,800 บาท ลว. 19 พฤศจิกายน 2562

0.20 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 1,040 ลบ.ม.

- ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.1 สายแก่งสาคร ผิวจราจร 83,300.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า

กวา้ง 3 เมตร ยาว 600 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 83,300 บาท

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 360 ลบ.ม.

-ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.1 สายหนองล่าบม่ ผิวจราจร 45,900.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า

กวา้ง 3 เมตร ยาว 300 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 45,900 บาท สัญญาจ้างที่ 17/2563

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 180 ลบ.ม. พร้อมวางทอ่ PVC ลว. 21พฤศจิกายน 2562

ชั้น 8.5 ขนาด 6 นิ้ว จ่านวน 2 ทอ่น
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หน้า 7

วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ หมายเหตุ

(วงเงนิงบประมาณ) และราคาที่เสนอ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.1 สายแปลงการเกษตร ผิว 18,100.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า

จราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 100 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย วงเงิน 18,100 บาท

0.20 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 60 ลบ.ม.

พร้อมวางทอ่ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ่านวน 4 ทอ่น

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.2 สายนาหลวง ผิวจราจรกวา้ง 83,500.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า สัญญาที่ 18/2563

3 เมตร ยาว 400 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือ วงเงิน 83,500 บาท ลว. 20 พฤศจิกายน 2562

ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 240 ลบ.ม. พร้อมวางทอ่ คสล. 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ่านวน 10ทอ่น และพร้อมวางทอ่

PVC ชั้น 8.5 ขนาด 6 นิ้ว จ่านวน 10 ทอ่น

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.2 สายหว้ยปลากั้ง ผิวจราจร 117,300.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า

กวา้ง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 117,300 บาท

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 480 ลบ.ม. พร้อมวางทอ่ คสล.

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3060 เมตร จ่านวน 6 ทอ่น 
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หน้า 7

วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ หมายเหตุ

(วงเงนิงบประมาณ) และราคาที่เสนอ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.10 สายบา้นนายก่่า ผิวจราจร 37,000.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า

กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 37,000 บาท

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่  160 ลบ.ม.

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.10 สายบา้นนายนัด ผิวจราจร 37,000.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 19/2563

กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 37,000 บาท ลว. 20 พฤศจิกายน 2562

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 160 ลบ.ม.

ซ่อมแซมถนนลุกรังพร้อมบดอัด ม.10 สายนายสุพจ ผิวจราจร 37,000.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า

กวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 37,000 บาท

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 160 ลบ.ม.

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.10 สายปา่ช้า ผิวจราจรกวา้ง 41,100.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า

4 เมตร ยาว 200 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือ วงเงิน 41,100 บาท

ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ ๑๖๐ ลบ.ม. พร้อมวางทอ่ คสล. 

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จ่านวน ๖ ทอ่น  

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.10 สายพอ่กาน ผิวจราจรกวา้ง 185,200.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 20/2563

4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือ วงเงิน 185,200 บาท ลว. 20 พฤศจิกายน 2562

ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 800 ลบ.ม. 

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.10 สายลงฝายน้าแจ้ ผิวจราจร 92,600.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า

กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือ วงเงิน 92,600 บาท

ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยวก่า 400 ลบ.ม.
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หน้า 8

วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ หมายเหตุ

(วงเงนิงบประมาณ) และราคาที่เสนอ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.4 สายทางข้นวดับา้นสานแว้ 37,000.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านธนัชเจริญพาณิชย์ ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 21/2563

ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย วงเงิน 37,000 บาท ลว. 21พฤศจิกายน 2562

0.20 เมตร  หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 160 ลบ.ม.

