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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
                        องคการบริหารสวนตําบลคําบก 

        วันท่ี 1-29 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

1 ซื้อน้ําดื่ม อบต.คําบก. 370.- 370 เฉพาะเจาะจง รานนํ้าดื่มวังทิพย 
370.- 

รานนํ้าด่ืมวังทิพย 
370.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขท่ี 1 
1/ต.ค./61 

2 ซื้อน้ํามันรถยนตสวนกลาง อบต.  
คําบก 

13,200.- 13,200.- เฉพาะเจาะจง สก.การเกษตรคําชะอี จ.ก. 
15,000.- 

สก.การเกษตรคําชะอี จ.ก. 
15,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขท่ี 2 
1/ต.ค./61 

3 ซื้ออาหารวางและน้ําด่ืมประชาคม
แผนฯ 

4,400.- 4,400.- เฉพาะเจาะจง รานกิตติ 
4,400.- 

รานกิตติ 
4,400.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขท่ี 3 
2/ต.ค./61 

4 ซื้อวสัดุประชาคมแผน 1,100.- 1,100.- เฉพาะเจาะจง รานยินดี 
1,100.- 

รานยินดี 
1,100.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขท่ี 4 
2/ต.ค./61 

5 ซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็งวนัออกพรรษา 5,260.- 5,260.- เฉพาะเจาะจง รานนองเอยการคา 
5,260.- 

รานนองเอยการคา 
5,260.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขท่ี 5 
18/ต.ค./61 

6 ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน ตุลาคม 
2561 (23วัน) 

36,871.30 36,871.30 เฉพาะเจาะจง องคการสงเสริมโคนมฯ 
36,871.30 

องคการสงเสริมโคนมฯ 
36,871.30 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขท่ี 6 
25/ต.ค./61 

7 ซื้ออาหารวางและน้ําด่ืมประชุมสภา 510.- 510.- เฉพาะเจาะจง รานกิตติ 
510.- 

รานกิตติ 
510.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขท่ี 7   
29/ต.ค./61 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
                        องคการบริหารสวนตําบลคําบก 

        วันท่ี 1-29 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

1 จางบริการทําความสะอาด ศพด.
อบต. คําบก 

7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นางสาวยุวรี  สลางสิงห 
7,500.-บาท 

นางสาวยุวร ี สลางสิงห 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที ่1   
1/ต.ค./61 

2 จัดจางธุรการกองคลัง 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นคร  เบญมาตย 
7,500.- 

น.ส.นคร  เบญมาตย 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที ่2   
1/ต.ค./61 

3 จางชวยงานดานสังคมสงเคราะห 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ศนัสนีย  หวยทราย 
7,500.- 

น.ส.ศันสนีย  หวยทราย 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที ่3   
1/ต.ค./61 

4 จางชวยงานดานธุรการกองสาธาฯ 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัสดา  สลางสิงห 
7,500.- 

น.ส.ภัสดา  สลางสิงห 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที ่4   
1/ต.ค./61 

5 จางชวยงานดานชางไฟฟา 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายยศสะ  ปากหวาน 
7,500.- 

นายยศสะ  ปากหวาน 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที ่5   
1/ต.ค./61 

6 จางปฏิบัติงานกูชีพ – กูภยั 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย  เบญมาตย 
7,500.-บาท 

นายไพบูลย  เบญมาตย 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที ่6   
1/ต.ค./61 

7 จางปฏิบัติงานกูชีพ – กูภยั 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายพรมมา เลนไทสง 
7,500.-บาท 

นายพรมมา เลนไทสง 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที ่7   
1/ต.ค./61 

8 จางซอมบํารุงคอมพิวเตอร รหัส   
416 – 51 - 0010 

1,400.- 1,400.- เฉพาะเจาะจง รานกรวทิยคอมพิวเตอร 
1,400.- 

รานกรวิทยคอมพิวเตอร 
1,400.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที ่8   
8/ต.ค./61 

9 จางซอมบํารุงคอมพิวเตอร รหัส   
416 – 57 - 0026 

400.- 400.- เฉพาะเจาะจง รานกรวทิยคอมพิวเตอร 
1,400.- 

รานกรวิทยคอมพิวเตอร 
1,400.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที ่9   
8/ต.ค./61 

10 จางประดับดอกไมวนัสวรรคต ร.9 1,500.- 1,500.-- เฉพาะเจาะจง นายบําเหน็จ อามาตมนตรี 
1,500.- 

นายบําเหน็จ อามาตมนตรี 
1,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 10   
12/ต.ค./61 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
                        องคการบริหารสวนตําบลคําบก 

         
ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

11 จางทําปายวันออกพรรษา 1,800.- 1,800.- เฉพาะเจาะจง รานคําชะอีอิงคเจ็ท 
1,800.- 

รานคําชะอีอิงคเจ็ท 
1,800.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 11   
18/ต.ค./61 

12 จางเตรียมเวทีพรอมเคร่ืองเสียง 13,000.- 13,000.- เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงษ เบญมาตย 
13,000.- 

นายภัทรพงษ เบญมาตย 
13,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 12   
1/ต.ค./61 

13 จางทําดอกไมวนัปยะมหาราช 1,500.- 1,500.- เฉพาะเจาะจง นายบําเหน็จ อามาตมนตรี 
1,500.- 

นายบําเหน็จ อามาตมนตรี 
1,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 13   
22/ต.ค./61 

14 จางซอมบํารุงรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 94-5176 กทม. 

