
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่ตกลงซื้อ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) หรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 98,696.22 98,696.22 เฉพาะเจาะจง บ.แมรี่ แอน แดรี่ 98,696.22 บ.แมรี่ แอน แดรี่ เสนอราคาต่ําสุด 1/2562

เดือนตุลาคม  จํานวน 21 วัน โปรดักส์ จํากัด โปรดักส์ จํากัด ลงวันที่ 1 ตุลาคม2561

2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางจากกรีนเนท 200,000.00 บ.บางจากกรีนเนท เสนอราคาต่ําสุด 2/2562

ประจําปีงบประมาณ 2562 จํากัด จํากัด ลงวันที่ 1 ตุลาคม2561

3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางจากกรีนเนท 30,000.00 บ.บางจากกรีนเนท 26 3/2562

ในภารกิจรถน้ําเอนกประสงค์ จํากัด จํากัด ลงวันที่ 1 ตุลาคม2561

ประจําปีงบประมาณ 2562

4 จัดซื้อน้ําดื่มเพื่อบริโภค 11,760.00 11,760.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มคุณภาพ 11,760.00 น้ําดื่มคุณภาพ เสนอราคาต่ําสุด 4/2562

ประจําปีงบประมาณ 2562 ตราพิกุลมาศ ตราพิกุลมาศ ลงวันที่ 1 ตุลาคม2561

5 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง เจริญทรัพย์ 130,000.00 เจริญทรัพย์ เสนอราคาต่ําสุด 5/2562

หรือการแพทย์

โดยการจัดซื้อทรายอะเบท ลงวันที่ 19 ตุลาคม2561

6 จ้างเหมาบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา  เขียวครีี 84,000.00 นางสุกัญญา  เขียวคีรี เสนอราคาต่ําสุด 1/2562

ประจําปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม2561

 จํานวน 12 เดือน

7 จ้างเหมาบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉนิ 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง างสุทัศน์  ไชยสงครา 84,000.00 นางสุทัศน์  ไชยสงคราม เสนอราคาต่ําสุด 2/2562

ประจําปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม2561

 จํานวน 12 เดือน

8 จ้างเหมาบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรโรจน์  สีมาลั 84,000.00 นายไพรโรจน์  สีมาลัย เสนอราคาต่ําสุด 3/2562

ประจําปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม2561

 จํานวน 12 เดือน

9 จ้างเหมาบริการให้เช่าพื้นที่บริการ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทม์มีเดีย เว็บไซน์ 7,000.00 บ.ไทม์มีเดีย เว็บไซน์ เสนอราคาต่ําสุด 4/2562

อินเตอร์เน็ต ประจําปีงบประมาณ จํากัด จํากัด ลงวันที่ 1 ตุลาคม2561

2562 จํานวน 12 เดือน

10 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่าย 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง เดอะปริ๊น 36,000.00 เดอะปริ๊น เสนอราคาต่ําสุด 5/2562

 เอกสารประจําปีงบประมาณ ลงวันที่ 1 ตุลาคม2561

2562 จํานวน 12 เดือน

11 จ้างเหมาบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรูญ  อาสากิจ 84,000.00 นายจรูญ  อาสากิจ เสนอราคาต่ําสุด 6/2562

ประจําปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม2561

 จํานวน 12 เดือน

12 จ้างเหมาบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง ายแสงจันทร์  ศรีชาด 84,000.00 นายแสงจันทร์  ศรีชาดา เสนอราคาต่ําสุด 7/2562

ประจําปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม2561

 จํานวน 12 เดือน

13 จ้างเหมาบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไร  โคกทมชัย 84,000.00 นางอุไร  โคกทมชัย เสนอราคาต่ําสุด 8/2562

ประจําปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม



 จํานวน 12 เดือน

14 จ้างเหมาบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรส  บุราณรมย์ 84,000.00 นายรส  บุราณรมย์ เสนอราคาต่ําสุด 9/2562

ประจําปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม2561

 จํานวน 12 เดือน

15 จ้างเหมาบริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉนิ 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถวิล  พลอามาตย 84,000.00 นายถวิล  พลอามาตย์ เสนอราคาต่ําสุด 108/2562

ประจําปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม2561

 จํานวน 12 เดือน

16 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปา 132,000.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรรค์  โพธิ์เงิน 132,000.00 นายเสกสรรค์  โพธิ์เงิน เสนอราคาต่ําสุด 11/2562

และไฟฟ้า ประจําปีงบประมาณ ลงวันที่ 1 ตุลาคม2561

2562 จํานวน 12 เดือน

17 จ้างเหมาบริการคนสวน ประจําปี 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสว่าง  พรมแก้ว 78,000.00 นายสว่าง  พรมแก้ว เสนอราคาต่ําสุด 12/2562

งบประมาณ 2562 จํานวน 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม2561

เดือน

18 จ้างเหมาบริการแม่บ้านทําความ 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง างสาวปนัดดา  ผิวเฮ้ 78,000.00 นางสาวปนัดดา  ผิวเฮ้า เสนอราคาต่ําสุด 13/2562

สะอาดประจําปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม2561

จํานวน 12 เดือน

19 จ้างเหมาบริการเวรยาม ประจําปี 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง ยสมศักดิ์  ไชยสงคร 78,000.00 นายสมศักดิ์  ไชยสงครามเสนอราคาต่ําสุด 14/2562

งบประมาณ 2562 จํานวน 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม2561

เดือน

20 จ้างเหมาวจัยเพื่อสํารวจความพึงพอ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เสนอราคาต่ําสุด 15/2562

การให้บริการประชาชน ประจําปี มหาสารคาม มหาสารคาม ลงวันที่ 1 ตุลาคม2561

งบประมาณ 2562 

21 างเหมาเครื่องจักรขนย้ายหินกากยา 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง จก.ราษฏร์เจริญก่อสร้ 13,200.00 หจก.ราษฏร์เจริญก่อสร้า เสนอราคาต่ําสุด 16/2562

ถมดินและขุดระบายน้ํา ลงวันที่ 2 ตุลาคม2561

22 จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหา 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง างบุญเพ็ง  ไชยสงคร 5,250.00 นางบุญเพ็ง  ไชยสงครามเสนอราคาต่ําสุด 17/2562

พร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมสภาฯ ลงวันที่ 8 ตุลาคม2561

สมัยวิสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561

23 จ้างเหมารถแทรกเตอร์เพื่อปรับเกร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิชัย  วงสาโท 3,000.00 นายสุวิชัย  วงสาโท เสนอราคาต่ําสุด 18/2562

ที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดบริเวณรอบบ่อขยะ ลงวันที่ 10 ตุลาคม2561

โนนหนามแท่ง ม.8

24 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง มิตซูนานามหาสารค 4,066.00 บ.มิตซูนานามหาสารคามเสนอราคาต่ําสุด 19/2562

ส่วนกลาง 4 ประตู ทะเบียน จํากัด จํากัด ลงวันที่ 30 ตุลาคม2561

กฉ 5684

25 จัดซืออาหารเสริม (นม) 187,992.80 187,992.80 เฉพาะเจาะจง บ.แมรี่ แอน แดรี่ 187,992.80 บ.แมรี่ แอน แดรี่ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2562

เดือน พ.ย - ธ.ค 61 โปรดักส์ จํากัด โปรดักส์ จํากัด ลงวันที่ 1  พฤศจิกาย 2561

26 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 26,900.00 26,900.00 เฉพาะเจาะจง ้านแสงทองโทรทัศน 26,900.00 ร้านแสงทองโทรทัศน์ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2562

การไฟฟ้า การไฟฟ้า ลงวันที่ 19 พฤศจิกาย 2561

27 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง น 99 โฟโต้เอ็กเพ 2,400.00 ร้าน 99 โฟโต้เอ็กเพรสเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 20/2562

ลงวันที่ 9 พฤศจิกาย 2561



28 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ํา 8,304.81 8,304.81 เฉพาะเจาะจง ค้วยู่ฮะมอเตอร์ จํา 8,304.81 .โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จํากั เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2562

เอนกประสงค์ ลงวันที่ 16 พฤศจิกาย 2561

29 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อม 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง ยบุญเพ็ง  ไชยสงคร 5,250.00 ายบุญเพ็ง  ไชยสงครา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2562

อาหารว่าง ลงวันที่ 16 พฤศจิกาย 2561

30 จ้างเหมาจัดเตรียมขบวนแห่กระ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญสวน  อินงาม 3,200.00 นายบุญสวน  อินงาม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 23/2562

ลงวันที่ 19 พฤศจิกาย 2561

31 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อม 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวราภร  พรมแก้ 3,000.00 นางวราภร  พรมแก้ว เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/2562

เครื่องเสียง ลงวันที่ 19 พฤศจิกาย 2561

32 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อม 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง ยบุญเพ็ง  ไชยสงคร 5,250.00 ายบุญเพ็ง  ไชยสงครา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 25/2562

อาหารว่าง ลงวันที่ 30 พฤศจิกาย 2561

33 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 29,900.00 29,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 29,900.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เสนอราคาต่ําสุด 9/2562
ธงชัย โอเอ เซลล์แอนด์ ธงชัย โอเอ เซลล์แอนด์ ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561

เซอร์วิส เซอร์วิส

34 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 110,000.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด 110,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เสนอราคาต่ําสุด 26/2562

ชั้น จํานวน 2 คัน ตามโครงการ ถวิลถึง แทรเวล ถวิลถึง แทรเวล ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

เพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมการ

ศึกษาดูงาน

35 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง างบุญเพ็ง  ไชยสงคร 9,000.00 นางบุญเพ็ง เสนอราคาต่ําสุด 27/2562

1 มื้อและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ไชยสงคราม ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ฝึกอบรมการศึกษาดูงาน

36 จ้างเหมารถแทรกเตอร์  ตามโครง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางลัดดา  แขมคํา 3,000.00 นางลัดดา  แขมคํา เสนอราคาต่ําสุด 28/2562