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.4 สายหว้ยหอย  ผิวจราจร 154,100.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านธนัชเจริญพาณิชย์ ราคาต่่า

กวา้ง4 เมตร ยาว 800 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือ วงเงิน 154,100 บาท

ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 640 ลบ.ม.พร้อมวางทอ่ คสล. เส้น

ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ่านวน 7 ทอ่น

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.5 สาวยปา่ช้า(ต่อจากจุดเดิม) 61,700.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านธารทพิย์วสัดุ ราคาต่่า

ผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 400 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 วงเงิน 67,700 บาท

เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยวก่า 240 ลบ.ม. พร้อมวางทอ่

คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ่านวน 6 ทอ่น

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.5 สายวดัปา่ช้า ผิวจราจรกวา้ง 65,200.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านธารทพิย์วสัดุ ราคาต่่า

3 เมตร ยาว 400 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือ วงเงิน 65,200 บาท

ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 240 ลบ.ม. พร้อมวางทอ่ PVC ชั้น สัญญาจ้างที่ 22/2563

8.5 ขนาด 6 นิ้ว จ่านวน 2 ทอ่น พร้อมวางทอ่ คสล . เส้นผ่าศูนย์ ลว. 21 พฤศจิกายน 2562

กลาง 0.30 เมตร จ่านวน 8 ทอ่น

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.5 สายหนองกะปาด ผิวจราจร 59,800.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านธารทพิย์วสัดุ ราคาต่่า

กวา้ง 3 เมตร ยาว 400 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 59,800 บาท

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 240 ลบ.ม. พร้อมวางทอ่ คสล.

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ่านวน 5 ทอ่น
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ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง

รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในระหว่าง เดือน ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563

เทศบาลต าบลกกตูม 



หน้า 9

วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ หมายเหตุ

(วงเงนิงบประมาณ) และราคาที่เสนอ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.5 สายตรงข้ามวดั ผิวจราจร 13,800.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านธารทพิย์วสัดุ ราคาต่่า

กวา้ง 3 เมตร ยาว 100 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 13,800บาท

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 60 ลบ.ม.

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.5 สายหว้ยผักแพว ผิวจราจร 55,500.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านธารทพิย์วสัดุ ราคาต่่า

กวา้ง 3 เมตร ยาว 400 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 13,800บาท

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 240 ลบ.ม.

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.9  สายซอยช้างโรงเรียน ผิว 14,800.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านธารทพิย์วสัดุ ราคาต่่า

จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 80 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 14,800 บาท

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 64 ลบ.ม.

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.9 ส่ยบา้นผุ้ช่วยแจ๊ก ผิวจราจร 21,300.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านธารทพิย์วสัดุ ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 23/2563

กวา้ง 4 เมตร ยาว 115 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 21,300 บาท ลว.21 พฤศจิกายน 2562

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 92 ลบ.ม.

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.9 สายทางลงปา่ช้า ผิวจราจร 19,400.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านธารทพิย์วสัดุ ราคาต่่า

กวา้ง 6 เมตร ยาว 70 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 19,400 บาท

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 84 ลบ.ม.

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 25,620.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.พมิพพ์ศิา  สายสุนทร มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 9/2563

แก่งนาง วงเงิน 25,620 บาท ตามทอ้งตลาด ลว. 1 พฤศจิกายน 2562

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 7,980.00               ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง นางกรรณา กุลบญุมา มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 10/2563

นาหนิกอง วงเงิน 7,980 บาท ตามทอ้งตลาด ลว. 1 พฤศจิกายน 2562
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หน้า 10

วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ หมายเหตุ

(วงเงนิงบประมาณ) และราคาที่เสนอ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 10,080.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ศรัณยา  ข้าตะโปน มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 11/2563

บา้นปากช่อง วงเงิน 10,080 บาท ตามทอ้งตลาด ลว. 1 พฤศจิกายน 2562

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 14,280.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.พยิดา  ปทัวงค์ มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 12/2563

บา้นค่าผักกูด วงเงิน 14,280 บาท ตามทอ้งตลาด ลว. 1 พฤศจิกายน 2562

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 13,440.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง นางจรรยารักษ ์ จันโทวาท มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 13/2563

บา้นกกตูม วงเงิน 13,440 บาท ตามทอ้งตลาด ลว. 1 พฤศจิกายน 2562

ปา้ยรูปพระบรมฉายาลักษณ์ 650.00                  ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านนานากราฟฟิกส์แอนด์ดีไซน์ มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 14/2563

วงเงิน 650 บาท ตามทอ้งตลาด ลว. 20 พฤศจิกายน 2562

ซ้ือโต๊ะหมู่บชูา หมู่ 9 15,000.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านภบูรีการค้า ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2563

วงเงิน 15,000 บาท ลว. 14 พฤศจิกายน 2562

ซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง เดือนธนัวาคม 2562 15,300.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง นายค่าปง โฟนตุแสง ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2563