14,130.- 14,130.- เฉพาะเจาะจง รานอูชางเรน 
14,130.- 

รานอูชางเรน 
14,130.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 14   
29/ต.ค./61 

15 จางซอมบํารุงคอมพิวเตอร รหัส   
416 – 57 - 0028 

2,800.- 2,800.- เฉพาะเจาะจง รานกรวทิยคอมพิวเตอร 
2,800.- 

รานกรวิทยคอมพิวเตอร 
2,800.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 15   
29/ต.ค./61 

16 จางซอมบํารุงเคร่ืองปรับอากาศ   
416 – 57 - 0028 

15,650.- 15,650.- เฉพาะเจาะจง ราน แอรเซอรวสิ 
15,650.-บาท 

ราน แอรเซอรวสิ 
15,650.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 16   
29/ต.ค./61 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
                        องคการบริหารสวนตําบลคําบก 

        วันท่ี 1-21 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

1 ซื้อน้ําดื่ม อบต.คําบก 300.- 300.- เฉพาะเจาะจง รานนํ้าดื่มวังทิพย 
300.- 

รานนํ้าด่ืมวังทิพย 
300.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขท่ี 8 
1/พ.ย./61 

2 ซื้อน้ํามันรถยนตสวนกลาง อบต.คํา
บก 

14,600.- 14,600.- เฉพาะเจาะจง สก.การเกษตรคําชะอี จ.ก. 
14,600.- 

สก.การเกษตรคําชะอี จ.ก. 
14,600.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขท่ี 9 
1/พ.ย./61 

3 ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนตุลาคม 
2561 ถึง เม.ย. 2562  

210,201.60 210,201.60 เฉพาะเจาะจง องคการสงเสริมโคนมฯ 
210,201.60 

องคการสงเสริมโคนมฯ 
210,201.60 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 10 
6/พ.ย./61 

4 ซื้อวสัดุสํานักงาน สนง. ปลัด 14,120.- 14,120.- เฉพาะเจาะจง รานยินดี 
14,120.- 

รานยินดี 
14,120.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 11 
21/พ.ย./61 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
                        องคการบริหารสวนตําบลคําบก 

        วันท่ี 1-30 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

1 จางบริการทําความสะอาด ศพด.
อบต. คําบก 

7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นางสาวยุวรี  สลางสิงห 
7,500.-บาท 

นางสาวยุวร ี สลางสิงห 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 17   
1/พ.ย./61 

2 จางธุรการกองคลัง 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นคร  เบญมาตย 
7,500.- 

น.ส.นคร  เบญมาตย 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จาง  เลขที่ 18   
1/พ.ย./61 

3 จางชวยงานดานสังคมสงเคราะห 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ศนัสนีย  หวยทราย 
7,500.- 

น.ส.ศันสนีย  หวยทราย 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 19   
1/พ.ย./61 

4 จางชวยงานดานธุรการกองสาธาฯ 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัสดา  สลางสิงห 
7,500.- 

น.ส.ภัสดา  สลางสิงห 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 20   
1/พ.ย./61 

5 จางชวยงานดานชางไฟฟา 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายยศสะ  ปากหวาน 
7,500.- 

นายยศสะ  ปากหวาน 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 21   
1/พ.ย./61 

6 จางปฏิบัติงานกูชีพ – กูภยั 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย  เบญมาตย 
7,500.-บาท 

นายไพบูลย  เบญมาตย 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 22   
1/พ.ย./61 

7 จางปฏิบัติงานกูชีพ – กูภยั 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายพรมมา เลนไทสง 
7,500.-บาท 

นายพรมมา เลนไทสง 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 23   
1/พ.ย./61 

8 จางซอมบํารุงรถบรรทุกน้ํา ทะเบียน
95 – 2500 กทม. 

3,700.- 3,700.- เฉพาะเจาะจง รานอูแววยานยนต 
3,700.- 

รานอูแววยานยนต 
3,700.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 24   
8/พ.ย./61 

9 จางซอมบํารุงคอมพิวเตอร รหัส   
416 – 57 - 0027 

2,400.- 2,400.- เฉพาะเจาะจง รานกรวทิยคอมพิวเตอร 
2,,400.- 

รานกรวิทยคอมพิวเตอร 
2,400.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 25   
19/พ.ย./61 

10 จางเปลี่ยนยางรถ ทะเบียน         
บง 6351 มุกดาหาร 

11,560.- 11,560.-- เฉพาะเจาะจง รานอูแววยานยนต 
11,560.- 

รานอูแววยานยนต 
11,560.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 26   
21/พ.ย./61 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
                        องคการบริหารสวนตําบลคําบก 

         
ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

11 จางซอมบํารุงคอมพิวเตอร รหัส   
416 – 57 - 0028 

1,200.- 1,200.- เฉพาะเจาะจง รานกรวทิยคอมพิวเตอร 
1,,200.- 

รานกรวิทยคอมพิวเตอร 
1,200.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 27   
28/พ.ย./61 

12 จางซอมบํารุงคอมพิวเตอร รหัส   
416 – 57 - 0038 

400.- 400.- เฉพาะเจาะจง รานกรวทิยคอมพิวเตอร 
400.- 

รานกรวิทยคอมพิวเตอร 
400.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 28   
28/พ.ย./61 

13 จางปฏิบัติงานกูชีพ – กูภัย 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย  เบญมาตย 
7,500.-บาท 

นายไพบูลย  เบญมาตย 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 29   
30/พ.ย./61 

14 จางปฏิบัติงานกูชีพ – กูภัย 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายพรมมา เลนไทสง 
7,500.-บาท 

นายพรมมา เลนไทสง 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 30   
30/พ.ย./61 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
                        องคการบริหารสวนตําบลคําบก 

        วันท่ี 3-25 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2561 
ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