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561

37 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ โครงกา 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจํารัส  จันคํา 8,000.00 นายจํารัส  จันคํา เสนอราคาต่ําสุด 29/2562

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ประจําปีงบประมาณ 2562

38 จ้างเหมาเวทีเครื่องเสียง  ตามโครง 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิคม  พลพิมพ์ 10,000.00 นายนิคม  พลพิมพ์ เสนอราคาต่ําสุด 30/2562

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561

39 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ตามโครง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง างเยาวเรศ มวลมนต 6,000.00 นางเยาวเรศ  มวลมนตรีเสนอราคาต่ําสุด 31/2562



การเศรษฐกิจพอเพียง ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561

40 จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม  ตาม 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรลดา สมิ 10,000.00 นางสาวกรรลดา สิมมะลเีสนอราคาต่ําสุด 32/2562

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง  ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

เกษตร

41 จ้างเหมาจัดทําร้านจําหน่ายสินค้า 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระชาติ บุญปอง 40,000.00 นายวีระชาติ บุญปอง เสนอราคาต่ําสุด 33/2562

OTOP พร้อมวัสดุอุปกรณ์เพื่อ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561

ประดับตกแต่งร้าน/ซุ้ม ตามโครง

การหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2561

42 จ้างเหมาเครื่องเสียงตลอดระยะ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระชาติ บุญปอง 9,000.00 นายวีระชาติ บุญปอง เสนอราคาต่ําสุด 34/2562

เวลาการจัดงาน ตามโครงการหนึ่ง ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2561

43 จ้างเหมาบริการจัดหาผู้เข้าประกวด 41,700.00 41,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุขี  ศิริ 41,700.00 นายสุขี  ศิริ เสนอราคาต่ําสุด 35/2562

กิจกรรมต่างๆ จํานวน 5 รายการ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561

ตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ ปี 2561

44 จ้างเหมาบริการจัดหาผู้เข้าร่มแข่งขั 11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุขี  ศิริ 11,800.00 นายสุขี  ศิริ เสนอราคาต่ําสุด 36/2562

กิจกรรมประเภทต่างๆ จํานวน 6 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561

รายการ  ตามโครงการหนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2561

45 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จุดบริกา 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกภูมิ อุ่นทรัพย 4,500.00 นายเอกภูมิ อุ่นทรัพย์ เสนอราคาต่ําสุด 37/2562

ประชาชน ตามโครงการเจ็ดวันอันตราย ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561

ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 

46 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เวที 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญโฮม ติมุลา 7,000.00 นางบุญโฮม ติมุลา เสนอราคาต่ําสุด 38/2562

เครื่องเสียงฯ ตามโครงการแข่งขัน ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561

กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2561

47 จ้างเหมาจัดขบวนพาเหรด จํานวน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอําไพ  พรมงาม 8,000.00 นางอําไพ  พรมงาม เสนอราคาต่ําสุด 39/2562

5 ขบวน ตามโครงการแข่งขันกีฬา ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2561

48 จ้างเหมารถแทรกเตอร์เพื่อปรับเกร 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิชัย  วงสาโท 1,200.00 นายสุวิชัย  วงสาโท เสนอราคาต่ําสุด 40/2562

ขยะที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดบริเวณรอบ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561

บ่อขยะโนนหนามแท่ง 

 

49 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาคุณภาพ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง .กรีนวรินทร์อินเตอ 30,000.00 บ.กรีนวรินทร์อินเตอร์ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2562



การศึกษา DLTV กรุ๊ป จํากัด กรุ๊ป จํากัด ลงวันที่ 10 มกราคม  2562

50 จัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ 4,352.00 4,352.00 เฉพาะเจาะจง พิมพ์อาสารักษาดิน 4,352.00 งพิมพ์อาสารักษาดินแดเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2562

ลงวันที่  10 มกราคม  2562

51 จัดซื้อของขวัญโครงการวันเด็ก 36,565.00 36,565.00 เฉพาะเจาะจง ทเวนตี้ชอป 36,565.00 ทเวนตี้ชอป เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2562

แห่งชาติ ลงวันที่  10 มกราคม  2562

52 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย 6,050.00 6,050.00 เฉพาะเจาะจง เจริญทรัพย์ 6,050.00 เจริญทรัพย์ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/2562

ประจํารถพยาบาลฉุกเฉิน ลงวันที่  31 มกราคม  2562

 

53 จัดซื้อน้ํายาเครื่องพิ่นหมอกควัน 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง เจริญทรัพย์ 120,000.00 เจริญทรัพย์ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2562

ลงวันที่  31  มกราคม  2562

54 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง น 99 โฟโต้เอ็กเพ 6,000.00 ร้าน 99 โฟโต้เอ็กเพรสเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 41/2562

(กองสาธารณสุข) ลงวันที่  8 มกราคม  2562

55 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง น 99 โฟโต้เอ็กเพ 2,400.00 ร้าน 99 โฟโต้เอ็กเพรสเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 42/2562

(กองการศึกษา) ลงวันที่  9 มกราคม  2562

56 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง างสมภาร  จันทร์หอ 9,000.00 นางสมภาร  จันทร์หอมเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 43/2562

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ลงวันที่  9 มกราคม  2562

 

57 จ้างเหมาจัดเตรียมเวที เครื่องเสี 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญโฮม  ติมุลา 8,000.00 นางบุญโฮม  ติมุลา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 44/2562

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ลงวันที่  9 มกราคม  2562

58 จ้างเหมาประกอบอาหาร 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอําไพ  พรมงาม 15,000.00 นางอําไพ  พรมงาม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 45/2562

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ลงวันที่  9 มกราคม  2562

59 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง สาวอุไรวรรณ  แสง 1,200.00 งสาวอุไรวรรณ  แสงรักเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 46/2562

โครงการเข้าค่ายวิชาการ ลงวันที่  25 มกราคม  2562

60 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง น 99 โฟโต้เอ็กเพ 1,000.00 ร้าน 99 โฟโต้เอ็กเพรสเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 47/2562

โครงการเข้าค่ายวิชาการ ลงวันที่ 25  มกราคม  2562

 

61 จ้างเหมาประกอบอาหาร 47,800.00 47,800.00 เฉพาะเจาะจง างอุไรวรรณ  อุปสร 47,800.00 นางอุไรวรรณ  อุปสรณเสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 48/2562

โครงการเข้าค่ายวิชาการ ลงวันที่  28 มกราคม  2562



62 จัดซื้อทรายอะเบท 130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง เจริญทรัพย์ 130,000.00 เจริญทรัพย์ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่  15 /2562

ลงวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2562

63 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,580.00 4,580.00 เฉพาะเจาะจง ลลิตาศึกษาภัณฑ์ 4,580.00 ลลิตาศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่  16/2562

กองส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

64 จัดซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นซีเคคอมแอนเซอร์ 2,800.00 านซีเคคอมแอนเซอร์วิ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 17 /2562

กองสวัสดิการสังคม ลงวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2562

 

65 จัดซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นซีเคคอมแอนเซอร์ 9,900.00 านซีเคคอมแอนเซอร์วิ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่  18 /2562

สํานักปลัด ลงวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2562

66 จัดซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ 11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง บีพี เซอร์วิส 11,500.00 บีพี เซอร์วิส เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 19 /2562

กองคลัง ลงวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2562

67 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 17,700.00 17,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ด.ศึกษาภัณฑ์ 17,770.00 ร้าน ด.ศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2562

กองคลัง ลงวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2562

68 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 8,770.00 8,770.00 เฉพาะเจาะจง นซีเคคอมแอนเซอร์ 8,770.00 านซีเคคอมแอนเซอร์วิ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 22 /2562

กองสวัสดิการสังคม ลงวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2562

 

69 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 17,620.00 17,620.00 เฉพาะเจาะจง นซีเคคอมแอนเซอร์ 17,620.00 านซีเคคอมแอนเซอร์วิ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่  23/2562

สํานักปลัด ลงวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2562

70 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,820.00 2,820.00 เฉพาะเจาะจง นซีเคคอมแอนเซอร์ 2,820.00 านซีเคคอมแอนเซอร์วิ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่  24/2562

สํานักปลัด ลงวันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2562

71 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,690.00 1,690.00 เฉพาะเจาะจง ลลิตาศึกษาภัณฑ์ 1,690.00 ลลิตาศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่  24 /2562

สํานักปลัด ลงวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2562

72 จัดซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการกี 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนึ่งศึกษาภัณฑ 10,000.00 ร้านหนึ่งศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่  25/2562

ต้านยาเสพติดระดับตําบล ลงวันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2562

 

73 จัดซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการกีฬา 28,200.00 28,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสันต์สปอร์ต 28,200.00 ร้านสันต์สปอร์ต เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่  26/2562

ต้านยาเสพติดระดับตําบล ลงวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2562



74 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง เจริญทรัพย์ 36,000.00 เจริญทรัพย์ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 27 /2562

กองสาธารณสุข ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2562

75 จัดซื้อสารส้มชนิดก้อนใส 62,700.00 62,700.00 เฉพาะเจาะจง เจริญทรัพย์ 62,700.00 เจริญทรัพย์ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 28  /2562

ลงวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2562

76 จ้างเหมาประกอบอาหาร 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง สาวศิริวรรณ บุราณ 5,250.00 งสาวศิริวรรณ บุราณร เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 49 /2562

ลงวันที่  6 กุมภาพันธ์ 2562

 

77 จ้างเหมาเตรียมอาหารว่าง 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง งบุญเพ็ง  ไชยสงคร 1,750.00 างบุญเพ็ง  ไชยสงครา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 50 /2562

ลงวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2562

78 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญโฮม  ติมุลา 15,000.00 นางบุญโฮม  ติมุลา เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่  51 /2562

การกีฬาต้านยาเสพติด ลงวันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2562