วงเงิน 15,300 บาท ลว. 28 พฤศจิกายน 2562

เสียงตามสายประจ่าหมู่บา้น หมู่ที่ 13  บา้นแก่งนาง 103,500.00            ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศรีสมพงษก์่อสร้าง ราคาต่่า สัญญาซ้ือที่ 4/2563

วงเงิน 103,500 บาท ลว 2 ธนัวาคม 2562

เสียงตามสายประจ่าหมู่บา้น หมู่ที่ 9  บา้นปากช่อง 103,500.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านธนพนธอ์ิเล็กโทรนิกส์ ราคาต่่า สัญญาซ้ือ ที่ 5/2563

วงเงิน 103,000 บาท ลว. 13  ธนัวาคม 2562
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หน้า 11

วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ หมายเหตุ

(วงเงนิงบประมาณ) และราคาที่เสนอ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.10  สายหว้ยกระแต ผิวจราจร 170,100.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อ.อ่างสร้างบา้น ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 24/2563

กวา้ง 4 เมตร ยาว 900 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 170,100 บาท ลว. 13  ธนัวาคม 2562

ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 720 ลบ.ม. พร้อมวางทอ่ คสล.

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ่านวน 5 ทอ่น

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.6 สายถังเก็บน้่า ผิวจราจรกวา้ง 185,200.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 25/2563

4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือ วงเงิน 185,200 บาท ลว. 3 ธนัวาคม 2562

ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 800 ลบ.ม. 

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 9 บา้นปา่ช่อง 190,300.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 26/2563

- สายภายในหมู่บา้น ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ดินลูก วงเงิน 190,300 บาท ลว. 11 ธนัวาคม 2562

รังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร ดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 320 ลบ.ม.พร้อมวาง

ทอ่ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ่านวน 6 ทอ่น

-สายปา่กันชน ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ดินลูกรังหนา

เฉล่ีย 0.20 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 480 ลบ.ม.
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หน้า  12

วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ หมายเหตุ

(วงเงนิงบประมาณ) และราคาที่เสนอ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.8 สายนาตาเหมือน ผิวจราจร 74,100.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 27/2563

กวา้ง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 74,100 บาท ลว.11 ธนัวาคม 2562

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 320 ลบ.ม.

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.8 สายนาบา้นกอก ผิวจราจร 96,700.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า

กวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 96,700 บาท

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 400 ลบ.ม. พร้อมวางทอ่ คสล.

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ่านวน 6 ทอ่น

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายหน้วหน้าศักด์ิศรี หมู่ที่ 16 185,200.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 28/2563

บา้นสุขสวสัด์ิ ผิวจราจรกวง้ 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ดินลูกรังหนา วงเงิน 185,200 บาท ลว. 11 ธนัวาคม 2562

เฉล่ีย 0.20 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 800 ลบ.ม.

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบออัด สายซอยไร่ผู้ใหญ่จันดี หมู่ที่ 16 190,300.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 29/2563

บา้นสุขสวสัด์ิ ผิวจราจรกวง้ 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ดินลูกรังหนา วงเงิน 190,300 บาท ลว. 11 ธนัวาคม 2562

เฉล่ีย 0.20 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 800 ลบ.ม.

พร้อมวางทอ่ คสล. เส้นผ่าศูนยืกลาง 0.40 เมตร จ่านวน 6 ทอ่น

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.15 สายศรีธนชัย ผิวจราจรกวา้ง 185,200.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อ.อ่างสร้างบา้น ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 30/2563

4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือ วงเงิน 185,200 บาท ลว.11 ธนัวาคม 2562

ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 800 ลบ.ม. พร้อมวางทอ่ คสล. เส้น

ผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จ่านวน 12 ทอ่น
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หน้า 13

วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ หมายเหตุ

(วงเงนิงบประมาณ) และราคาที่เสนอ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 15 สายสวนปาล์มลุงหนม 185,200.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อ.อ่างสร้างบา้น ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 31/2563

ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย วงเงิน 185,200 บาท ลว.11 ธนัวาคม 2562

0.20 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่  800 ลบ.ม.