1 ซื้อน้ําดืม่ อบต.คําบก. 370.- 370 เฉพาะเจาะจง รานนํ้าดื่มวังทิพย 
370.- 

รานนํ้าด่ืมวังทิพย 
370.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 12 
3/ธ.ค./61 

2 ซื้อน้ํามันรถยนตสวนกลาง อบต.  
คําบก 

9,000.- 9,000.- เฉพาะเจาะจง สก.การเกษตรคําชะอี จ.ก. 
9,000.- 

สก.การเกษตรคําชะอี จ.ก. 
9,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 13 
3/ธ.ค./61 

3 ซื้ออาหารวางและน้ําด่ืมประชุมฯ 500.- 500.- เฉพาะเจาะจง รานกิตติ 
500.-บาท 

รานกิตติ 
500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 14 
13/ธ.ค./61 

4 ซื้อวสัดุคอมพิวเตอร (กองคลัง) 20,350.- 20,350.- เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีอารคอมซิเต็มส 
20,350.- 

หจก.ดีดีอารคอมซิเต็มส 
20,350.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 15 
17/ธ.ค./61 

5 ซื้ออาหารวางประชุมสมัยวิสามัญ ที่ 
2/2561 

510.- 510.- เฉพาะเจาะจง รานกิตติ 
510.-บาท 

รานกิตติ 
510.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 16 
21/ธ.ค./61 

6 ซื้อวสัดุอุปกรณอยูเวร ปใหม 2562 6,024.- 6,024.- เฉพาะเจาะจง รานแอรเซอรวิส 
6,024.- 

รานแอรเซอรวิส 
6,024.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 17 
25/ธ.ค./61 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
                        องคการบริหารสวนตําบลคําบก 

        วันท่ี 3-28 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2561 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

1 จางบริการทําความสะอาด ศพด.
อบต. คําบก 

7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นางสาวยุวรี  สลางสิงห 
7,500.-บาท 

นางสาวยุวร ี สลางสิงห 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 31   
3/ธ.ค./61 

2 จางธุรการกองคลัง 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นคร  เบญมาตย 
7,500.- 

น.ส.นคร  เบญมาตย 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 32   
3/ธ.ค./61 

3 จางชวยงานดานสังคมสงเคราะห 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ศนัสนีย  หวยทราย 
7,500.- 

น.ส.ศันสนยี  หวยทราย 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 33   
3/ธ.ค./61 

4 จางชวยงานดานชางไฟฟา 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายยศสะ  ปากหวาน 
7,500.- 

นายยศสะ  ปากหวาน 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 34   
3/ธ.ค./61 

5 จางชวยงานดานธุรการกองสาธาฯ 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัสดา  สลางสิงห 
7,500.- 

น.ส.ภัสดา  สลางสิงห 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 35   
3/ธ.ค./61 

6 จางซอมบํารุงรถยนต ทะเบียน    
นข 1578  มุกดาหาร 

6,372.92 6,372.92 เฉพาะเจาะจง บ. มิตซูมุกดาหาร 
6,372.92 

บ. มิตซูมุกดาหาร 
6,372.92 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 36   
3/ธ.ค./61 

7 จางทําพานดอกไม 1,000.- 1,000.- เฉพาะเจาะจง บําเหน็จ อามาตมนตรี 
1,000.- 

บําเหน็จ อามาตมนตรี 
1,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 37   
4/ธ.ค./61 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
                        องคการบริหารสวนตําบลคําบก 

                          วันท่ี 3-28 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2561 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจาง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง 
8 จางทําตรายาง (สํานักปลัด) 2,160.- 2,160.- เฉพาะเจาะจง หจก. 1 มุกดาหาร 

2,160.- 
หจก. 1 มุกดาหาร 

2,160.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 38   
17/ธ.ค./61 

9 จางซอมรถบรรทุกขยะ         
ทะเบียน 94 -5176 กทม. 

3,400.- 3,400.- เฉพาะเจาะจง รานอูแววยานยนต 
3,400.- 

รานอูแววยานยนต 
3,400.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 39   
24/ธ.ค./61 

10 จางทําปายไวนิลอยูเวร ปใหม 62 5,980.- 5,980.- เฉพาะเจาะจง รานขาวกนบาตร 
5,980.- 

รานขาวกนบาตร 
5,980.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 40   
25/ธ.ค./61 

11 จางปฏิบัติงานกูชีพ – กูภัย 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย  เบญมาตย 
7,500.-บาท 

นายไพบูลย  เบญมาตย 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 42   
28/ธ.ค./61 

12 จางปฏิบัติงานกูชีพ – กูภัย 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายพรมมา เลนไทสง 
7,500.-บาท 

นายพรมมา เลนไทสง 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 43   
28/ธ.ค./61 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561 
                        องคการบริหารสวนตําบลคําบก 

        วันท่ี 2-31 เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2561 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

1 ซื้อน้ําดื่ม อบต.คําบก. 370.- 370.- เฉพาะเจาะจง รานนํ้าดื่มวังทิพย 
370.- 

รานนํ้าด่ืมวังทิพย 
370.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 18 
2/ม.ค./62 

2 ซื้อน้ํามันรถยนตสวนกลาง อบต.  
คําบก  เดือน มกราคม 2562 

16,400.- 16,400.- เฉพาะเจาะจง สก.การเกษตรคําชะอี จ.ก. 
16,400.- 

สก.การเกษตรคําชะอี จ.ก. 
16,400.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 19 
2/ม.ค./62 

3 ซื้ออาหารวางและน้ําด่ืมวันเด็ก 6,000.- 6,000.- เฉพาะเจาะจง รานกิตติ 
6,000.-บาท 

รานกิตติ 
6,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 20 
10/ม.ค./62 

4 ซือ้ของรางวัลวันเด็ก ประจําป 2562 2,799.- 2,799.- เฉพาะเจาะจง รานกิตติ 
2,799.-บาท 