79 จ้างเหมาจัดเตรียมขบวนพาเหรด 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง งดาวเรือง  พลศรีพิ 50,000.00 างดาวเรือง  พลศรีพิม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 52 /2562

ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ลงวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2562

80 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 2,597.96 2,597.96 เฉพาะเจาะจง ค้วยู่ฮะมอเตอร์ จํา 2,597.96 .โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จํากั เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่  52/2562

รถยนต์ส่วนกลาง กค 27 ลงวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2562

 

81 จ้างเหมาเครื่องเสียง 12,200.00 12,200.00 เฉพาะเจาะจง งสาวหนูผาด  ภาระ 12,200.00 างสาวหนูผาด  ภาระจ เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่  54/2562

ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ลงวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2562

82 จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่อง 38,200.00 38,200.00 เฉพาะเจาะจง นางอําไพ  พรมงาม 38,200.00 นางอําไพ  พรมงาม เสนอราคาต่ําสุด ใบสั่งจ้างเลขที่  55/2562

ตามโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ลงวันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2562

83

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 16 

รายการ เพื่อใช้ในการดําเนินงานให้

เกิดประสิทธิภาพ หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณกองสาธารณะสุขและ

สิ่งแวดล้อม

6,405.00 6,405.00 เฉพาะเจาะจง าน ซีเคคอมแอนเซอร์วิ 6,405.00 ร้าน ซีเคคอมแอนเซอร์วิส เสนอราคาต่ําสุด

30/2562 

CNTR-0093/62

ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562

84

จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 1 มื้อ จํานวน 70 คนๆ 

ละ 25.- บาท เพื่อรับรองการ

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 

ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 8 มีนาคม

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญเพ็ง ไชยสงครา 1,750.00 นางบุญเพ็ง ไชยสงคราม เสนอราคาต่ําสุด

56/2562 

CNTR-0094/62

ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562



85

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์

สํานักงานรถยนต์ส่วนกลาง 4 

ประตูหมายเลขทะเบียน กฉ 5684

 มหาสารคาม  จํานวน 6 รายการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ

่

2,244.86 2,244.86 เฉพาะเจาะจง
บริษัท มิตชูนานา

มหาสารคาม จํากัด
2,244.86

บริษัท มิตชูนานา

มหาสารคาม จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด

57/2562 

CNTR-0095/62

ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

4

จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลโครงการ 

ขนาด 1.5x3 เมตร จํานวน 1 ป้าย

 , ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ความรู้

โรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1.5x3 เมตร

 จํานวน 3 ป้าย ตามโครงการสัตว์

ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบ้าฯ หน่วยงาน

ป

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง าน 99 โฟโต้เอ็กซเพร 1,800.00 ร้าน 99 โฟโต้เอ็กซเพรส เสนอราคาต่ําสุด

58/2562 

CNTR-0096/62

ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

5

จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 1 มื้อ จํานวน 110 คน 

 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ

หน่วยงานงบประมาณกอง

ิ่ ้

2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญเพ็ง ไชยสงครา 2,750.00 นางบุญเพ็ง ไชยสงคราม เสนอราคาต่ําสุด

59/2562 

CNTR-0097/62

ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562

86

จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 1 มื้อ จํานวน 70 คน 

เพื่อรับรองการประชุมสภาสมัย

วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2562 

ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

ํ ั ป ั

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญเพ็ง ไชยสงครา 1,750.00 นางบุญเพ็ง ไชยสงคราม เสนอราคาต่ําสุด

60/2562 

CNTR-0098/62

ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562

87

จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อม

ประดับตกแต่ง ตามโครงการ

เตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยเพื่อ

ศึกษาต่อในระดับอนุบาล ประจําปี

 พ.ศ. 2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอําไพ  พรมงาม 7,000.00 นางอําไพ  พรมงาม เสนอราคาต่ําสุด

61/2562 

CNTR-0099/62

ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

88

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 1

 มื้อ พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เด็กและผู้ปกครอง 1 มื้อ จํานวน 

146 คน  ตามโครงการเตรียม

็

10,950.00 10,950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูผาด ภาระจ 10,950.00 นางสาวหนูผาด ภาระจ่า เสนอราคาต่ําสุด

62/2562 

CNTR-0100/62

ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

89

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัด

กิจกรรม จํานวน 3 รายการ ตาม

โครงการเตรียมความพร้อมเด็ก

ปฐมวัยเพื่อศึกษาต่อในระดับ

อนุบาล ประจําปี พ.ศ. 2562 ใน

ั ี่ ี

2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน หนึ่งศึกษาภัณฑ์ 8,994.00 ร้าน หนึ่งศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาต่ําสุด

31/2562 

CNTR-0101/62

ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562

90

จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนคันดิน บ้านโนนยูง 

หมู่ที่ 3,บ้านโนนจาน หมู่ที่ 7,บ้าน

โพธิ์ทอง หมู่ที่ 23,บ้านแสนสุข หมู่

ที่ 24 และบ้านศรีนครเตา หมู่ที่ 

25 ตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆ

ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

ป ํ ปี ป  2

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ธนกฤต เฮอริ

เทจ

 กรุ๊ป

20,000.00
หจก. ธนกฤต เฮอริเทจ

 กรุ๊ป
เสนอราคาต่ําสุด

63/2562 

CNTR-0102/62

ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562



91

จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ.

2562 จํานวน 6 เล่ม , ค่าเข้าปก

เย็บเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 

2562 จํานวน 1 เล่ม  หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณสํานักปลัด

1,490.00 1,490.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
1,490.00

ร้านซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
เสนอราคาต่ําสุด

64/2562 

CNTR-0103/62

ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562

92

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท

หมึกปริ้นเตอร์ (หมึกแท้) จํานวน 4

 กล่อง  เพื่อใช้ในการดําเนินงาน

ภายในกองช่าง  หน่วยงานเจ้าของ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง างสาวสุขใส ศรีสงครา 10,000.00 นางสาวสุขใส ศรีสงคราม เสนอราคาต่ําสุด

31/2562 

CNTR-0101/62

ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562

93

จ้างเหมายานพาหนะรถโดยสารปรับ

อากาศ จํานวน 1 คัน จํานวน 1 วัน

 พร้อมพนักงานขับรถ ตามโครง

การส่งเสริมการปลูกผัประจําปีงบ

ประมาณ 2562 เพื่อศีกษาดูงาน 

ณ สวนผักปากช่อง  ในวันที่ 29 

ี  

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางทองพูน  แก้ว

วัง
13,000.00 นางทองพูน  แก้ววัง เสนอราคาต่ําสุด

65/2562 

CNTR-0104/62

ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562

94

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 

จํานวน 1 มื้อ, อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม จํานวน 2 มื้อ  ตาม

กําหนดการโครงการเพิ่มศักยภาพ

การปฏิบัติงาน  อปพร. ในวันที่ 2 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญเพ็ง ไชยสงครา 10,000.00 นางบุญเพ็ง ไชยสงคราม เสนอราคาต่ําสุด

66/2562 

CNTR-0106/62

ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562

95

จ้างออกแบบโครงการปรับปรุง

ถนนคันดิน บ้านหนองเลิง หมู่ที่ 

17, บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 23, บ้าน

แสนสุข หมู่ที่ 24 และบ้านศรีนคร

เตา หมู่ที่ 25 ตําบลเมืองเตา 

อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม ประจําปีงบประมาณ

 2 2

29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ธนกฤต

เฮอริเทจ กรุ๊ป
29,000.00

หจก. ธนกฤต

เฮอริเทจ กรุ๊ป
เสนอราคาต่ําสุด

67/2562 

CNTR-0107/62

ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562

96

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท

หมึกปริ้นเตอร์ (หมึกแท้) จํานวน 4

 กล่อง  เพื่อใช้ในการดําเนินงาน

ภายในกองช่าง  หน่วยงานเจ้าของ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุขใส  ศรีสงคร 10,000.00 น.ส.สุขใส  ศรีสงคราม เสนอราคาต่ําสุด

32/2562 

CNTR-0108/62

ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562

97

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ

โรงเรียน 4 โรงเรียนและศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ จํานวนเด็ก 

642 คน ช่วงปิดเทอมเดือน

เมษายน - 15 พฤษภาคม 2562  

จํานวน 29 วัน

145,592.76 145,592.76 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แมรี่ แอน

แดรี่

โปรดักส์ จํากัด

145,592.76
บริษัท แมรี่ แอนแดรี่

โปรดักส์ จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด

33/2562 

CNTR-0109/62

ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562

98

จัดซื้ออุปกรณ์ในการฝึกวินัยจราจร

 และการฝึกดับเพลิง จํานวน 4 

รายการ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพ

การปฏิบัติงาน อปพร. (อบรมเชิง

ปฏิบัติการซักซ้อมแผนป้องกัน

ั ี ั ั ิ ์

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง โบแฟร์ แอนตรี้ ไฟร์ 5,600.00 โบแฟร์ แอนตรี้ ไฟร์ เสนอราคาต่ําสุด

34/2562 

CNTR-0110/62

ลงวันที่ 2 เมษายน 2562



99

จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ 

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 

2562 ในวันที่ 11 เมษายน 2562

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุขี  ศิริ 10,000.00 นายสุขี  ศิริ เสนอราคาต่ําสุด

68/2562 

CNTR-0111/62

ลงวันที่ 9 เมษายน 2562

100

จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง  ตาม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 

2562 ในวันที่ 11 เมษายน 2562

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  ใจบุญ 5,000.00 นายอนุชา  ใจบุญ เสนอราคาต่ําสุด

69/2562 

CNTR-0112/62

ลงวันที่ 9 เมษายน 2562

101

จ้างเหมาอาหารว่าง จํานวน 2 มื้อๆ

 ละ 25.-บาท จํานวน 950 คน 

ตามกําหนดการโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในวันที่ 11 

47,500.00 47,500.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวนิตยาวรรณ 

                  