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 7 สายพอ่ศิก ผิวจราจรกวา้ง 96,700.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 32/2563

4 เมตร ยาว 500 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือปริมาตร วงเงิน 96,700 บาท ลว. 12 ธนัวาคม 2563

ดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 400 ลบ.ม. พร้อมวางทอ่ คสล. เส้นผ่าศูนย์

กลาง 0.30 เมตร จ่านวน 6 ทอ่น

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.11 สายสวนภารโรงแก้ว ผิว 110,100.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 33/2563

จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 110,100 บาท ลว. 12 ธนัวาคม 2562

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 400 ลบ.ม.พร้อมวางทอ่ คสล.

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80  เมตร จ่านวน 12 ทอ่น

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.7 สายไร่พอ่แซม ผิวจราจร 194,000.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 34/2563

กวา้ง 4 เมตร ยาว1,000 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 194,000 บาท ลว. 12 ธนัวาคม 2562

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 800 ลบ.ม.

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.13 สายบา้นยายแจ็ค ผิวจราจร 55,500.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 35/2563

กวา้ง 4 เมตร ยาว 300 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 55,500 บาท ลว. 12  ธนัวาคม 2562

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 240 ลบ.ม.
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หน้า 14

วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ หมายเหตุ

(วงเงนิงบประมาณ) และราคาที่เสนอ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 12 บา้นศรีถาวรพนา ผิว 165,400.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 36/2563

จราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 860 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 165,400 บาท ลว. 12 ธนัวาคม 2562

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 688 ลบ.ม. พร้องวางทอ่ คสล.

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ่านวน 6 ทอ่น

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.12 สายหว้ยประสาน ผิวจราจร 165,400.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า สัญญาจ้าง ที่ 37/2563

กวา้ง 4 เมตร ยาว 860 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือ วงเงิน 165,400 บาท ลว. 12 ธนัวาคม 2562

ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยวก่า 688 ลบ.ม. พร้อมวางทอ่ คสล. เส้น

ผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ่านวน 6 ทอ่น

จัดซ้ือยางมะตอยและวสัดุฟรีมิกช์ ยางมะตอยขนาด 200 ลิตร 24,400.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจักรภทัรกิจการ ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือที่ 12/2563

จ่านวน 1 ถัง วสัดุผสมฟรีมิกช์ จ่านวน 150 ถุง วงเงิน 24,400 บาท ลว. 25 ธนัวาคม 2562

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด  สายฟา้ประทาน-แก่งวงัสาน 185,200.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 38/2563

หมู่ที่ 12 บา้นศรีถาวรพนา ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,000เมตร วงเงิน 185,200 บาท ลว.12 ธนัวาคม 2562

ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 

800 ลบ.ม.

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายพอ่เสถียร หมู่ที่ 7 บา้นแก่งนาง 92,600.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจแพลนนิ่ง ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 39/2563

ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย วงเงิน 92,600 บาท ลว.12 ธนัวาคม 2562

0.20 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 400 ลบ.ม.

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 20,740.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.พมิพพ์ศิา  สายสุนทร มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 15/2563

แก่งนาง วงเงิน 20,740 บาท ตามทอ้งตลาด ลว.2 ธนัวาคม 2562
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หน้า 15

วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ หมายเหตุ

(วงเงนิงบประมาณ) และราคาที่เสนอ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 6,800.00               ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง นางกรรณา กุลบญุมา มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 16/2563

นาหนิกอง วงเงิน 6,800 บาท ตามทอ้งตลาด ลว.2 ธนัวาคม 2562

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 8,160.00               ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ศรัณยา  ข้าตะโปน มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 17/2563

บา้นปากช่อง วงเงิน 8,160 บาท ตามทอ้งตลาด ลว.2 ธนัวาคม 2562

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 11,560.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.พยิดา  ปทัวงค์ มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 18/2563

บา้นค่าผักกูด วงเงิน 11,560 บาท ตามทอ้งตลาด ลว.2 ธนัวาคม 2562

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 10,200.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง นางจรรยารักษ ์ จันโทวาท มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 19/2563

บา้นกกตูม วงเงิน 10,200 บาท ตามทอ้งตลาด ลว.2 ธนัวาคม 2562

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด ม.1 สายภหูลวง(ต่อจากจุดเดิม) 41,600.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจ้นทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า ใบส่ังจ้าง 20/2563

ผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 300 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 วงเงิน 41,600 บาท ลว 4 ธนัวาคม 2562

เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 180 ลบ.ม.