รานกิตติ 
2,799.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 21 
17/ม.ค./62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-11- 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562 
                        องคการบริหารสวนตําบลคําบก 

        วันท่ี 2-31 เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2562 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

1 จางบริการทําความสะอาด ศพด.
อบต. คําบก 

7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นางสาวยุวรี  สลางสิงห 
7,500.-บาท 

นางสาวยุวร ี สลางสิงห 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 44   
2/ม.ค./62 

2 จางบริการชวยงานธุรการกองคลัง 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นคร  เบญมาตย 
7,500.- 

น.ส.นคร  เบญมาตย 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 45   
2/ม.ค./62 

3 จางบริการชวยงานแผนงานสังคม
สงเคราะห 

7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ศนัสนีย  หวยทราย 
7,500.- 

น.ส.ศันสนีย  หวยทราย 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 46   
2/ม.ค./62 

4 จางบริการชวยงานธุรการกองสาธาฯ 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัสดา  สลางสิงห 
7,500.- 

น.ส.ภัสดา  สลางสิงห 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 47   
2/ม.ค./62 

5 จางบริการชวยงานดานไฟฟา 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายยศสะ  ปากหวาน 
7,500.- 

นายยศสะ  ปากหวาน 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 48   
2/ม.ค./62 

6 จางซอมคอมพิวเตอร รหัส 416 – 
59 - 0034 

400.- 400.- เฉพาะเจาะจง รานกรวทิยคอมพิวเตอร 
1,,200.- 

รานกรวิทยคอมพิวเตอร 
1,200.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จาง  เลขที่ 49   
2/ม.ค./62 

7 จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธชําระ
ภาษี ประจําป 2562 

1,440.- 1,440.- เฉพาะเจาะจง รานขาวกนบาตร 
1,440.- 

รานขาวกนบาตร 
1,440.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 50   
2/ม.ค./62 
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สรุปผลการดาํเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562 
                        องคการบริหารสวนตําบลคําบก 

        วันท่ี 2-31 เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2562 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

8 จางทําปายไวนิลวันเด็กแหงชาต ิ 1,200.- 1,200.- เฉพาะเจาะจง รานขาวกนบาตร 
1,200.- 

รานขาวกนบาตร 
1,200.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 51   
10/ม.ค./62 

9 จางเหมาเวทีพรอมเคร่ืองเสียงวนัเด็ก 5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโรจน 
5,000.- 

นายสิทธิโรจน 
5,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 52   
10/ม.ค./62 

110 จางเหมาทําอาหารกลางวันวันเด็ก 15,000.- 15,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.สลดา สภาพันธ 
15,000.- 

น.ส.สลดา สภาพันธ 
15,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 53   
10/ม.ค./62 

11 จางทําปายอะคริลิด 975.- 975.- เฉพาะเจาะจง รานขาวกนบาตร 
975.- 

รานขาวกนบาตร 
975.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 54   
28/ม.ค./62 

12 จางซอมบํารุงรถบรรทุกน้ํา ทะเบียน 
95 – 2500 กทม. 

3,280.- 3,280.- เฉพาะเจาะจง รานอูแววยานยนต 
3,280.- 

รานอูแววยานยนต 
3,280.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 55   
31/ม.ค./62 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562 
                        องคการบริหารสวนตําบลคําบก 

        วันท่ี 1-28 เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2562 
ลําดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

1 ซื้อน้ํามันรถยนตสวนกลาง อบต.  
คําบก 

14,000.- 14,000.- เฉพาะเจาะจง สก.การเกษตรคําชะอี จ.ก. 
14,000.- 

สก.การเกษตรคําชะอี จ.ก. 
14,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 22 
1/ก.พ./62 

2 ซื้อน้ําดื่ม อบต. คําบก เดือน ก.พ.
2562 

380.- 380.- เฉพาะเจาะจง รานนํ้าดื่มวังทิพย 
380.- 

รานนํ้าด่ืมวังทิพย 
380.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 23 
1/ก.พ./62 

3 ซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง ในงานออนซอนฯ 4,000.-, .4,000.- เฉพาะเจาะจง รานกิตติ 
4,000.--บาท 

รานกิตติ 
4,000..- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 24 
6/ก.พ./62 

4 ซื้ออาหารวางในการประชุมสภาสมัย
สามัญที่ 1/62 

510.- 510.- เฉพาะเจาะจง รานกิตติ 
4,000.--บาท 

รานกิตติ 
4,000..- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 25 
11/ก.พ./62 

5 ซื้อวสัดุไฟฟากองชาง 54,505.- 54,505.- เฉพาะเจาะจง รานสุทินพาณิชย 
54,505.- 

รานสุทินพาณิชย 
54,505.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 26 
27/ก.พ./62 

6 ซื้อวสัดุสํานักงานกองคลัง 26,035.- 26,035.- เฉพาะเจาะจง รานสุทินพาณิชย 
26,035.- 

รานสุทินพาณิชย 
26,035.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 27 
27/ก.พ./62 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562 
                        องคการบริหารสวนตําบลคําบก 

        วันท่ี 1-28 เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2562 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

1 จางบริการชวยงานธุรการกองคลัง 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นคร  เบญมาตย 
7,500.- 

น.ส.นคร  เบญมาตย 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 57   
1/ก.พ./62 

2 จางชวยงานแผนงานสังคม
สงเคราะห 

7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ศนัสนีย  หวยทราย 
7,500.- 

น.ส.ศันสนีย  หวยทราย 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 58   
1/ก.พ./62 

3 จางบริการชวยงานธุรการกองสาธาฯ 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัสดา  สลางสิงห 
7,500.- 