ประทุมทอง

47,500.00
นางสาวนิตยาวรรณ 

                  ประทุม

ทอง

เสนอราคาต่ําสุด

70/2562 

CNTR-0113/62

ลงวันที่ 9 เมษายน 2562

102

วัสดุคอมพิวเตอร์ เซ่น ตลับหมึก 

จํานวน 4 รายการ ปรากฏตาม

(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - 

2564) หน่วยงานเจ้าของ

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บีพีเซอร์วิส 7,000.00 บีพีเซอร์วิส เสนอราคาต่ําสุด

35/2562 

CNTR-0114/62

ลงวันที่ 9 เมษายน 2562

103

จ้างเหมาจัดทําป้าย จํานวน 3 

รายการ ตามโครงเจ็ดวันอันตราย

ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ประจําปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 -

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง กดิ์สูง โฟโต้ แอน สตูดิโ 3,000.00 ศักดิ์สูง โฟโต้ แอน สตูดิโอ เสนอราคาต่ําสุด

71/2562 

CNTR-0115/62

ลงวันที่ 10 เมษายน 2562

104

จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตั้งจุด

บริการประชาชน ตามโครงเจ็ดวัน

อันตรายลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ประจําปี 2562 

ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกภูมิ  อุ่นทรัพย์ 4,000.00 นายเอกภูมิ  อุ่นทรัพย์ เสนอราคาต่ําสุด

72/2562 

CNTR-0116/62

ลงวันที่ 10 เมษายน 2562

105

จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างพร้อม

เครื่องดื่ม เพื่อบริการประชาชน 

ประจําจุดตรวจบริการประชาชน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามโครง

เจ็ดวันอันตรายลดอุบัติเหตุช่วง

เทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2562

 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 

2 2

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง างสาววรัญญา  โทอินท 6,600.00 นางสาววรัญญา  โทอินทร์ เสนอราคาต่ําสุด

73/2562 

CNTR-0117/62

ลงวันที่ 10 เมษายน 2562

106

จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลขนาด100

 x 300 ซม. จํานวน 2 ผืน และ

ขนาด 150 x 300 ซม. จํานวน 1

 ผืน  ตามโครงการจัดเวทีประชาคม

เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

ํ ั ป ั

1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง าน 99 โฟโต้เอ็กซเพร 1,050.00 ร้าน 99 โฟโต้เอ็กซเพรส เสนอราคาต่ําสุด

74/2562 

CNTR-0119/62

ลงวันที่ 10 เมษายน 2562

107

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

พร้อมน้ําดื่ม 1 มื้อๆ ละ 50.-บาท 

จํานวน 950 คน  ตามกําหนดการ

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ ในวันที่ 11 เมษายน 

47,500.00 47,500.00 เฉพาะเจาะจง
นางอุไรวรรณ  อุป

สรณ์
47,500.00 นางอุไรวรรณ  อุปสรณ์ เสนอราคาต่ําสุด

75/2562 

CNTR-0118/62

ลงวันที่ 10 เมษายน 2562



108

จัดซื้อสํานักงาน จํานวน 2

รายการ

เช่น กระดาษ A4 จํานวน 10ลัง

และกระดาษ ชนิดคละสี 

จํานวน 5 รีม หน่วยงานเจ้าของ

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
7,500.00

ร้าน ซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
เสนอราคาต่ําสุด

36/2562 

CNTR-0120/62

ลงวันที่ 10 เมษายน 2562

109

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จํานวน 4

รายการ ตามโครงการจัดเวที

ประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 

3,795.00 3,795.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
3,795.00

ร้าน ซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
เสนอราคาต่ําสุด

37/2562 

CNTR-0121/62

ลงวันที่ 11 เมษายน 2562

110
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน

คันดิน บ้านแสนสุข หมู่ที่ 24
98,000.00 98,350.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. อมรรัตน์

รุ่งเรือง
98,000.00

หจก. อมรรัตน์รุ่งเรือง

2015
เสนอราคาต่ําสุด

76/2562 

CNTR-0123/62

111
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนคัน

ดินบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 23
98,000.00 98,350.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. คําพันธ์การค้า

(2015)
98,000.00

หจก. คําพันธ์การค้า

(2015)
เสนอราคาต่ําสุด

77/2562 

CNTR-0128/62

่
112

จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน

คันดินบ้านศรีนครเตา หมู่ที่ 25
98,000.00 98,350.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. คําพันธ์การค้า

(2015)
98,000.00

หจก. คําพันธ์การค้า

(2015)
เสนอราคาต่ําสุด

78/2562 

CNTR-0129/62

113
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน

คันดินบ้านโนนยูง หมู่ที่ 3
98,000.00 99,270.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ราษฎร์เจริญ

ก่อสร้าง
98,000.00

หจก. ราษฎร์เจริญ

ก่อสร้าง
เสนอราคาต่ําสุด

79/2562 

CNTR-0125/62

114
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน

คันดินบ้านโนนจาน หมู่ที่ 7
98,000.00 99,270.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ราษฎร์เจริญ

ก่อสร้าง
98,000.00

หจก. ราษฎร์เจริญ

ก่อสร้าง
เสนอราคาต่ําสุด

80/2562 

CNTR-0126/62

115

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

จํานวน 8 รายการ เพื่อไว้สําหรับ

ใช้ในสํานักงาน  หน่วยงาน
9,855.00 9,855.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
9,855.00

ร้าน ซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
เสนอราคาต่ําสุด

80/2562 

CNTR-0126/62

ลงวันที่ 18 เมษายน 2562

116

จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง

กําแพงล้อมรอบศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ธนกฤต เฮ

อริเทจ

กรุ๊ป

8,000.00

หจก. ธนกฤต เฮอริ

เทจ

กรุ๊ป

เสนอราคาต่ําสุด

81/2562 

CNTR-0132/62

ลงวันที่ 24 เมษายน 2562

117

จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง

กําแพงล้อมรอบศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ธนกฤต เฮ

อริเทจ

กรุ๊ป

4,000.00

หจก. ธนกฤต เฮอริ

เทจ

กรุ๊ป

เสนอราคาต่ําสุด

82/2562 

CNTR-0133/62

ลงวันที่ 24 เมษายน 2562

118

จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง

อาคารหอประชุมเอนกประสงค์

คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น 

ประจําปีงบประมาณ 2561

80,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ธนกฤต เฮ

อริเทจ

กรุ๊ป

80,000.00

หจก. ธนกฤต เฮอริ

เทจ

กรุ๊ป

เสนอราคาต่ําสุด

83/2562 

CNTR-0134/62

ลงวันที่ 24 เมษายน 2562

119
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน

คัน-
184,500.00 185,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. คําพันธ์

การค้า
184,500.00

หจก. คําพันธ์การค้า

(2015)
เสนอราคาต่ําสุด

84/2562 

CNTR-0135/62

120
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน

คัน-
171,500.00 172,200.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. คนาอัน

คอนสตรัคชัน
171,500.00

หจก. คนาอัน

คอนสตรัคชัน
เสนอราคาต่ําสุด

85/2562 

CNTR-0131/62

121
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุง

ถนนคันดินบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 23 145,000.00 145,900.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.คําพันธ์การค้า

 (2015)
145,000.00

หจก.คําพันธ์การค้า 

(2015)
เสนอราคาต่ําสุด

86/2562 

CNTR-0136/62

ั ี่   

122
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุง

ถนนคันดินบ้านแสนสุข หมู่ที่ 24 181,000.00 181,700.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.อมรรัตน์

รุ่งเรือง 

2015

181,000.00
หจก.อมรรัตน์รุ่งเรือง 

2015
เสนอราคาต่ําสุด

87/2562 

CNTR-0137/62

ั ี ่   2562



123

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ

โรงเรียน 4 โรงเรียนและศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 5 ศูนย์ จํานวนเด็ก 638 

คน ช่วงเปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 16 

พ.ค ถึง 28 มิ.ย 62 จํานวน 30 

วัน เว้นเสาร์อาทิตย์ จํานวน 

 ่     

149,674.80 149,674.80 เฉพาะเจาะจง
นายจักรกฤษณ์  

ไกรสนธิ์วัฒนา
149,674.80

นายจักรกฤษณ์  ไกร

สนธิ์วัฒนา
เสนอราคาต่ําสุด

39/2562 

CNTR-0138/62

ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 

2562

124

จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล

ประชาสัมพันธ์ งานประเพณีบุญบั้ง

ไฟ จํานวน 3 ป้าย ตามโครงการจัด

งานประเพณีบุญบั้งไฟระดับตําบล 

ประจําปี พ.ศ.2562 ในระหว่าง

ั ี่

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน 99 โฟโต้เอ็กซ

เพรส
6,600.00

นางสาวนิตยาวรรณ 

                  ประทุม

ทอง

เสนอราคาต่ําสุด

88/2562 

CNTR-0139/62

ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 

2562

125

จ้างเหมาจัดทําบั้งไฟถวาย จํานวน 

2 บั้ง พร้อมชุดบวงสรวงตาม

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

ระดับตําบล ประจําปี พ.ศ.2562 

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง างสาวหนูผาด  ภาระจ 12,000.00 นางสาวหนูผาด  ภาระจ่า เสนอราคาต่ําสุด

89/2562 

CNTR-0140/62

ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 

2562

126

จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมเวที

เครื่องเสียงพิธีเปิด  ตามโครงการ

จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟระดับ

ตําบล ประจําปี พ.ศ.2562 ใน

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญโฮม  ติมุลา 24,000.00 นางบุญโฮม  ติมุลา เสนอราคาต่ําสุด

90/2562 

CNTR-0141/62

ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 

2562

127

จ้างเหมาบริการจัดขบวนแห่งบั้งไฟ

 แบ่งเป็นโซนบนและโซนล่าง 

จํานวน 2 ขบวน ตามกําหนดการ

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

ระดับตําบล ประจําปี พ.ศ.2562 

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง างดาวเรือง  พลศรีพิม 160,000.00 นางดาวเรือง  พลศรีพิมพ์ เสนอราคาต่ําสุด