ซ่อมแซมศาลาพกัญาติ หมู่ที่ 14 บา้นเกษตรสมบรูณ์ 27,000.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจิราพชัรรุ่งเรืองพาณิชย์ ราคาต่่า ใบส่ังจ้างที่ 21/2563

วงเงิน 27,000 บาท ลว 12 ธนัวาคม 2562

ซ่อมแซมคอสะพานหว้ยกกผ้ึง หมู่ที่ 14  บา้นเกษตรสมบรูณ์ 66,700.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.บญุจันทร์ก่อสร้าง ราคาต่่า ใบส่ังจ้างที่ 22/2563

ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 288 ลบ.ม. วงเงิน 66,700 บาท ลว. 13  ธนัวาคม 2562

ซ้ืออุปกรณ์บา้นผู้ยากไร้ น.ส. จิดาภา ไรวลัย์ 26,000.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศรีเจริญพาณิชย์ ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2563

วงเงิน 26,000 บาท ลว. 12 ธนัวาคม 2562

ซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง เดือนธนัวาคม 2562 15,300.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง นายค่าปง โฟนตุแสง ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10/2563

วงเงิน 15,300 บาท ลว.25 ธนัวาคม  2562
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วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ หมายเหตุ

(วงเงนิงบประมาณ) และราคาที่เสนอ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

ซ้ือยางมะตอย 19,100.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง จักรภทัรกิจการ ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2563

วงเงน 19,100 บาท ลว.25 ธนัวาคม  2562

ซ้ือยางมะตอย 24,400.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง จักรภทัรกิจการ ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2563

วงเงิน 24,400 บาท ลว.25 ธนัวาคม  2562

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 4 บา้นสานแว้

- สายเจ้าแม่ ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ดินลูกรังหนา 92,600.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจแพลนนิ่ง ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 40/2563

เฉล่ีย 0.20 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 400 ลบ.ม. วงเงิน 92,600 บาท ลว.12 ธนัวาคม 2562

- สายหว้ยหอย ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ดินลูกรังหนา 37,000.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจแพลนนิ่ง ราคาต่่า

เฉล่ีย 0.20 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 160 ลบ.ม. วงเงิน 37,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายภายในหมู่บา้น) หมู่ที่ 14 227,250.00            ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง ร้านจิราพชัรรุ่งเรืองพาณิชย์ ราคาต่่า สัญญาจ้าง ที่ 41/2563

บา้นเกษตรสมบรูณ์ ผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 121 เมตร หนา วงเงิน 226,800 บาท ลว. 28 มกราคม 2563

0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกวา้ง 0.00-0.30 เมตร หรือคิดเปน็พื้น

ที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 363 ตารางเมตร

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 25,620.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.พมิพพ์ศิา  สายสุนทร มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 23/2563

แก่งนาง วงเงิน 25,620 บาท ตามทอ้งตลาด ลว.2 มกราคม 2563

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 8,400.00               ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง นางกรรณา กุลบญุมา มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 24/2563

นาหนิกอง วงเงิน 8,400 บาท ตามทอ้งตลาด ลว.2 มกราคม 2563

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 10,080.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ศรัณยา  ข้าตะโปน มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 25/2563

บา้นปากช่อง วงเงิน 10,080 บาท ตามทอ้งตลาด ลว.2 มกราคม 2563
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วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ หมายเหตุ

(วงเงนิงบประมาณ) และราคาที่เสนอ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 14,280.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.พยิดา  ปทัวงค์ มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 26/2563

บา้นค่าผักกูด วงเงิน 14,280 บาท ตามทอ้งตลาด ลว.2 มกราคม 2563

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 12,600.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง นางจรรยารักษ ์ จันโทวาท มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 27/2563

บา้นกกตูม วงเงิน 12,600 บาท ตามทอ้งตลาด ลว.2 มกราคม 2563

จัดซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง 2-29 มกราคม 2563 16,500.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง นายค่าปง โฟนตุแสง ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2563