น.ส.ภัสดา  สลางสิงห 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 59   
1/ก.พ./62 

4 จางบริการชวยงานดานไฟฟา 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายยศสะ  ปากหวาน 
7,500.- 

นายยศสะ  ปากหวาน 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 60   
1/ก.พ./62 

5 จางปฏิบัติงานกูชีพ – กูภยั 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย  เบญมาตย 
7,500.-บาท 

นายไพบูลย  เบญมาตย 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 61   
1/ก.พ./62 

6 จางปฏิบัติงานกูชีพ – กูภยั 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายพรมมา เลนไทสง 
7,500.-บาท 

นายพรมมา เลนไทสง 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 62   
1/ก.พ./62 

7 จางเหมาจัดตกแตงรถ และขบวนแห
งานออนซอนฯ 

40,000.- 40,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นวลออง  ผิวชํา 
40,000.- 

น.ส.นวลออง  ผิวชํา 
40,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 63   
6/ก.พ./62 

8 จางจัดสถานที่งานออนซอนฯ 16,000.- 16,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ชลดา  สุภาพันธ 
16,000.- 

น.ส.ชลดา  สุภาพันธ 
16,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 64   
6/ก.พ./62 

9 จางซอมคอมพิวเตอร รหัส 461-56-
0021 และ รหัส 461-56-0024 

1,050 1,050.- เฉพาะเจาะจง รานกรวทิยคอมพิวเตอร 
1,050.- 

รานกรวิทยคอมพิวเตอร 
1,050.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 65   
14/ก.พ./62 

10 จางซอมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน  
94-5176 กทม. 

23,900.- 23,900.- เฉพาะเจาะจง รานอูชางเรน 
23,900.- 

รานอูชางเรน 
23,900.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 66   
21/ก.พ./62 

11 จางโครงการกอสรางถนน คสล. หมู
ที่ 3 

207,000.- 207,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองบัวฯ 
207,000.- 

หจก.เมืองบัวฯ 
207,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

สัญญาจาง  เลขที่ 1   
27/ก.พ./62 
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สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562 
                        องคการบริหารสวนตําบลคําบก 

        วันท่ี 1-28 เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2562 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

1 ซื้อน้ํามันรถยนตสวนกลาง อบต.  
คําบก 

16,200.- 16,200.- เฉพาะเจาะจง สก.การเกษตรคําชะอี จ.ก. 
16,200.- 

สก.การเกษตรคําชะอี จ.ก. 
16,200.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 28 
1/มี.ค./62 

2 ซื้อน้ําดื่ม อบต. คําบก เดือน มี.ค.
2562 

350.- 350.- เฉพาะเจาะจง รานนํ้าดื่มวังทิพย 
350.- 

รานนํ้าด่ืมวังทิพย 
350.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 29 
1/มี.ค./62 

3 ซื้ออาหารวางประชุมวิสามัญ1/2562 500.-, .500.- เฉพาะเจาะจง รานกิตติ 
4,000.--บาท 

รานกิตติ 
4,000..- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อ  เลขที่ 30 
21/มี.ค./62 

4 ซื้อชุดอุปกรณ DLTV 28,500.-, .28,500.- เฉพาะเจาะจง นิคมไฮเทคเซ็นเตอร 
28,500.- 

นิคมไฮเทคเซ็นเตอร 
28,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 31 
28/มี.ค./62 
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สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562 
                        องคการบริหารสวนตําบลคําบก 

        วันท่ี 1-15 เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2562 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

1 จางบริการทําความสะอาด ศพด.
อบต. คําบก 

7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นางสาวยุวรี  สลางสิงห 
7,500.-บาท 

นางสาวยุวร ี สลางสิงห 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 67   
1/ม.ีค./62 

2 จางบริการชวยงานธุรการกองคลัง 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นคร  เบญมาตย 
7,500.- 

น.ส.นคร  เบญมาตย 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จาง  เลขที่ 68   
1/ม.ีค./62 

3 จางบริการชวยงานแผนงานสังคม
สงเคราะห 

7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ศนัสนีย  หวยทราย 
7,500.- 

น.ส.ศันสนีย  หวยทราย 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 69   
1/ม.ีค./62 

4 จางบริการชวยงานธุรการกองสาธาฯ 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัสดา  สลางสิงห 
7,500.- 

น.ส.ภัสดา  สลางสิงห 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 70   
1/ม.ีค./62 

5 จางบริการชวยงานดานไฟฟา 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายยศสะ  ปากหวาน 
7,500.- 

นายยศสะ  ปากหวาน 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 71   
1/ม.ีค./62 

6 จางปฏิบัติงานดานกูชีพ – กูภัย 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย  เบญมาตย 
7,500.-บาท 

นายไพบูลย  เบญมาตย 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 72   
1/มี.ค./62 

7 จางปฏิบัติงานดานกูชีพ – กูภัย 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายพรมมา เลนไทสง 
7,500.-บาท 

นายพรมมา เลนไทสง 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 73   
1/มี.ค./62 

8 จางทําดอกไมวนัทองถ่ินไทย 1,000.- 1,000.- เฉพาะเจาะจง บําเหน็จ อามาตมนตรี 
1,000.- 

บําเหน็จ อามาตมนตรี 
1,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 74   
15/มี.ค./62 

9 จางทําโครงการกอสรางถนน คสล. 
สายหนองหมาตาย หมูที่ 4  

99,500.- 99,500.- เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองบัวฯ 
99,500.- 

หจก.เมืองบัวฯ 
99,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

สัญญาจาง  เลขที่ 2   
20/มี.ค./62 
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สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2562 
                        องคการบริหารสวนตําบลคําบก 