91/2562 

CNTR-0142/62

ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 

2562

128

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

สําหรับแขกผู้มีเกียรติ ตัวแทน

หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป

ผู้ร่วมงาน ตามกําหนดการโครงการ

จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟระดับตําบล

 ประจําปี พ.ศ.2562 ในระหว่าง

ั ี่   

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอําไพ  พรมงาม 25,000.00 นางอําไพ  พรมงาม เสนอราคาต่ําสุด

92/2562 

CNTR-0143/62

ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 

2562

129

จ้างเหมายานพาหนะรถโดยสารปรับ

อากาศ จํานวน 1 คัน พร้อม

พนักงานขับรถ จํานวน 1 วัน  ตาม

กําหนด

การศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ 

้  ํ  ํ ึ  

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทองพูน  แก้ววัง 6,000.00 นางทองพูน  แก้ววัง เสนอราคาต่ําสุด

93/2562 

CNTR-0144/62

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 

2562

130

จ้างเหมาจัดทําบั้งไฟแสน บั้งไฟถวาย

 และบั้งไฟขึ้นสูง จํานวน 3 บั้ง ตาม

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

ระดับอําเภอ ประจําปี พ.ศ.2562 

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 2 

ิ

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายมาริน แพง

สร้อยน้อย
25,000.00

นายมาริน แพงสร้อย

น้อย
เสนอราคาต่ําสุด

94/2562 

CNTR-0145/62

ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 

2562



131

จ้างเหมาแต่วตัวผู้ถือป้าย 6 คน 

และแต่งตัวนางฟ้าประจําขบวนรถ

แห่บั้งไฟสวยงาม จํานวน 4 คน 

พร้อมประดับรถแห่ ตามโครงการ

จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟระดับ

อําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 ระหว่างวันที่ 31 

  2 ิ  2 2

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอําไพ  พรมงาม 20,000.00 นางอําไพ  พรมงาม เสนอราคาต่ําสุด

95/2562 

CNTR-0146/62

ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 

2562

132

จ้างเหมาแต่งตัวผาแดง - นางไอ่ 

พร้อมรถม้า ตามโครงการจัดงาน

ประเพณีบุญบั้งไฟระดับอําเภอ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 

ิ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญโฮม  ติมุลา 10,000.00 นางบุญโฮม  ติมุลา เสนอราคาต่ําสุด

96/2562 

CNTR-0147/62

ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 

2562

133

จ้างเหมาบริการจัดขบวนแห่บั้งไฟ

ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้ง

ไฟระดับอําเภอ ประจําปี พ.ศ.

2562 ในวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 

่

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสมภาร  

จันทร์หอม
45,000.00 นางสมภาร  จันทร์หอม เสนอราคาต่ําสุด

97/2562 

CNTR-0148/62

ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 

2562

134
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคัน

ดินคูห้วยลําเตา บ้านศรีนครเตา 

่

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศุภกิตก่อสร้าง 27,000.00 ร้านศุภกิตก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด
98/2562 

CNTR-0151/62

135

 จ้างเหมาบริการดูแลทําความ

สะอาด สํานักงานองค์การบริหาร

ส่วนตําบลเมืองเตา เริ่มทํางานวันที่

 11 มิถุนายน 2562 ถึง 30 

23,833.00 23,833.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาววรัญญา โท

อินทร์
23,833.00

นางสาววรัญญา โท

อินทร์
เสนอราคาต่ําสุด

99/2562 

CNTR-0152/62

ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562

136

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก

พิมพ์แท้ จํานวน 2 ตลับ  กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน ซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
5,000.00

ร้าน ซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
เสนอราคาต่ําสุด

40/2562 

CNTR-0153/62

ลงวันที ่10 มิถุนายน 2562

137

จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้า

รูปเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ประจําปี 

พ.ศ.2562 จํานวน 55 เล่ม 

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
9,900.00

ร้าน ซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
เสนอราคาต่ําสุด

100/2562 

CNTR-0154/62

ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562

138

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 

ช่วงพักเที่ยง 1 มื้อ พร้อมอาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้า 1 มื้อ 
5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง างบุญเพ็ง  ไชยสงครา 5,250.00 นางบุญเพ็ง  ไชยสงคราม เสนอราคาต่ําสุด

101/2562 

CNTR-0155/62

ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562

139
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 

รายการ เพื่อใช้งานราชการภายใน 9,950.00 9,950.00 เฉพาะเจาะจง าน ซีเคคอมแอนเซอร์วิ 9,950.00 ร้าน ซีเคคอมแอนเซอร์วิส เสนอราคาต่ําสุด
41/2562 

CNTR-0156/62

140
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กระดาษ A4 

ขนาด 80 แกรม จํานวน 10 กล่อง

เพื่อใช้งานในสํานักปลัด

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง าน ซีเคคอมแอนเซอร์วิ 7,000.00 ร้าน ซีเคคอมแอนเซอร์วิส เสนอราคาต่ําสุด
42/2562 

CNTR-0157/62

ั ี่  ิ  

141

จ้างเหมาบริการสูบน้ํา จากลํา

พลับพลาสู่สระน้ําดอนป่าตาล ที่ใช้

เป็นแหล่งผลิตน้ําประปาบ้านน้ําอ้อม

 หมู่ 6 และหมู่ 26 หน่วยงาน

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางถาวร  จันทร์สิงห์ 24,000.00 นางถาวร  จันทร์สิงห์ เสนอราคาต่ําสุด
102/2562 

CNTR-0158/62

ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562



142

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศสํานักงาน กองช่าง

 จํานวน 1 เครื่อง  เพื่อจ่ายเป็นค่า

บํารุงรักษาและซ่อมแซม  หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณสํานักปลัด

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บีพี เซอร์วิส 1,500.00 บีพี เซอร์วิส เสนอราคาต่ําสุด
103/2562 

CNTR-0159/62

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

143

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศสํานักงาน สํานัก

ปลัด จํานวน 3 เครื่อง  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสํานัก

ั

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บีพี เซอร์วิส 4,500.00 บีพี เซอร์วิส เสนอราคาต่ําสุด
104/2562 

CNTR-0160/62

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

144

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที 

รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 

จํานวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล

เมืองเตา จํานวน 5 ศูนย์ ภาคเรียน

ที่ 1/๒๕๖2 ตั้งแต่วันที่ 1 

   ิ  

185,318.36 185,318.36 เฉพาะเจาะจง
องค์การส่งเสริมโค

นม

แห่งประเทศไทย

185,318.36
องค์การส่งเสริมโคนม

แห่งประเทศไทย
เสนอราคาต่ําสุด

43/2562 

CNTR-0161/62

ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2562

145

จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เครื่อง

สูบน้ําระยะไกลสําหรับปฏิบัติงาน 

แก้ไขปัญ หาความเดือดร้อนของ

ราษฏร์ในชุมชนตําบลเมืองเตา 8 

หมู่บ้าน  ฯลฯ หน่วยงานเจ้าของ

73,764.00 73,764.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บางจากกรี

นเนท จํากัด
73,764.00

บริษัท บางจากกรีนเนท

 จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด

44/2562 

CNTR-0162/62

ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2562

146

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท

หมึกเครื่องพิมพ์ ตลับหมึก 

LBP6000 (85A) จํานวน 6 กล่อง

 และตลับหมึกแท้ 85A จํานวน 1 

ตลับ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ภายในกองคลัง หน่วยงานเจ้าของ

ป ั

11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง บีพี เซอร์วิส 11,500.00 บีพี เซอร์วิส เสนอราคาต่ําสุด

45/2562 

CNTR-0163/62

ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 

2562

147

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 8 

รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ภายในกองคลัง สังกัดองค์การ

บริหารส่วนตําบลเมืองเตา 

17,570.00 17,570.00 เฉพาะเจาะจง ลลิตาศึกษาภัณฑ์ 17,570.00 ลลิตาศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาต่ําสุด

46/2562 

CNTR-0164/62

ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 

2562

148

จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง

ห้องน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1

 ชั้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ก.ธนกฤต เฮอริเทจ ก 9,000.00 หจก.ธนกฤต เฮอริเทจ กรุ๊ปเสนอราคาต่ําสุด

106/2562 

CNTR-0166/62

ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 

149

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบ

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเมือง

เตา เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา 

หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์

การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา ฯ 

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกอง

่

14,100.00 14,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ละเอียด พาณิชย์ 14,100.00 ร้าน ละเอียด พาณิชย์ เสนอราคาต่ําสุด

107/2562 

CNTR-0166/62

ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 

2562



150

จัดซื้อเครื่องเล่นภาคสนามกลางแจ้ง 

ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 

ศูนย์ๆ ละ 50,000.-บาท จํานวน 

11 รายการ เป็นเงิน 250,000.-

บาท (-สองแสนห้าหมืฎ่นบาทถ้วน-) 

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกอง

ึ

250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนึ่งศึกษาภัณฑ์ 248,000.00 ร้านหนึ่งศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาต่ําสุด
47/2562 CNTR-0171/62

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

151

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องกอง

การศึกษาฯ พร้อมติดตั้งแอร์ ขนาด 

12,000 บีทียู เตําบลเมืองเตา 

อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณกองการศึกษาฯ

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง ก.ธนกฤต เฮอริเทจ ก 100,000.00 หจก.ธนกฤต เฮอริเทจ กร๊ปเสนอราคาต่ําสุด
108/2562 

CNTR-0168/62

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

152

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อม

เข้าเล่มรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 

100 เล่ม หน่วยงานเจ้าของ

ํ ั ั

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง าน ซีเคคอมแอนเซอร์วิ 19,000.00 ร้าน ซีเคคอมแอนเซอร์วิส เสนอราคาต่ําสุด
109/2562 