วงเงิน 15,300 บาท ลว.2 มกราคม  2563

วสัดุอุปกรณ์ งานวนัเด็ก 9,000.00               ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกกตูมบริการ ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2563

วงเงิน 9,000 บาท ลว.7 มกราคม  2563

อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม แผนเวทปีระชาคม 35,150.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง ศิริศักด์ิพาณิชย์ ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/2563

วงเงิน 35,160 บาท ลว.7 มกราคม  2563

จัดซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง 30 มกราคม 2563 17,300.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง นายค่าปง โฟนตุแสง ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 17/2563

วงเงิน 17,300 บาท ลว.30 มกราคม  2563

ซ้ือวสัดุส่านักงาน ส่านักปลัด 54,717.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพ.ีพ ีซัพพลาย ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18/2563

วงเงิน 54,717 บาท ลว.31 มกราคม  2563

หน้า 18

วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ หมายเหตุ

(วงเงนิงบประมาณ) และราคาที่เสนอ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง
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ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายปา่ช้า หมู่ที่ 5 บา้นขัวสูง 83,300.00              ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจแพลนนิ่ง ราคาต่่า สัญญาจ้าง ที่ 42/2563

ผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 600 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 83,300 บาท ลว.4 กุมภาพนัธ ์2563

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 360 ลบ.ม.

ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมบดอัด สายหลังตชด  หมู่ที่ 4 บา้นสานแว้ 111,100.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจแพลนนิ่ง ราคาต่่า สัญญาจ้าง ที่ 43/2563

ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ดินลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร วงเงิน 111,100 บาท ลว. 11 กุมภาพนัธ ์2563

หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 480 ลบ.ม.

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 18,300.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.พมิพพ์ศิา  สายสุนทร มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 29/2563

แก่งนาง วงเงิน 18,300 บาท ตามทอ้งตลาด ลว.3 กุมภาพนัธ ์2563

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 6,000.00               ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง นางกรรณา กุลบญุมา มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 30/2563

นาหนิกอง วงเงิน 6,000 บาท ตามทอ้งตลาด ลว.3 กุมภาพนัธ ์2563

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 7,200.00               ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ศรัณยา  ข้าตะโปน มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 31/2563

บา้นปากช่อง วงเงิน 7,200 บาท ตามทอ้งตลาด ลว.3 กุมภาพนัธ ์2563

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 10,200.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.พยิดา  ปทัวงค์ มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 32/2563

บา้นค่าผักกูด วงเงิน 10,200 บาท ตามทอ้งตลาด ลว.3 กุมภาพนัธ ์2563

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 9,000.00               ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง นางจรรยารักษ ์ จันโทวาท มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 33/2563

บา้นกกตูม วงเงิน 9,000 บาท ตามทอ้งตลาด ลว.3 กุมภาพนัธ ์2563

ไม้ตบไฟดับไฟพร้อมด้าม 4,250.00               ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านบเุรงนอง ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2563

วงเงิน 4,250 บาท ลว.4 กุมภาพนัธ ์2563

ซ้ือหน้ากาปอ้งกันสารพษิแบบใส้กรองคู้ปอ้งกันสารเคมี 4,500.00               ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านบเุรงนอง ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2563

วงเงิน 4,500 บาท ลว.4 กุมภาพนัธ ์2563

ซ้ือเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี 3,000.00               ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านบเุรงนอง ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2563

วงเงิน 3,000 บาท ลว.4 กุมภาพนัธ ์2563

จัดซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิง 2-29 มกราคม 2563 17,300.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง นายค่าปง โฟนตุแสง ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2563

วงเงิน 17,300 บาท ลว.20 กุมภาพนัธ ์2563

ซ้ืออุปกรณ์บา้นผู้พกิาร นายธนาวฒิุ เชื้อคนแข็ง 20,000.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศิริศักด์ิพาณิชย์ ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/2563

วงเงิน 20,000 บาท ลว.24 กุมภาพนัธ ์2563
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วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ หมายเหตุ

(วงเงนิงบประมาณ) และราคาที่เสนอ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

ซ้ือสายส่งน้่าดับเพลิง 22,000.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านบเุรงนอง ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/2563