        วันท่ี 1-17 เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2562 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

1 ซื้อน้ํามันรถยนตสวนกลาง อบต.  
คําบก 

14,000.- 14,000.- เฉพาะเจาะจง สก.การเกษตรคําชะอี จ.ก. 
14,000.- 

สก.การเกษตรคําชะอี จ.ก. 
14,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 32 
1/เม.ย./62 

2 ซื้อน้ําดื่ม อบต. คําบก เดือน มี.ค.
2562 

410.- 410.- เฉพาะเจาะจง รานนํ้าดื่มวังทิพย 
410.- 

รานนํ้าด่ืมวังทิพย 
410.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 33 
1/เม.ย./62 

3 ซื้อวสัดุคอมกองสาธาฯ 15,000.-, 15,000.- เฉพาะเจาะจง หจก. ดีดีอารฯ 
15,000.- 

หจก. ดีดีอารฯ 
15,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 34 
1/เม.ย./62 

4 ซื้อวสัดุอุปกรณผูสูงอายุ 2,818.- 2,818.- เฉพาะเจาะจง รานยินดียิ่ง 
2,818 

หจก. ดีดีอารฺฯ 
5,200.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 35 
9/เม.ย./62 

5 ซื้ออาหารวางและเคร่ืองดื่มในวัน
ผูสูงอายุ 

7,485.- 7,485.- เฉพาะเจาะจง รานนองเอยการคา 
7,485.- 

รานนองเอยการคา 
7,485.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อ  เลขที่ 36 
10/เม.ย./62 

6 ซื้อน้ําดื่ม – น้ําแข็ง ในวันสงกรานต   เฉพาะเจาะจง   มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 37 
11/เม.ย./62 

7 ซื้อเครื่องพิมพเลเซอรกองคลัง 2 
เครื่อง 

5,200.- 5,200.- เฉพาะเจาะจง หจก. ดีดีอารฺฯ 
5,200.- 

หจก. ดีดีอารฺฯ 
5,200.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 38 
17/เม.ย./62 
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สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2562 
                        องคการบริหารสวนตําบลคําบก 

        วันท่ี 1-30 เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2562 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

1 จางปฏิบัติงานดานกูชีพ – กูภัย 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย  เบญมาตย 
7,500.-บาท 

นายไพบูลย  เบญมาตย 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 75   
1/เม.ย./62 

2 จางปฏิบัติงานดานกูชีพ – กูภัย 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายพรมมา เลนไทสง 
7,500.-บาท 

นายพรมมา เลนไทสง 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 76   
1/เม.ย./62 

3 จางบริการชวยงานธุรการกองคลัง 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นคร  เบญมาตย 
7,500.- 

น.ส.นคร  เบญมาตย 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 77   
1/เม.ย./62 

4 จางบริการชวยงานแผนงานสังคม
สงเคราะห 

7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ศนัสนีย  หวยทราย 
7,500.- 

น.ส.ศันสนีย  หวยทราย 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 78   
1/เม.ย./62 

5 จางบริการชวยงานธุรการกองสาธาฯ 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัสดา  สลางสิงห 
7,500.- 

น.ส.ภัสดา  สลางสิงห 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 79   
1/เม.ย./62 

6 จางบริการชวยงานดานไฟฟา 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายยศสะ  ปากหวาน 
7,500.- 

นายยศสะ  ปากหวาน 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 80   
1/เม.ย./62 

7 จางบริการทําความสะอาด ศพด.
อบต. คําบก 

7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นางสาวยุวรี  สลางสิงห 
7,500.-บาท 

นางสาวยุวร ี สลางสิงห 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 81   
3/เม.ย./62 

8 จางโครงการกอสรางถนน คสล. หมู
ที่ 5 สายปาชา - นานายเจริญ 

71,000.- 71,000.- เฉพาะเจาะจง รานลักขณากิจการโยธา 
71,000.- 

รานลักขณากิจการโยธา 
71,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

สัญญาจาง เลขที่ 3 
3/เม.ย./62 

9 จางทําปายวันผูสูงอายุ 810.- 810.- เฉพาะเจาะจง รานขาวกนบาตร 
810.- 

รานขาวกนบาตร 
810.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 82   
9/เม.ย./62 

10 จางทําปายวันสงกรานต 1,500.- 1,500.- เฉพาะเจาะจง รานขาวกนบาตร 
1,500.- 

รานขาวกนบาตร 
1,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 83   
10/เม.ย./62 
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ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

11 จางโครงการกอสรางถนน คสล. หมู 
6 สายชลประทาน – ตนไทร 

89,500.- 89,500.- เฉพาะเจาะจง รานลักขณากิจการโยธา 
89,500.- 

รานลักขณากิจการโยธา 
89,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

สัญญาจาง  เลขที่ 4   
10/เม.ย./62 

12 จางทําดอกไมวนัสงกรานต   เฉพาะเจาะจง   มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 84   
11/เม.ย./62 

13 จางทําอาหารวันผูสูงอายุ 15,000.- 15,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.สําราญ  เหลาธรรม 
15,000.- 

น.ส.สําราญ  เหลาธรรม 
15,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 85   
11/เม.ย./62 

14 จางเวทีพรอมเคร่ืองเสียงวันผูสูงอายุ 5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโรจน 
5,000.- 

นายสิทธิโรจน 
5,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 86   
1/เม.ย./62 

15 จางทําปายไวนิลประชาสัมพันธวนั
สงกรานต 

7,692.- 7,692.- เฉพาะเจาะจง รานขาวกนบาตร 
7,692.- 

รานขาวกนบาตร 
7,692.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 87   
11/เม.ย./62 