CNTR-0169/62

ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

153

จ้างเหมาก่อสร้างกําแพงล้อมรอบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลเมืองเตา 

อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564

 หน้า1661) หน่วยงานเจ้าของ

ป ึ

200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนกฤ เฮอริ

เทจ กรุ๊ป
200,000.00

หจก.ธนกฤ เฮอริเทจ 

กรุ๊ป
เสนอราคาต่ําสุด

110/2562 

CNTR-0171/62

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

154

จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน

หินคลุก ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 จํานวน 4 โครงการ
9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนกฤ เฮอริ

เทจ กรุ๊ป
9,600.00

หจก.ธนกฤ เฮอริเทจ 

กรุ๊ป
เสนอราคาต่ําสุด

111/2562 

CNTR-0172/62

ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

155
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 

รายการ  หน่วยงานเจ้าของ 8,815.00 8,815.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ซีเคคอมแอน

เชอร์วิส
8,815.00

ร้าน ซีเคคอมแอน

เชอร์วิส
เสนอราคาต่ําสุด

48/2562 

CNTR-0173/62

่
156

จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ปีงบประมาณ 

พ ศ  2562 จํานวน 19 โครงการ

45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนกฤ เฮอริ

เทจ กรุ๊ป
45,600.00

หจก.ธนกฤ เฮอริเทจ 

กรุ๊ป
เสนอราคาต่ําสุด

112/2562 

CNTR-0174/62

ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

157

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

พร้อมน้ําดื่ม 1 มื้อ และอาหารว่าง

พร้อมเครื่องดื่ม 2 มื้อ จํานวน 95 

คนตามโครงการเพิ่มศักยภาพสตี

ตําบลเมืองเตา ประจําปี 2562 ใน

วันที่ 2 สิงหาคม 2562

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวศิรินภา  

นามมะลัย
9,500.00

นางสาวศิรินภา นาม

มะลัย
เสนอราคาต่ําสุด

113/2562 

CNTR-0175/62

ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562

158

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

พร้อมน้ําดื่ม 1 มื้อ และอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม 1 มื้อ จํานวน 70 

คนเพื่อรับรองการประชุมสภาสมัย

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 

ใ ั ี่ ิ

5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง
นางบุญเพ็ง ไชย

สงคราม
5,250.00 นางบุญเพ็ง ไชยสงคราม เสนอราคาต่ําสุด

114/2562 

CNTR-0176/62

ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562



159

จัดซื้อสารส้ม ชนิดก้อนใสบรรจุ 30

 กก./ถุง (รวม 4,980 กิโลกรัม) 

จํานวน 166 ถุงๆ ละ 380 บาท 

เพื่อใช้ในการผลิตน้ําประปาให้

ประชาชนได้ใช้ในการอุปโภค

บริโภค หน่วยงานเจ้าของ

ป ํ ั ป ั

63,080.00 63,080.00 เฉพาะเจาะจง โชคทวี 63,080.00 โชคทวี เสนอราคาต่ําสุด

49/2562 

CNTR-0177/62

ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562

160

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง จํานวน 

 2  รายการ  เพื่อปฏิบัติงานทาง

ราชการงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย  หน่วยงานเจ้าของ

9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง โปแพร์ แอนตี้ ไฟร์ 9,800.00 โปแพร์ แอนตี้ ไฟร์ เสนอราคาต่ําสุด

50/2562 

CNTR-0178/62

ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562

161

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน 2 

รายการ  หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณสํานักปลัด 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง าน ซีเคคอมแอนเซอร์วิ 4,900.00 ร้าน ซีเคคอมแอนเซอร์วิส เสนอราคาต่ําสุด

51/2562 

CNTR-0179/62

ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562

162

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน 2 

รายการ หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร
4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง าน ซีเคคอมแอนเซอร์วิ 4,900.00 ร้าน ซีเคคอมแอนเซอร์วิส เสนอราคาต่ําสุด

52/2562 

CNTR-0180/62

ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562

163

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน

2 รายการ หน่วยงานเจ้าของงบ

ประมาณสํานักปลัด
17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง าน ซีเคคอมแอนเซอร์วิ 17,000.00 ร้าน ซีเคคอมแอนเซอร์วิส เสนอราคาต่ําสุด

53/2562 

CNTR-0181/62

ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562

164

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 13 

รายการ หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณกองสวัสดิการสังคม
11,830.00 11,830.00 เฉพาะเจาะจง าน ซีเคคอมแอนเซอร์วิ 11,830.00 ร้าน ซีเคคอมแอนเซอร์วิส เสนอราคาต่ําสุด

54/2562 

CNTR-0182/62

ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562

165

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อม

เข้าเล่มร่างข้อบัญญัติ ปี 2563 

จํานวน60 เล่มหน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณสํานักปลัด

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง าน ซีเคคอมแอนเซอร์วิ 4,800.00 ร้าน ซีเคคอมแอนเซอร์วิส เสนอราคาต่ําสุด

115/2562 

CNTR-0183/62

ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

166

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

พร้อมน้ําดื่ม 1 มื้อ  และอาหารว่าง

พร้อมเครื่องดื่ม 1 มื้อ จํานวน 70 

คนเพื่อรับรองการประชุมสภาสมัย

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562

5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญเพ็ง ไชยสงครา 5,250.00 นางบุญเพ็ง ไชยสงคราม เสนอราคาต่ําสุด

116/2562 

CNTR-0184/62

ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

167

จัดซื้อแบตเตอรี่รถน้ําเอนกประสงค์

 จํานวน 2 ลูก เพื่อเป็นการดูแล

บํารุง

รักษาและซ่อมแซม  หน่วยงาน

6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง เล่ย์ ไดนาโม แบตเตอรี 6,200.00 เล่ย์ ไดนาโม แบตเตอรี่ เสนอราคาต่ําสุด

55/2562 

CNTR-0185/62

ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

168

จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครง

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคม

อาเซียน ประจําปี พ.ศ. 2562 ใน

่

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางอําไพ  พรมงาม 3,600.00 นางอําไพ  พรมงาม เสนอราคาต่ําสุด

117/2562 

CNTR-0186/62

ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562



169

างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 

สําหรับผู้เข้ารับการอบรม 1 มื้อ 

และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

สําหรับผู้เข้ารับการอบรม 2 มื้อ 

จํานวน 150 คน ตามโครงการ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ประจําปี พ.ศ. 2562 ใน

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 

หน่วยงาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวศิรินภา 

นามมะลัย
15,000.00

นางสาวศิรินภา นาม

มะลัย
เสนอราคาต่ําสุด

118/2562 

CNTR-0187/62

ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

170

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับผู้เข้าร่วม

อบรม จํานวน 150 คน ตาม

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน ประจําปี พ.ศ. 

2562 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านหนึ่งศึกษา

ภัณฑ์
9,000.00 ร้านหนึ่งศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาต่ําสุด

56/2562 

CNTR-0188/62

ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

171

จัดซื้อพันธุ์กล้าไม้พยุงชําถุง จํานวน

 1,100 ต้น ตามโครงการส่งเสริม

ปลูกป่าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณกองส่งเสริมการเกษตร

27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเข็มทองพันธุ์ไม้ 27,500.00 ร้านเข็มทองพันธุ์ไม้ เสนอราคาต่ําสุด

57/2562 

CNTR-0189/62

ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

172

จ้างเหมารถไถกําจัดวัชพืชและไถ

ปลูกต้นไม้ จํานวน 40 ไร่  ตาม

โครงการส่งเสริมปลูกป่าชุมชน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณกองส่งเสริม

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิชัย  วงสาโท 8,000.00 นายสุวิชัย  วงสาโท เสนอราคาต่ําสุด

119/2562 

CNTR-0190/62

ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

173

โครงการก่อสร้างอาคาร

หอประชุมเอนกประสงค์

คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น
2,404,350.00 2,404,350.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ไทยเจริญ

ธัญญมิตร

ก่อสร้าง

2,080,000.00

หจก.ไทยเจริญธัญญ

มิตร

ก่อสร้าง

เสนอราคาต่ําสุด

1/2562 CNTR-0191/62

เลขที่โครงการ 

6207191935

174

จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม 1 มื้อ ตาม

โครงการส่งเสริมปลูกป่าชุมชน 

ปีงบประมาณ พ ศ 2562 

3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง
นางบุญเพ็ง ไชย

สงคราม
3,750.00

นางบุญเพ็ง ไชย

สงคราม
เสนอราคาต่ําสุด

120/2562 

CNTR-0192/62

ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562

175

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

พร้อมน้ําดื่ม 1 มื้อ และอาหาร

ว่างพร้อมเครื่องดื่ม 1 มื้อ 

จํานวน 70 คนเพื่อรับรองการ

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3

 ครั้งที่ 3/2562 ในวันอังคารที่

 20 สิงหาคม 2562 หน่วยงาน

้

5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง
นางบุญเพ็ง ไชย

สงคราม
5,250.00

นางบุญเพ็ง ไชย

สงคราม
เฉพาะเจาะจง

121/2562 

CNTR-0193/62

ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562

176

จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซม

ครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน 

จํานวน 5 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.เอฟ เค เอส 

ซัพพลาย
49,000.00

หจก.เอฟ เค เอส ซัพ

พลาย
เฉพาะเจาะจง

122/2562 

CNTR-0194/62

ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562



177

จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม 1 มื้อ จํานวน 

150 คนตามโครงการอบรม

ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ตามฤดูกาลสําหรับประชาชน 

ประจําปี 2562 ในวันที่ 21 

สิงหาคม 2562 หน่วยงาน

งบประมาณกองสาธารณสุขและ

ิ่ ้

3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง
นางบุญเพ็ง ไชย

สงคราม
3,750.00

นางบุญเพ็ง ไชย

สงคราม
เสนอราคาต่ําสุด

123/2562 

CNTR-0195/62

ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562

178

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

พร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565)แก้ไข 

เปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.