วงเงิน 22,000 บาท ลว.24 กุมภาพนัธ ์2563

ซ้ือถังดับเพลิง 12,600.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านบเุรงนอง ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/2563

วงเงิน 12,600 บาท ลว.24 กุมภาพนัธ ์2563

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลต่าบลกกตูม(หลังใหม)่ ขนาด 285,400.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศิริศักด์ิพาณิชย์ ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 44/2563

อาคารกวา้ง 8 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3 เมตร วงเงิน 284,000 บาท ลว. 4 มีนาคม 2563

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายภายในหมู่บา้น) หมู่ที่ 1 บา้น 254,600.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจิราพชัรรุ่งเรืองพาณิชย์ ราคาต่่า สัญญาจ้าง 45/2563

กกตูม ผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ วงเงิน 254,200 บาท ลว. 4 มีนาคม 2563

ทางดินลูกรังกวา้ง 0.00-0.30 เมตร หรือคิดเปน็พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย

กวา่ 405 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายภายในหมู่บา้น) หมู่ที่ 10  บา้น 247,700.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศรีสมพงษก์่อสร้าง ราคาต่่า สัญญาจ้าง 46/2563

ปา่ไม้พฒันา ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร วงเงิน 246,000 บาท ลว. 18 มีนาคม 2563

ไหล่ทางดินกวา้ง 0.00-0.30 เมตร หรือคิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่

400 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายภายในหมู่บา้น) หมู่ที่ 2 บา้น 188,600.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศรีสมพงษก์่อสร้าง ราคาต่่า สัญญาจ้าง ที่ 47/2563

กกกอก ผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ วงเงิน 188,000 บาท ลว. 18 มีนาคม 2563

ทางดินลูกรังกวา้ง 0.00-0.30 เมตร หรือคิดเปน็พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย

300 ตารางเมตร
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วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ หมายเหตุ

(วงเงนิงบประมาณ) และราคาที่เสนอ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายภายในหมู่บา้น) หมู่ที่ 3 บา้น 251,500.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศรีสมพงษก์่อสร้าง ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 48/2563

นาโคกกุง ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร วงเงิน 250,000 บาท ลว.18 มีนาคม 2563

ไหล่ทางดินกวา้ง 0.00-0.30 เมตร หรือคิดเปน็พื้นที่ไม่น้อยกวา่

400 ตารางเมตร พร้อมวางทอ่ คสล . เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร 

จ่านวน 5 ทอ่น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวดัถ้าเม่น) หมู่ที่ 9 บา้นปากช่อง 379,440.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศิริศักด์ิพาณิชย์ ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 49/2563

ผิวจราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดิน วงเงิน 378,000 บาท ลว. 18 มีนาคม 2563

ลูกรังกวา้ง 0.00-0.30 เมตร หรือคิดเปน็พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่

600 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายภายในหมู่บา้น) หมู่ที่ 13 บา้น 247,700.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศิริศักด์ิพาณิชย์ ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 50/2563

แก่งนาง ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ วงเงิน 246,000 บาท ลว.18 มีนาคม 2563

ทางดินลูกรังกวา้ง 0.00-0.30 เมตร หรือคิดเปน็พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย

400 ตารางเมตร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายภายในหมู่บา้น) หมู่ที่ 16 บา้น 247,700.00            ราคากลาง วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศิริศักด์ิพาณิชย์ ราคาต่่า สัญญาจ้างที่ 51/2563

สุขสวสัด์ิ ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ วงเงิน 246,000 บาท ลว.18 มีนาคม 2563

ทางดินลูกรังกวา้ง 0.00-0.30 เมตร หรือคิดเปน็พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย

400 ตารางเมตร

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 17,080.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.พมิพพ์ศิา  สายสุนทร มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 34/2563

แก่งนาง วงเงิน 17,080 บาท ตามทอ้งตลาด ลว.2 มีนาคม 2563
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วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ หมายเหตุ

(วงเงนิงบประมาณ) และราคาที่เสนอ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 5,600.00               ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง นางกรรณา กุลบญุมา มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 35/2563

นาหนิกอง วงเงิน 5,600 บาท ตามทอ้งตลาด ลว.2 มีนาคม 2563

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 6,720.00               ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ศรัณยา  ข้าตะโปน มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 36/2563

บา้นปากช่อง วงเงิน 6,720 บาท ตามทอ้งตลาด ลว.2 มีนาคม 2563

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 9,520.00               ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.พยิดา  ปทัวงค์ มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 37/2563

บา้นค่าผักกูด วงเงิน 9,520 บาท ตามทอ้งตลาด ลว.2 มีนาคม 2563

จัดหาอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น 8,400.00               ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง นางจรรยารักษ ์ จันโทวาท มีความสะดวก/ราคา ใบส่ังจ้างเลขที่ 38/2563

บา้นกกตูม วงเงิน 8,400 บาท ตามทอ้งตลาด ลว.2 มีนาคม 2563

ซ่อมรถยนต์ส่านักงาน กค 4316 17,520.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง พ.ีซี.อะไรยนต์ ราคาต่่า ใบส่ังจ้างเลขที่ 39/2563

วงเงิน 17,520 บาท ลว.2 มีนาคม 2563

จ้างเคร่ืองเสียง กีฬาเยาวชน 6,000.00               ราคาตลาด วธิฉีพาะเจาะจง นายวรีะ ทพิย์เสนา ราคาต่่า ใบส่ังจ้างเลขที่ 41/2563

วงเงิน 6,000 บาท ลว.6 มีนาคม 2563

ค่าอาหารกีฬาเยาวชน 6,500.00               ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง นายนภดล  พะยอมดอก ราคาต่่า ใบส่ังจ้างเลขที่ 42/2563

วงเงิน 6,500 บาท ลว.6 มีนาคม 2563

ปา้ยประชาสัมพนัธ ์กีฬาเยาวชน 2,500.00               ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเพาะศิลปเ์ขาวง ราคาต่่า ใบส่ังจ้างเลขที่ 43/2563

วงเงิน 2,500 บาท ลว.9 มีนาคม 2563

ค่าอาหารและอาหารวา่ง อบรมจิตอาสา 43,250.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอาหารนายปอนด์ ราคาต่่า ใบส่ังจ้างเลขที่ 44/2563

วงเงิน 43,250 บาท ลว.9 มีนาคม 2563

จ้างจัดท่าเวบ็ไซต์ 15,000.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ท ีเอส คอมพวิเตอร์ ราคาต่่า ใบส่ังจ้างเลขที่ 45/2563

วงเงิน 15,000 บาท ลว.31 มีนาคม 2563
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หน้า 22

วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ หมายเหตุ

(วงเงนิงบประมาณ) และราคาที่เสนอ โดยสรปุ สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

ซ้ือน้่ามันเคร่ือง รถยนต์ส่านักงาน ทะเบยีน กค 4316 1,680.00               ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ซี.อะไหล่ยนต์ จ่ากัด ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 26/2563

วงเงิน 1,680 บาท ลว.2 มีนาคม 2563

ซ้ืออุปกรณ์จัดท่าหน้ากาก 26,620.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง ปราณีเซ็นเตอร์ ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/2563

วงเงิน 26,620 บาท ลว.5 มีนาคม 2563

ซ้ือถ้วยรางวลั กีฬาเยาวชน 14,900.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง พ ีพ ีซัพพลาย ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2563

วงเงิน 14,900 บาท ลว.6 มีนาคม 2563

ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่ กีฬาเยาวชน 5,500.00               ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกกตูมบริการ ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/2563

วงเงิน 5,500 บาท ลว.6 มีนาคม 2563

ซ้ือน้่าด่ืมและเคร่ืองด่ืมชนิดไม่มีแอลกอฮอล์ กีฬาเยาวชน 5,500.00               ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกกตูมบริการ ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/2563

วงเงิน 5,500 บาท ลว.6 มีนาคม 2563

ซ้ืออุปกรณ์อบรมโครงการจิตอาสา 16,015.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน บเุรงนอง ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 31/2563

วงเงิน 16,015 บาท ลว.9 มีนาคม 2563

ซ้ืออุปกรณ์จัดท่าหน้ากากอนามัย 33,876.00              ราคาตลาด วธิเีฉพาะเจาะจง ปราณีเซ็นเตอร์ ราคาต่่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 32/2563

วงเงิน 33,876 บาท ลว.18 มีนาคม 2563
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