16 จางซอมบํารุงแอรสํานักงานปลัด 
รหัส 420 – 53 - 0007 

19,700.- 19,700.- เฉพาะเจาะจง รานแอรเซอรวิส 
19,700.- 

รานแอรเซอรวิส 
19,700.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 88   
18/เม.ย./62 

17 จางโครงการกอสรางถนนบุกเบิก
สายนานายเสเนย หมู 1 

38,000.- 38,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองบัวฯ 
38,000.- 

หจก.เมืองบัวฯ 
38,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 89   
24/เม.ย./62 

18 จางโครงการกอสรางถนนบุกเบิก
สายหนาบานนางวาสนา หมู 1 

69,500.- 69,500.- เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองบัวฯ 
69,500.- 

หจก.เมืองบัวฯ 
69,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

สัญญาจาง เลขที่ 5 
30/เม.ย./62 
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ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

1 ซื้อน้ําดื่ม อบต. คําบก เดือน พ.ค.
2562 

380.- 380.- เฉพาะเจาะจง รานนํ้าดื่มวังทิพย 
380.- 

รานนํ้าด่ืมวังทิพย 
380.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 39 
1/พ.ค./62 

2 ซื้อน้ํามันรถยนตสวนกลาง อบต.  
คําบก เดือน พ.ค. 62 

16,120.- 16,120.- เฉพาะเจาะจง สก.การเกษตรคําชะอี จ.ก. 
16,120.- 

 

สก.การเกษตรคําชะอี จ.ก. 
16,120.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 40 
1/พ.ค./62 

3 ซื้ออาหารวางประชุมเตรียมความ
พรอมเปด ร.ร. ผูสูงอายุ 

290.-, 290.- เฉพาะเจาะจง รานกิตติ 
290.--บาท 

รานกิตติ 
290..- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 41 
2/พ.ค./62 

4 ซื้อสายชารจคอมฯ รหัส 416 – 57 - 
0028 

1,200.- 1,200.- เฉพาะเจาะจง รานกรวทิยคอมพิวเตอร 
1,200.- 

รานกรวิทยคอมพิวเตอร 
1,200.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 42 
13/พ.ค./62 

5 ซื้อตลับหมึก แฟรสไดรฟ 2,250.- 2,250.- เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีอารคอมซิเต็มส 
2,250.- 

หจก.ดีดีอารคอมซิเต็มส 
2,250.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 43 
14/พ.ค./62 

6 ซื้อน้ํามันพนหมอกควนั 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง สก.การเกษตรคําชะอี จ.ก. 
1,500.- 

สก.การเกษตรคําชะอี จ.ก. 
1,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อ  เลขที่ 44 
16/พ.ค./62 

7 ซื้อหมึกปร้ืนเตอรสํานักปลัด 18,000.- 18,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีอารคอมซิเต็มส 
18,000.- 

หจก.ดีดีอารคอมซิเต็มส 
18,000.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 45 
21/พ.ค./62 

8 ซื้ออาหารเสริม (นม) พ.ค. 2562 16,171.76 16,171.76 เฉพาะเจาะจง อ.ส.ค. 
16,171.76 

อ.ส.ค. 
16,171.76 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 46 
22/พ.ค./62 

9 ซื้ออาหารวางประชุมแผนพัฒนา
ตําบล 

1,430.- 1,430.- เฉพาะเจาะจง รานกิตติ 
1,430.-บาท 

รานกิตติ 
1,430.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 47 
23/พ.ค./62 

10 ซื้อวสัดุอุปกรณประชาคมแผนฯ 780 780 เฉพาะเจาะจง รานยินดี 
780 

รานยินดี 
780 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 48 
23/พ.ค./62 

11 ซื้อวัคซีนฉีดสุนัขบา 12,045.- 12,045.- เฉพาะเจาะจง รานบันเทิง 
12,045.- 

รานบันเทิง 
12,045.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 49 
30/พ.ค./62 
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ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลอืกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

1 จางบริการทําความสะอาด ศพด.
อบต. คําบก 

7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นางสาวยุวรี  สลางสิงห 
7,500.-บาท 

นางสาวยุวร ี สลางสิงห 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 90   
1/พ.ค./62 

2 จางบริการชวยงานธุรการกองคลัง 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นคร  เบญมาตย 
7,500.- 

น.ส.นคร  เบญมาตย 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 91   
1/พ.ค./62 

3 จางบริการชวยงานแผนงานสังคม
สงเคราะห 

7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ศนัสนีย  หวยทราย 
7,500.- 

น.ส.ศันสนีย  หวยทราย 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 92   
1/พ.ค./62 

4 จางบริการชวยงานธุรการกองสาธาฯ 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัสดา  สลางสิงห 
7,500.- 

น.ส.ภัสดา  สลางสิงห 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 93   
1/พ.ค./62 

5 จางบริการชวยงานดานไฟฟา 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายยศสะ  ปากหวาน 
7,500.- 

นายยศสะ  ปากหวาน 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 94   
1/พ.ค./62 

6 จางปฏิบัติงานดานกูชีพ – กูภัย 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย  เบญมาตย 
7,500.-บาท 

นายไพบูลย  เบญมาตย 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 95   
1/พ.ค./62 

7 จางปฏิบัติงานดานกูชีพ – กูภัย 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายพรมมา เลนไทสง 
7,500.-บาท 

นายพรมมา เลนไทสง 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 96   
1/พ.ค./62 

8 จางซอมคอมพิวเตอร 416 – 55 – 
0020 และ 416 – 54 - 0017 

2,300.- 2,300.- เฉพาะเจาะจง รานกรวทิยคอมพิวเตอร 
2,300.- 

รานกรวิทยคอมพิวเตอร 
2,300.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 97   
2/พ.ค./62 

9 จางทําปายไวนิลโครงการพิษสุนัขบา  800.- 800.- เฉพาะเจาะจง รานขาวกนบาตร 
800.- 

รานขาวกนบาตร 
800.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 98   
2/พ.ค./62 
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ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

10 จางซอมบํารุงรถขยะ ทะเบียน 94-
5176 กทม. 

1,100.- 1,100.- เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย  สลางสิงห 
1,100.- 

นายวุฒิชัย  สลางสิงห 
1,100.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 99   
3/พ.ค./62 

11 จางทําปายพระบรมฉายาลักษณ    
ร.10 

1,296.- 1,296.- เฉพาะเจาะจง ขาวกนบาตร 
1,296.- 

ขาวกนบาตร 
1,296.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 100   
7/พ.ค./62 

12 จางซอมบํารุงแอร รหัส 420 – 53 - 
0007 

19,700.- 19,700.- เฉพาะเจาะจง รานแอรเซอรวิส 
19,700.- 

รานแอรเซอรวิส 
19,700.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 101   
7/พ.ค./62 

13 จางทําปายพิธีเปดโรงเรียนผูสูงอายุฯ 
    

1,650.- 1,650.- เฉพาะเจาะจง ขาวกนบาตร 
1,650.- 

ขาวกนบาตร 
1,650.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 102   
7/พ.ค./62 

14 จางซอมบํารุงรถยนตสวนกลาง
ทะเบียน กง 4896  มุกดาหาร 

39,485.14 39,485.14 เฉพาะเจาะจง บ. มิตซูมุกดาหาร 
39,485.14 

บ. มิตซูมุกดาหาร 
39,485.14 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 103   
22/พ.ค./62 

15 จางทําปายประขาคมแผนพัฒนา
ตําบลฯ 

520.- 520.- เฉพาะเจาะจง รานสิงหไอเดีย 
520 

รานสิงหไอเดีย 
520 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 104   
23/พ.ค./62 

16 จางปฏิบัติงานดานกูชีพ – กูภัย 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย  เบญมาตย 
7,500.-บาท 

นายไพบูลย  เบญมาตย 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 105   
31/พ.ค./62 

17 จางปฏิบัติงานดานกูชีพ – กูภัย 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายพรมมา เลนไทสง 
7,500.-บาท 

นายพรมมา เลนไทสง 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 106   
31/พ.ค./62 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
                        องคการบริหารสวนตําบลคําบก 

        วันท่ี 4-30 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

1 ซื้อน้ําดื่ม อบต. คําบก เดือน พ.ค.
2562 

  เฉพาะเจาะจง รานนํ้าดื่มวังทิพย 
 

รานนํ้าด่ืมวังทิพย 
 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 50 
4/มิ.ย./62 

2 ซื้อน้ํามันรถยนตสวนกลาง อบต.  
คําบก เดือน มิ.ย. 62 

  เฉพาะเจาะจง สก.การเกษตรคําชะอี จ.ก. 
 

สก.การเกษตรคําชะอี จ.ก. 
 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 51 
4/มิ.ย./62 

3 ซื้ออาหารเสริม (นม) มิ.ย. – ก.ย. 62 122,672.34 122,672.34 เฉพาะเจาะจง   มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 52 
4/มิ.ย./62 

4 ซื้อวสัดุสํานักงานปลัด 17,660.- 17,660.- เฉพาะเจาะจง ราน ว.ีเอส. กรุป 
17,660.- 

ราน วี.เอส. กรุป 
17,660.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 53 
12/มิ.ย./62 

5 ซื้ออาหารวางและน้ําด่ืมประชุมสภา
สมัยที่ 2/2562 

510.- 510.- เฉพาะเจาะจง รานกิตติ 
510.- 

รานกิตติ 
510.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 54 
13/มิ.ย./62 

6 ซื้อทรายอะเบทและน้ํายาพน  
หมอกควัน 

86,400 86,400 เฉพาะเจาะจง   มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 55 
20/มิ.ย./62 
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
                        องคการบริหารสวนตําบลคําบก 

        วันท่ี 4-17 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2562 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง 

 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซื้อ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือจาง 

1 จางบริการทําความสะอาด ศพด.
อบต. คําบก 

7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นางสาวยุวรี  สลางสิงห 
7,500.-บาท 

นางสาวยุวร ี สลางสิงห 
7,500.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 107   
4/มิ.ย./62 

2 จางบริการชวยงานธุรการกองคลัง 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.นคร  เบญมาตย 
7,500.- 

น.ส.นคร  เบญมาตย 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 108   
4/มิ.ย./62 

3 จางบริการชวยงานแผนงานสังคม
สงเคราะห 

7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ศนัสนีย  หวยทราย 
7,500.- 

น.ส.ศันสนีย  หวยทราย 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 109   
4/มิ.ย./62 

4 จางบริการชวยงานธุรการกองสาธาฯ 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัสดา  สลางสิงห 
7,500.- 

น.ส.ภัสดา  สลางสิงห 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 110   
4/มิ.ย./62 

5 จางบริการชวยงานดานไฟฟา 7,500.- 7,500.- เฉพาะเจาะจง นายยศสะ  ปากหวาน 
7,500.- 

นายยศสะ  ปากหวาน 
7,500.- 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 111   
4/มิ.ย./62 

6 จางซอมบํารุงรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 94 - 5176 

16,260.- 16,260.- เฉพาะเจาะจง อูชางเรน 
16,260.-บาท 

อูชางเรน 
16,260.-บาท 

มีคุณสมบัติถูกตองตาม
เง่ือนไขในการ
เฉพาะเจาะจง 

ใบสั่งจาง  เลขที่ 112   
17/มิ.ย./62 

 