2562 จํานวน 10 เล่ม

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
1,800.00

ร้านซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
เสนอราคาต่ําสุด

124/2562 

CNTR-0197/62

ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

179

จ้างเหมาบริการซ่อมแซม

ครุภัณฑ์สํานักงานรถยนต์

ส่วนกลาง 4 ประตู หมายเลข

ทะเบียน กฉ 5684 

มหาสารคาม ฯ จํานวน 26

รายการเป็นเงิน14,803.45

บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา

และซ่อมแซมทรัพย์สิน 

่ ้

14,803.45 14,803.45 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มิตซูนานา

มหาสารคาม 

จํากัด

14,803.45
บริษัท มิตซูนานา

มหาสารคาม จํากัด
เสนอราคาต่ําสุด

125/2562 

CNTR-0198/62

ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

180

จ้างเหมารถแทรกเตอร์ เพื่อปรับ

เกรดขยะบริเวณรอบบ่อทิ้งขยะ

โนนหนามแท่ง จํานวน 5 

ชั่วโมงหน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณกองสาธารณสุขและ

่

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวิชัย วงสาโท 3,000.00 นายสุวิชัย วงสาโท เสนอราคาต่ําสุด

126/2562 

CNTR-0199/62

ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

181

จ้างเหมาประกอบอาหารกลาง

วัน 1 มื้อ และอาหารว่างพร้อม

เครื่องดื่ม 2 มื้อตามโครงการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

นักเรียนฯ ประจําปี 2562 ใน

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 

หน่วยงานงบประมาณกอง

่ ้

8,850.00 8,850.00 เฉพาะเจาะจง
นางบุญเพ็ง ไชย

สงคราม
8,850.00

นางบุญเพ็ง ไชย

สงคราม
เสนอราคาต่ําสุด

127/2562 

CNTR-0200/62

ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

182

จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม 2 มื้อ จํานวน 

70 คน ตามโครงการอบรม

เยาวชนต้านภัยยาเสพติด 

ประจําปี 2562 ในวันที่ 27

 สิงหาคม 2562หน่วยงาน

งบประมาณสํานักปลัด

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง
นางบุญเพ็ง ไชย

สงคราม
3,500.00

นางบุญเพ็ง ไชย

สงคราม
เสนอราคาต่ําสุด

128/2562 

CNTR-0201/62

ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562



183

จ้างเหมาประกอบอาหารกลาง

วัน 1 มื้อ และค่าอาหารว่าง

พร้อมเครื่องดื่ม 2 มื้อโครงการ

อบรมให้ความรู้การป้องกันโรค

เอดส์ฯ ประจําปี2562 ในวันที่

 28 สิงหาคม 2562 หน่วยงาน

งบประมาณกองสาธารณสุขและ

่ ้

7,150.00 7,150.00 เฉพาะเจาะจง
นางบุญเพ็ง ไชย

สงคราม
7,150.00

นางบุญเพ็ง ไชย

สงคราม
เสนอราคาต่ําสุด

129/2562 

CNTR-0202/62

ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562

184

จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุด

เครื่องเสียงไมค์ประชุมไร้สาย 1 

ชุด  หน่วยงานเจ้าของ
97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ธงชัย โอเอ 

เซลล์แอนด์

เซอร์วิส

97,000.00
หจก.ธงชัย โอเอ 

เซลล์แอนด์เซอร์วิส
เสนอราคาต่ําสุด

58/2562 

CNTR-0203/62

ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562

185

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับ

ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรม

ธรรมะ ประจําปี พ.ศ.2562 

จํานวน 150 คน หน่วยงานเจ้า

ของงบประมาณกองการศึกษา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านหนึ่งศึกษา

ภัณฑ์
15,000.00 ร้านหนึ่งศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาต่ําสุด

59/2562 

CNTR-0205/62

ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562

186

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที 

รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 

200.00 มิลลิลิตร ตรานม

โรงเรียนจํานวน 4 โรงเรียน และ

จํานวน 5 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 

1/2562 เดือนกันยายน 2562 

ํ ั ี    ํ  

94,919.16 94,919.16 เฉพาะเจาะจง

องค์การส่งเสริม

กิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทย 

(อ.ส.ค.)

94,919.16
องค์การส่งเสริมกิจการ

โคนมแห่งประเทศไทย 

(อ.ส.ค.)

เสนอราคาต่ําสุด

60/2562 

CNTR-0206/62

ลงวันที่ 2 กันยายน 2562

187

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 1 มื้อ

และค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม1 มื้อ 

โครงการอบรมให้ความรู้การสุขาภิบาลฯ

หน่วยงานงบประมาณกองสาธารณสุขฯ

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวนีย์ ลายโ 7,500.00 นางสาวเสาวนีย์ ลายโถ เสนอราคาต่ําสุด

130/2562 

CNTR-0207/62

ลงวันที่ 3 กันยายน 2562

188

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (ตู้เก็บ

เอกสาร) จํานวน 2 หลัง หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณกองคลัง
9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน สมบูรณ์

เฟอร์นิเจอร์
9,000.00

ร้าน สมบูรณ์

เฟอร์นิเจอร์
เสนอราคาต่ําสุด

61/2562 

CNTR-0209/62

ลงวันที ่3 กันยายน 2562

189

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จํานวน 8 ราย

การ ตามโครงการปรับปรุงแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน หน่วย

งานเจ้าของงบประมาณกองคลัง

7,620.00 7,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนาภัณฑ์ 7,620.00 ร้าน ธนาภัณฑ์ เสนอราคาต่ําสุด

62/2562 

CNTR-0210/62

ลงวันที่ 3 กันยายน 2562

190

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 22 

รายการ หน่วยงานเจ้าของงบ

ประมาณกองการศึกษา
20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศึกษาภัณฑ์ 20,000.00 ร้าน ศึกษาภัณฑ์ เสนอราคาต่ําสุด

63/2562 

CNTR-0211/62

ลงวันที ่5 กันยายน 2562

191

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท

หมึกเครื่องพิมพ์ จํานวน 2 รายการ

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกอง
20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บีพี เซอร์วิส 20,000.00 ร้าน บีพี เซอร์วิส เสนอราคาต่ําสุด

64/2562 

CNTR-0212/62

ลงวันที ่5 กันยายน 2562

192

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 9 

รายการ หน่วยงานเจ้าของงบ

ประมาณสํานักปลัด
9,850.00 9,850.00 เฉพาะเจาะจง าน ซีเคคอมแอนเซอร์วิ 9,850.00 ร้าน ซีเคคอมแอนเซอร์วิส เสนอราคาต่ําสุด

65/2562 

CNTR-0213/62

ลงวันที ่5 กันยายน 2562



193

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม 

จํานวน 3 รายการ ตามโครงการ

ฝึกอบรมอาชีพ “สิ่งประดิษฐ์จาก

หวายเทียม” หน่วยงานเจ้าของ

13,450.00 13,450.00 เฉพาะเจาะจง าน ซีเคคอมแอนเซอร์วิ 13,450.00 ร้าน ซีเคคอมแอนเซอร์วิส เสนอราคาต่ําสุด

66/2562 

CNTR-0214/62

ลงวันที่ 5 กันยายน 2562

194

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับฝึกอบรม

 จํานวน 16 รายการ ตามโครงการ

ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กฯหน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณกองการศึกษาฯ

11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง าน ซีเคคอมแอนเซอร์วิ 11,500.00 ร้าน ซีเคคอมแอนเซอร์วิส เสนอราคาต่ําสุด

67/2562 

CNTR-0215/62

ลงวันที่ 6 กันยายน 2562

195

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 1

 มื้อและค่าอาหารว่างพร้อม

เครื่องดื่ม

 2 มื้อ จํานวน 60 คน ตาม

โครงการ

่ ิ ิ ็ ่

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูผาด ภาระจ 6,000.00 นางสาวหนูผาด ภาระจ่า เสนอราคาต่ําสุด

131/2562 

CNTR-0216/62

ลงวันที่ 6 กันยายน 2562

196

จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 2 มื้อ จํานวน 35 คน 

10 วัน ตามกําหนดการโครงการ

ฝึกอบรมอาชีพ หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณกองสวัสดิการสังคม

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนวย  โพธิ์เงิน 17,500.00 นายนวย  โพธิ์เงิน เสนอราคาต่ําสุด

132/2562 

CNTR-0217/62

ลงวันที่ 6 กันยายน 2562

197

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

พร้อมน้ําดื่ม 1 มื้อ จํานวน 35 คน

 10 วัน ตามกําหนดการโครงการ

ฝึกอบรมอาชีพ  หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณกองสวัสดิการสังคม

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอําไพร  ประทุมทอ 17,500.00 นางอําไพร  ประทุมทอง เสนอราคาต่ําสุด

133/2562 

CNTR-0218/62

ลงวันที่ 6 กันยายน 2562

198

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 

จํานวน 2 รายการ ตามโครงการ

ปกป้องสถาบันและวันสําคัญของ

ชาติ ประจําปีงบประมาณ 2562 

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

ํ ั ั

1,840.00 1,840.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน ซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
1,840.00

ร้าน ซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
เสนอราคาต่ําสุด

68/2562 

CNTR-0219/62

ลงวันที่ 9 กันยายน 2562

199

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

และน้ําดื่ม 1 มื้อ และอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม 2 มื้อ จํานวน 109 

คน ตามโครงการปกป้องสถาบัน

และวันสําคัญของชาติ หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณสํานักปลัด

10,900.00 10,900.00 เฉพาะเจาะจง
นางบุญเพ็ง ไชย

สงคราม
10,900.00

นางบุญเพ็ง ไชย

สงคราม
เสนอราคาต่ําสุด

134/2562 

CNTR-0220/62

ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

200

จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม จํานวน 2 มื้อ จํานวน 

70 คน ตามโครงการฝึกอบรมให้

ความรู้ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย หน่วยงานเจ้าของ

ํ ั ั

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง
นางบุญเพ็ง ไชย

สงคราม
3,500.00

นางบุญเพ็ง ไชย

สงคราม
เสนอราคาต่ําสุด

135/2562 

CNTR-0221/62

ลงวันที่ 11 กันยายน 2562

201

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 11 

รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ภายในกองคลัง หน่วยงานเจ้าของ
19,050.00 19,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนาภัณฑ์ 19,050.00 ร้าน ธนาภัณฑ์ เสนอราคาต่ําสุด

69/2562 

CNTR-0222/62

ลงวันที ่11 กันยายน 2562



202

จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) จํานวน

 2 คัน ตามโครงการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข

ปัญหาน้ําเสีย ฯ หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณกองสาธารณสุขฯ

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง
นายทองปาน  

พรมงาม
5,600.00 นายทองปาน  พรมงาม เสนอราคาต่ําสุด

136/2562 

CNTR-0223/62

ลงวันที่ 11 กันยายน 2562

203

จัดจ้างโครงการปรับเกรดถนนภาย

ในองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา

มีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า

47,500 ตารางเมตร จํานวน 7

เส้นทาง กองช่าง

98,000.00      100,000.00       เฉพาะเจาะจง

 หจก.สุรินทร์

เกษมสุข

พานิช

98,000.00       
 หจก.สุรินทร์เกษมสุข

พานิช
เสนอราคาต่ําสุด

2/2562 CNTR-0224/62

ลงวันที่ 11 กันยายน 2562

204

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 18 หน่วย

งานเจ้าของงบประมาณกองช่าง
168,500.00 169,700.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.บ้านเฮา

ก่อสร้าง
168,500.00 หจก.บ้านเฮาก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

3/2562 CNTR-0225/62

ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

205

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ 22 หน่วย

งานเจ้าของงบประมาณกองช่าง 168,500.00 169,700.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.บ้านเฮา

ก่อสร้าง
168,500.00 หจก.บ้านเฮาก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

4/2562 CNTR-0226/62

ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

206

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง

ห้องน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1

 ชั้น  หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
288,000.00 290,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรือง 2016 288,000.00 หจก.รุ่งเรือง 2016 เสนอราคาต่ําสุด

5/2562 CNTR-0227/62

ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

207

จ้างเหมายานพาหนะรถโดยสาร

ปรับอากาศ ชนิด 2 ชั้น ตาม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ

ผลิตปศุสัตว์ หน่วยงานเจ้าของ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

วัฒนชัยแอร์
9,000.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วัฒน

ชัยแอร์
เสนอราคาต่ําสุด

137/2562 

CNTR-0228/62

ลงวันที่ 18 กันยายน 2562

208

จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลประชาสัม

พันธ์คัดแยกขยะตามโครงการ

ป้องกัน

และแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนหน่วย

งานงบประมาณกองสาธารณสุขและ

ิ่ ้

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง
เอกอักษร อิงค์เจ็ท

 ดีไซด์
6,000.00

เอกอักษร อิงค์เจ็ท ดี

ไซด์
เสนอราคาต่ําสุด

138/2562 

CNTR-0229/62

ลงวันที่ 19 กันยายน 2562

209

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบ้านโคกสาย หมู่ที่ 4 หน่วย

งานเจ้าของงบประมาณกองช่าง
167,000.00 168,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองพูลพาณิช 167,000.00 ร้านทองพูลพาณิช เสนอราคาต่ําสุด

6/2562 CNTR-0230/62

ลงวันที่ 19 กันยายน 2562

210

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบ้านกางกี่ หมู่ที่ 10 หน่วย

งานเจ้าของงบประมาณกองช่าง 167,400.00 168,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองพูลพาณิช 167,400.00 ร้านทองพูลพาณิช เสนอราคาต่ําสุด
7/2562 CNTR-0231/62

ลงวันที่ 19 กันยายน 2562

211

จ้างเหมาบริการทําตะแกรงคัดแยก

ขยะ 3 ช่อง จํานวน 2 ชุด ตามโครง

การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะใน

ชุมชน หน่วยงานงบประมาณกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายบุญเรือง เข็ม

รัตน์
9,000.00 นายบุญเรือง เข็มรัตน์ เสนอราคาต่ําสุด

139/2562 

CNTR-0232/62

ลงวันที่ 19 กันยายน 2562

212

จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนหิน

คลุกบ้านเมืองเตา หมู่ที่ 1 หน่วย

งานเจ้าของงบประมาณกองช่าง
96,000.00 96,990.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.สุรินทร์เกษม

สุขพานิช
96,000.00

หจก.สุรินทร์เกษมสุข

พานิช
เสนอราคาต่ําสุด

8/2562 CNTR-0234/62

ลงวันที่ 20 กันยายน 2562



213

จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนหิน

คลุกบ้านยานาง หมู่ที่ 2 หน่วย

งานเจ้าของงบประมาณกองช่าง
98,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.สุรินทร์เกษม

สุขพานิช
98,000.00

หจก.สุรินทร์เกษมสุข

พานิช
เสนอราคาต่ําสุด

9/2562 CNTR-0235/62

ลงวันที่ 20 กันยายน 2562

214

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 ราย

การ  หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณสํานักปลัด
4,960.00 4,960.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
4,960.00

ร้านซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
เสนอราคาต่ําสุด

70/2562 

CNTR-0238/62

ลงวันที ่20 กันยายน 2562

215

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 

รายการหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

สํานักปลัด
19,850.00 19,850.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
19,850.00

ร้านซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
เสนอราคาต่ําสุด

71/2562 

CNTR-0239/62

ลงวันที ่20 กันยายน 2562

216

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 24 

รายการหน่วยงานเจ้าของงบ

ประมาณสํานักปลัด
40,320.00 40,320.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
40,320.00

ร้านซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
เสนอราคาต่ําสุด

72/2562 

CNTR-0240/62

ลงวันที ่20 กันยายน 2562

217

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหิน

คลุก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ 12 

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกอง

ช่าง

98,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.สุรินทร์เกษม

สุขพานิช
98,000.00

หจก.สุรินทร์เกษมสุข

พานิช
เสนอราคาต่ําสุด

10/2562 

CNTR-0246/62

ลงวันที่ 20 กันยายน 2562

218

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหิน

คลุก บ้านริมบึง หมู่ที่ 19 หน่วย

งานเจ้าของงบประมาณกองช่าง
85,000.00 85,800.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.สุรินทร์เกษม

สุขพานิช
85,000.00     

หจก.สุรินทร์เกษมสุข

พานิช
เสนอราคาต่ําสุด

11/2562 

CNTR-0247/62

ลงวันที ่20 กันยายน 2562

219

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน

 3 รายการ หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณสํานักปลัด
10,560.00 10,560.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
10,560.00

ร้านซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
เสนอราคาต่ําสุด

73/2562 

CNTR-0241/62

ลงวันที ่23 กันยายน 2562

220

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท

หมึกปริ้นเตอร์ จํานวน 2 รายการ 

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกอง
7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
7,600.00

ร้านซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
เสนอราคาต่ําสุด

74/2562 

CNTR-0242/62

ลงวันที ่23 กันยายน 2562

221

จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด

เครือข่าย

จํานวน 1 ชุด หน่วยงานเจ้าของ

22,930.00 22,930.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
22,930.00

ร้านซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
เสนอราคาต่ําสุด

75/2562 

CNTR-0243/62

ลงวันที่ 23 กันยายน 2562

222

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบ้านผักสั่ง หมู่ที่ 8 หน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณกองช่าง
169,000.00 169,700.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหายศึก

ก่อสร้าง
169,000.00 ร้านสหายศึกก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

12/2562 

CNTR-0244/62

ลงวันที ่24 กันยายน 2562

223

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบ้านดอนกวาง หมู่ที่ 16 หน่วย

งานเจ้าของงบประมาณกองช่าง
169,000.00 169,700.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านสหายศึก

ก่อสร้าง
169,000.00 ร้านสหายศึกก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

13/2562 

CNTR-0245/62

ลงวันที ่24 กันยายน 2562

224

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบ้านศรีนครเตา หมู่ที่ 12

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณกอง
159,300.00 159,700.00       เฉพาะเจาะจง

หจก.บ้านเฮา

ก่อสร้าง
159,300.00 หจก.บ้านเฮาก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

14/2562 

CNTR-0248/62

ลงวันที ่25 กันยายน 2562

225

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบ้านหนองฮี หมู่ที่ 15 หน่วย

งานเจ้าของงบประมาณกองช่าง 169,300.00 169,700.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.บ้านเฮา

ก่อสร้าง
169,300.00 หจก.บ้านเฮาก่อสร้าง เสนอราคาต่ําสุด

15/2562 

CNTR-0249/62

ลงวันที่ 25 กันยายน 2562



226

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

และน้ําดื่ม ช่วงพักเที่ยง 1 มื้อ และ

อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ช่วงเช้า

 1 มื้อ เพื่อรับรองการประชุมสภาสมัย

วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 

ในวันที่ 27 หน่วยงานเจ้าของ

งบประมาณสํานักปลัด

5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
5,250.00

ร้านซีเคคอมแอน

เซอร์วิส
เสนอราคาต่ําสุด

140/2562 

CNTR-0250/62

ลงวันที่ 26 กันยายน 2562

              (ลงชื่อ) ผู้จัดทํา  (ลงชื่อ) ผู้รายงาน

                                                 (นางจิราภรณ์  บูรณธนิต)

                                                        นักวิชาการพัสดุ

              (ลงชื่อ)         ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) ทราบ

                                         (นางสาวพวงเพชร  สงคราม)                                                                                                        (นายก้องเกียรติ  พวงศรีเคน)

                                     หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาราชการแทน                                        รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา รักษาราชการแทน

                                                                               ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา ปฏิบิหน้าที่

                                (นางสาวบุษกร   มุลตรีบุตร)

                                 เจ้าพนักงานพั

                                             ผู้อํานวยการกองคลัง

                                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเตา


