
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคา

1 ถ่ายข้อบัญญติัฯ ปี 2563           4,136.00 เฉพาะเจาะจง จิรายุ เอกสาร 4,136.00          จิรายุ เอกสาร 4,136.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 014/63
 ลว.7 ต.ค.62

2 จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน ศพด.) 48,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอมุา ไข่ทองแกว้ 46,451.50        นางสาวอรอมุา ไข่ทองแกว้ 46,451.50        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 003/63
 ลว.7 ต.ค.62

3 ค่าหนังสือพมิพ์ 7,260.00          เฉพาะเจาะจง ร้านจิตติมา 7,260.00          ร้านจิตติมา 7,260.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 001/63 
ลว.4 ต.ค.62

4 น้้ามันรถยนต์ส่วนกลาง 80,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ถาวรพฒันา 1994 80,000.00        หจก.ถาวรพฒันา 1994 80,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 002/63 
ลว.4 ต.ค.62

5 จ้างเหมาบริการ จนท.ศูนย์ข้อมูลฯ 48,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพมิล หลีวิจิตร 46,451.50        นางสาวพรพมิล หลีวิจิตร 46,451.50        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 004/63
 ลว.7 ต.ค.62

6 จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน ศพด.) 48,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา เอยีดชุม 46,451.50        นางสาวกาญจนา เอยีดชุม 46,451.50        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 005/63
 ลว.7 ต.ค.62

7 จ้างเหมาบริการ จนท.สาธารณสุขฯ 48,000.00        เฉพาะเจาะจง นางศิริขวัญ ย่ีว้ันจ่าย 46,451.50        นางศิริขวัญ ย่ีว้ันจ่าย 46,451.50        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 006/63
 ลว.7 ต.ค.62

8 จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป 48,000.00        เฉพาะเจาะจง นายธรรมรงค์ ชูบุญ 46,451.50        นายธรรมรงค์ ชูบุญ 46,451.50        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 007/63
 ลว.7 ต.ค.62

9 จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป 48,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ ไชยเดช 46,451.50        นายอนันต์ ไชยเดช 46,451.50        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 008/63
 ลว.7 ต.ค.62

10 จ้างเหมาบริการ แม่บ้าน สนง. 48,000.00        เฉพาะเจาะจง นางอมุาภรณ์ หนูแป้น 46,451.50        นางอมุาภรณ์ หนูแป้น 46,451.50        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 009/63
 ลว.7 ต.ค.62

11 จ้างเหมาบริการ จนท.ประชาสัมพนัธ์ฯ 48,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกญัญา ใจดี 46,451.50        นางสาวสุกญัญา ใจดี 46,451.50        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 010/63
 ลว.7 ต.ค.62

12 จ้างเหมาบริการ จนท.บันทึกข้อมูล 48,000.00        เฉพาะเจาะจง นางรัติกาล ขวัญแกว้ 46,451.50        นางรัติกาล ขวัญแกว้ 46,451.50        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 011/63
 ลว.7 ต.ค.62

13 จ้างเหมาบริการ ผช.ช่างเขียนแบบ 48,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวรรณา แย่งกลุเชาว์ 46,451.50        น.ส.สุวรรณา แย่งกลุเชาว์ 46,451.50        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 012/63
 ลว.7 ต.ค.62

14 จ้างเหมาบริการ ผช.ธุรการช่าง 48,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญรัตน์ คงน่วม 46,451.50        น.ส.ธัญรัตน์ คงน่วม 46,451.50        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 013/63
 ลว.7 ต.ค.62

15 น้้าด่ืม (สนง.) 48,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์มัน่คง 46,451.50        หจก.ทรัพย์มัน่คง 46,451.50        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 015/63 
ลว.7 ต.ค.62

เลขที่ใบส่ังซ้ือ/จา้ง และ
สัญญา

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ้าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต้าบลเกาะขันธ์

เหตุผลที่คัดเลือกล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จ้าง

การเสนอราคา กาพจิารณา
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16 จ้างเหมาบริการ จนท.แผนที่ภาษีฯ 48,000.00        เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ รักษาชล 46,193.44        นายณัฐวุฒิ รักษาชล 46,193.44        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 016/63
 ลว.8 ต.ค.62

17 จ้างเหมาบริการ คนงานประจ้ารถขยะ 48,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสุธิพงษ์ ใหมจุ้ย 46,193.44        นายสุธิพงษ์ ใหมจุ้ย 46,193.44        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 017/63
 ลว.8 ต.ค.62

18 จ้างเหมาบริการ คนงานประจ้ารถขยะ 48,000.00        เฉพาะเจาะจง นายไพศาล เนาวสุวรรณ์ 46,193.44        นายไพศาล เนาวสุวรรณ์ 46,193.44        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 018/63
 ลว.8 ต.ค.62

19 วัสดุ/อปุกรณ์ (ประเพณีชักพระ) 100,000.00      เฉพาะเจาะจง บ่อล้อ ไอ ที 100,000.00      บ่อล้อ ไอ ที 100,000.00      เสนอราคารายเดียว
สัญญาซ้ือขาย เลขที่ 
002/63 ลว.9 ต.ค.62

20 จ้างเหมาบริการ อปพร. 72,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริลักษณ์ ต้าปาน 72,000.00        น.ส.สิริลักษณ์ ต้าปาน 72,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 020/63
 ลว.11 ต.ค.62

21 จ้างเหมาบริการ อปพร. 72,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สุใหม่ รักดี 72,000.00        น.ส.สุใหม่ รักดี 72,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 021/63
 ลว.11 ต.ค.62

22 จ้างเหมาบริการ อปพร. 72,000.00        เฉพาะเจาะจง นายรันน์ มะหมีน 72,000.00        นายรันน์ มะหมีน 72,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 022/63
 ลว.11 ต.ค.62

23 จ้างเหมาบริการ อปพร. 72,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสุชิต ทองนอก 72,000.00        นายสุชิต ทองนอก 72,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 023/63
 ลว.11 ต.ค.62

24 จ้างเหมาบริการ อปพร. 72,000.00        เฉพาะเจาะจง นางเยาวภา ไชยเดช 72,000.00        นางเยาวภา ไชยเดช 72,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 024/63
 ลว.11 ต.ค.62

25 จ้างเหมาบริการ อปพร. 72,000.00        เฉพาะเจาะจง นางจีรวรรณ เพง็เกล้ียง 72,000.00        นางจีรวรรณ เพง็เกล้ียง 72,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 025/63
 ลว.11 ต.ค.62

26 น้้ามันรถกูช้ีพ กน 5242 60,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ถาวรพฒันา 1994 60,000.00        หจก.ถาวรพฒันา 1994 60,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 026/63
 ลว.11 ต.ค.62

27 หมึกผงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 11,200.00        เฉพาะเจาะจง พรชัย กอ็ปปี้ แอนด์โอเอ 11,200.00        พรชัย กอ็ปปี้ แอนด์โอเอ 11,200.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 027/63 
ลว.11 ต.ค.62

28 น้้ามันรถกระเช้า+รถน้้าอเนกประสงค์ 50,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ถาวรพฒันา 1994 50,000.00        หจก.ถาวรพฒันา 1994 50,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 028/63
 ลว.11 ต.ค.62

29 ซ่อมรถจักรยานยนต์ ขษ149 1,530.00          เฉพาะเจาะจง นายสนาม หนูด้วง 1,530.00          นายสนาม หนูด้วง 1,530.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 029/63
 ลว.15 ต.ค.62

30 น้้ามันรถเกบ็ขยะ+รถดูดส่ิงปฏิกลู 85,224.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ถาวรพฒันา 1994 85,224.00        หจก.ถาวรพฒันา 1994 85,224.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 030/63
 ลว.18 ต.ค.62



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคา
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31 น้้ามันรถจักรยานยนต์ ขกล 206 5,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ถาวรพฒันา 1994 5,000.00          หจก.ถาวรพฒันา 1994 5,000.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 031/63
 ลว.8 ต.ค.62

32 ถ่ายเอกสารแผนการด้าเนินงานปี 63 1,120.00          เฉพาะเจาะจง จิรายุ เอกสาร 1,120.00          จิรายุ เอกสาร 1,120.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 032/63
 ลว.18 ต.ค.62

33 ปรับภูมิทัศน์หน้า สนง อบต. 117,000.00      เฉพาะเจาะจง ขจก การช่าง 117,000.00      ขจก การช่าง 117,000.00      เสนอราคารายเดียว
ใบสัญญาจา้ง เลขที่ 
001/63 ลว.9 ต.ค.62

34 เช่าเหมารถประจ้าทาง(ศึกษาดูงาน) 45,000.00        เฉพาะเจาะจง ชัชชัย ชุมชนะ 45,000.00        ชัชชัย ชุมชนะ 45,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 033/63
 ลว.28 ต.ค.62

35 อาหารเสริม(นม) 2/2562 922,948.40      e-bidding บจก.นครแดร่ีพลัส 922,948.40      บจก.นครแดร่ีพลัส 922,948.40      เสนอราคารายเดียว
สัญญาซ้ือขาย เลขที่ 
003/63 ลว.29 ต.ค.62

36 ป้ายไวนิล 23,322.00        เฉพาะเจาะจง ชนาภัทร งานป้าย 23,322.00        ชนาภัทร งานป้าย 23,322.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 034/63
 ลว.4 พ.ย.62

37 วัสดุ/อปุกรณ์ 79,000.00        เฉพาะเจาะจง บ่อล้อ ไอ ที 79,000.00        บ่อล้อ ไอ ที 79,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 034/63
 ลว.4 พ.ย.62

38 เกา้อี ้เต็นท์ ซุ้ม 42,760.00        เฉพาะเจาะจง นางณกลัยา คล้ายแกว้ 42,760.00        นางณกลัยา คล้ายแกว้ 42,760.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 035/63
 ลว.4 พ.ย.62

39 เต็นท์โดม เคร่ืองเสียง 127,800.00      เฉพาะเจาะจง นายวีระศักด์ิ ย้ิมเกือ้ 127,800.00      นายวีระศักด์ิ ย้ิมเกือ้ 127,800.00      เสนอราคารายเดียว
สัญญาจา้ง เลขที่ 
004/63 ลว.7 พ.ย.62

40 ผูกผ้า ตกแต่งสถานที่ 28,900.00        เฉพาะเจาะจง นางรุ่งณภา ชูคง 28,900.00        นางรุ่งณภา ชูคง 28,900.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 037/63
 ลว.6 พ.ย.62

41 น้้ามัน 33,262.00        เฉพาะเจาะจง นางส้อสิหย๊ะ แย่งกลุเชาว์ 33,262.00        นางส้อสิหย๊ะ แย่งกลุเชาว์ 33,262.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 038/63
 ลว.6 พ.ย.62

42 พลุ 26,700.00        เฉพาะเจาะจง นายวุฒิเลิศ โชติวงศ์ 26,700.00        นายวุฒิเลิศ โชติวงศ์ 26,700.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 039/63
 ลว.6 พ.ย.62

43 โปรเจคเตอร์ 15,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.พวงทิพย์ โชติวรรณ 15,000.00        น.ส.พวงทิพย์ โชติวรรณ 15,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 040/63
 ลว.8 พ.ย.62

44 มหรสพร้าพื้นบ้าน 45,000.00        เฉพาะเจาะจง นางหนูรมย์ ทองค้า 45,000.00        นางหนูรมย์ ทองค้า 45,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 041/63
 ลว.8 พ.ย.62

45 มหรสพร้าพื้นบ้าน 45,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สุชีพ รัตนานก 45,000.00        น.ส.สุชีพ รัตนานก 45,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 042/63
 ลว.8 พ.ย.62
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โซเฟยี ดินเผา 500,091.00      

ร้านสวนสาทิตย์ 573,628.00      

นางวาฮีดา มะสาพา 604,028.00      

ส.เอือ้บ้ารุงเกยีรติ 493,000.00      

บ้านท่าไทรกอ่สร้าง 494,000.00      

พว่งทองวัสดุกอ่สร้าง 495,000.00      

48 ส้ารวจข้อมูล สุนัข-แมว 5,943.00          เฉพาะเจาะจง นางรุ่งณภา ชูคง 5,943.00          นางรุ่งณภา ชูคง 5,943.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 044/63
 ลว.29 พ.ย.62

49 ซ่อมกล้อง CCTV 53,880.00        เฉพาะเจาะจง อา้มฤต เอน็จิเนียร่ิง 53,880.00        อา้มฤต เอน็จิเนียร่ิง 53,880.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 046/63
 ลว.29 พ.ย.62

50
ถ่ายเอกสารแผนการด้าเนินงานปี 
63 4,500.00          เฉพาะเจาะจง จิรายุ เอกสาร 4,500.00          จิรายุ เอกสาร 4,500.00          เสนอราคารายเดียว

ใบส่ังจา้ง เลขที่ 045/63
 ลว.29 พ.ย.62

51 จัดท้าปฏิทินรายปี 2563 132,000.00      เฉพาะเจาะจง โรงพมิพ ์ดีชัย 132,000.00      โรงพมิพ ์ดีชัย 132,000.00      เสนอราคารายเดียว
สัญญาจา้ง เลขที่ 7/63 
ลว.6 ธ.ค.62

52 วัสดุอปุกรณ์     14,980.00        เฉพาะเจาะจง บ่อล้อ ไอ ที 14,980.00        บ่อล้อ ไอ ที 14,980.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 047/63 
ลว.18 ธ.ค.62

53 ตกแต่งสถานที่          3,000.00          เฉพาะเจาะจง นางณกลัยา คล้ายแกว้ 3,000.00          นางณกลัยา คล้ายแกว้ 3,000.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 048/63
 ลว.18 ธ.ค.62

54 ซ่อมแอร์ (รถกูช้ีพ) 2,300.00          เฉพาะเจาะจง อู ่กรรชัย 2,300.00          อู ่กรรชัย 2,300.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 051/63
 ลว.18 ธ.ค.62

55 หมึกพมิพ ์(กองคลัง) 2,390.00          เฉพาะเจาะจง บีที คอมพวิเตอร์ 2,390.00          บีที คอมพวิเตอร์ 2,390.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 053/63 
ลว.19 ธ.ค.62

56 ซ่อมบ้ารุงครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 2,350.00          เฉพาะเจาะจง บีที คอมพวิเตอร์ 2,350.00          บีที คอมพวิเตอร์ 2,350.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 052/63
 ลว.19 ธ.ค.62

500,000.00      ปรับภูมิทัศน์บริเวณ สนง.อบต. 500,000.00      เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง495,000.00      ปรับปรุงบ่อขยะ47

เสนอราคาต้่าสุด
สัญญาจา้ง เลขที่ 
005/63 ลว.19 พ.ย.62

46

โซเฟยี ดินเผา

ส.เอือ้บ้ารุงเกยีรติ 493,000.00      เสนอราคาต้่าสุด
สัญญาจา้ง เลขที่ 06/63

 ลว.21 พ.ย.62
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57 ซ่อมบ้ารุงเคร่ืองปรับอากาศ (สนง.) 11,100.00        เฉพาะเจาะจง บีที คอมพวิเตอร์ 11,100.00        บีที คอมพวิเตอร์ 11,100.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 054/63
 ลว.19 ธ.ค.62

58 ซ่อมบ้ารุงคอมพวิเตอร์ (งานป้องกนั) 1,100.00          เฉพาะเจาะจง บ่อล้อ ไอ ที 1,100.00          บ่อล้อ ไอ ที 1,100.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 055/63
 ลว.19 ธ.ค.62

59 ซ่อม Notebook (สป.) 4,400.00          เฉพาะเจาะจง บีที คอมพวิเตอร์ 4,400.00          บีที คอมพวิเตอร์ 4,400.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 056/63
 ลว.19 ธ.ค.62

60 ซ่อมบ้ารุงคอมพวิเตอร์(งานการศึกษา) 6,000.00          เฉพาะเจาะจง บีที คอมพวิเตอร์ 6,000.00          บีที คอมพวิเตอร์ 6,000.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 057/63
 ลว.19 ธ.ค.62

61
ขุดลอกบ่อยืมชลประทาน สาย 3 
ฝ่ังขวา,สาย5 ฝ่ังซ้าย ม.4 182,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุริยา มะลิวงศ์ 182,000.00      นายสุริยา มะลิวงศ์ 182,000.00      เสนอราคารายเดียว

สัญญาจา้งเลขที่ 8/63 
ลวง20 ธ.ค.62

62 ซ่อมจอคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 1,500.00          เฉพาะเจาะจง บีที คอมพวิเตอร์ 1,500.00          บีที คอมพวิเตอร์ 1,500.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 058/63
 ลว.24 ธ.ค.62

63 ป้ายไวนิล 16,390.00        เฉพาะเจาะจง ชนาภัทร งานป้าย 16,390.00        ชนาภัทร งานป้าย 16,390.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 059/63
 ลว.24 ธ.ค.62

64 วัสดุไฟฟา้ 38,315.00        เฉพาะเจาะจง หมึก&หมอก 38,315.00        หมึก&หมอก 38,315.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 063/63 
ลว.26 ธ.ค.62

65 ป้ายไวนิล 3,375.00          เฉพาะเจาะจง สมิทธ์ิ งานป้าน 3,375.00          สมิทธ์ิ งานป้าน 3,375.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 060/63
 ลว.25 ธ.ค.62

66 วัสดุ/อปุกรณ์ 5,355.00          เฉพาะเจาะจง นางรุ่งณภา ชูคง 5,355.00          นางรุ่งณภา ชูคง 5,355.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 061/63 
ลว.25 ธ.ค.62

67 เต็นท์ เกา้อี ้โต๊ะ 7,000.00          เฉพาะเจาะจง นางจันทร์เพญ็ ปานศรี 7,000.00          นางจันทร์เพญ็ ปานศรี 7,000.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 060/63
 ลว.25 ธ.ค.62

68 ขุดลอกคูระบายน้้า 3 สาย ม.1 308,400.00      เฉพาะเจาะจง นายสุริยา มะลิวงศ์ 308,000.00      นายสุริยา มะลิวงศ์ 308,000.00      เสนอราคารายเดียว
สัญญาจา้ง เลขที่ 
009/63 ลว.3 ม.ค.63

69 หมึกพมิพ ์(กองช่าง) 4,900.00          เฉพาะเจาะจง บีที คอมพวิเตอร์ 4,900.00          บีที คอมพวิเตอร์ 4,900.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 063/63
 ลว.2 ม.ค.63

70 ป้ายไวนิล 15,624.00        เฉพาะเจาะจง ชนาภัทร งานป้าย 15,624.00        ชนาภัทร งานป้าย 15,624.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 064/63
 ลว.3 ม.ค.63

71 วัสดุ/อปุกรณ์ 50,275.00        เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ 50,275.00        ศึกษาภัณฑ์ 50,275.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 065/63 
ลว.3 ม.ค.63
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72 เต็นท์ โต๊ะ เกา้อี ้เคร่ืองเสียง 35,100.00        เฉพาะเจาะจง นางณกลัยา คล้ายแกว้ 35,100.00        นางณกลัยา คล้ายแกว้ 35,100.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 066/63
 ลว.3 ม.ค.63

73 จัดตกแต่งสถานที่ 6,500.00          เฉพาะเจาะจง นางส้อสิหย๊ะ แย่งกลุเชาว์ 6,500.00          นางส้อสิหย๊ะ แย่งกลุเชาว์ 6,500.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 067/63
 ลว.3 ม.ค.63

74 ชุดพฒันากล้ามเนื้อ 16,000.00        เฉพาะเจาะจง นางหนูรมย์ ทองค้า 16,000.00        นางหนูรมย์ ทองค้า 16,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 068/63
 ลว.3 ม.ค.63

75 ป้ายลูกโป่ง พลุ 15,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวุฒิเลิศ โชติวงศ์ 15,000.00        นายวุฒิเลิศ โชติวงศ์ 15,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 069/63
 ลว.3 ม.ค.63

76 อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 61,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชีพ รัตนานก 61,500.00        นางสาวสุชีพ รัตนานก 61,500.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 070/63
 ลว.3 ม.ค.63

77 ท้าวีดีทัศน์ (อบต.) 15,000.00        เฉพาะเจาะจง ทูเกต็เตอร์ 15,000.00        ทูเกต็เตอร์ 15,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 072/63
 ลว.8 ม.ค.63

78 ซ่อมป้ายไฟแวปสามเหล่ียม 6,196.00          เฉพาะเจาะจง ขจก การช่าง 6,196.00          ขจก การช่าง 6,196.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 073/63
 ลว.15 ม.ค.63

79 ซ้ือแบตเตอร่ี (รถดับเพลิง) 8,000.00          เฉพาะเจาะจง อูป่ิยะ รุ่งเรืองยนต์ 8,000.00          อูป่ิยะ รุ่งเรืองยนต์ 8,000.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 074/63
 ลว.15 ม.ค.63

80 ป้ายอกัษร (อ.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 9,916.00          เฉพาะเจาะจง ชนาภัทร งานป้าย 9,916.00          ชนาภัทร งานป้าย 9,916.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 075/63
 ลว.17 ม.ค.63

83 ซ่อมกล้อง CCTV บ่อขยะ 16,990.00        เฉพาะเจาะจง อา้มฤต เอน็จิเนียร่ิง 16,990.00        อา้มฤต เอน็จิเนียร่ิง 16,990.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 076/63
 ลว.17 ม.ค.63

84 วัสดุไฟฟา้ 15,460.00        เฉพาะเจาะจง นายหมึกการไฟฟา้ 15,460.00        นายหมึกการไฟฟา้ 15,460.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 077/63 
ลว.21 ม.ค.63

85 เปล่ียนด้ัมเคร่ืองพมิพ ์Samsung 1,950.00          เฉพาะเจาะจง บีที คอมพวิเตอร์ 1,950.00          บีที คอมพวิเตอร์ 1,950.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 079/63
 ลว.22 ม.ค.63

86 หมึกพมิพ ์Samaung 5,700.00          เฉพาะเจาะจง บีที คอมพวิเตอร์ 5,700.00          บีที คอมพวิเตอร์ 5,700.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 080/63
 ลว.22 ม.ค.63

87 ป้ายภาษี 9,916.00          เฉพาะเจาะจง ชนาภัทร งานป้าย 9,916.00          ชนาภัทร งานป้าย 9,916.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 078/63
 ลว.22 ม.ค.63

88 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กจ 1353 3,293.00          เฉพาะเจาะจง ISUZU 3,293.00          ISUZU 3,293.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 083/63
 ลว.27 ม.ค.63
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89 ขุดคูส่งน้้าบ้านไสเหรียง ม.10 15,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอสุาห์ ด้วงสง 13,000.00        นายอสุาห์ ด้วงสง 13,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 086/63
 ลว.4 ก.พ.63

90 ป้ายไวนิล 1,500.00          เฉพาะเจาะจง ชนาภัทร งานป้าย 1,500.00          ชนาภัทร งานป้าย 1,500.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 081/63
 ลว.24 ม.ค.63

91 ซ้ือวัสดุ (ทราย) 5,000.00          เฉพาะเจาะจง เคมีภัณฑ์ 5,000.00          เคมีภัณฑ์ 5,000.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 082/63 
ลว.24 ม.ค.63

92 คสล.ปากทางลานนา-ไม้เสียบ 477,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทรกจิรุ่งเรือง 475,000.00      หจก.ภัทรกจิรุ่งเรือง 475,000.00      เสนอราคารายเดียว
สัญญาจา้งเลขที่ 012/63
 ลวง12 ก.พ.63

93 ป้ายไวนิล 432.00            เฉพาะเจาะจง ชนาภัทร งานป้าย 432.00            ชนาภัทร งานป้าย 432.00            เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 084/63
 ลว.29 ม.ค.63

94 วัคซีน 64,230.00        เฉพาะเจาะจง ชะอวด สัตวแพทย์ 64,230.00        ชะอวด สัตวแพทย์ 64,230.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 085/63 
ลว.29 ม.ค.63

95 เต็นท์ โต๊ะ เกา้อี ้ 2,880.00          เฉพาะเจาะจง นางณกลัยา คล้ายแกว้ 2,880.00          นางณกลัยา คล้ายแกว้ 2,880.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 092/63
 ลว.7 ก.พ.63

96 อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 8,160.00          เฉพาะเจาะจง นางหนูรมย์ ทองค้า 8,160.00          นางหนูรมย์ ทองค้า 8,160.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 093/63
 ลว.7 ก.พ.63

97 อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม(ไข้เลือดออก) 16,500.00        เฉพาะเจาะจง นางหนูรมย์ ทองค้า 16,500.00        นางหนูรมย์ ทองค้า 16,500.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 091/63
 ลว.7 ก.พ.63

98 กอ่สร้างถนน คสล.ลานนา-ห้วยปรง 497,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ท้าเนียบกอ่สร้าง 495,000.00      หจก.ท้าเนียบกอ่สร้าง 495,000.00      เสนอราคารายเดียว
สัญญาจา้งเลขที่ 11/63 
ลว.12 ก.พ.63

99 ป้ายไวนิล 432.00            เฉพาะเจาะจง ชนาภัทร งานป้าย 432.00            ชนาภัทร งานป้าย 432.00            เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 087/63
 ลว.5 ก.พ.63

100 เช่าเหมารถประจ้าทาง 19,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเชิดเกยีรติ ช่วยนุ่ม 19,000.00        นายเชิดเกยีรติ ช่วยนุ่ม 19,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 088/63
 ลว.5 ก.พ.63

101 น้้าด่ืม 500.00            เฉพาะเจาะจง นางสุชีพ รัตนานก 500.00            นางสุชีพ รัตนานก 500.00            เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 089/63
 ลว.5 ก.พ.63

102 ซ่อมสร้างถนน ลาดยาง ม.7 205,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ รัตนพนัธ์ 205,000.00      นายวิรัตน์ รัตนพนัธ์ 205,000.00      เสนอราคารายเดียว
สัญญาจา้ง เลขที่ 10/63
 ลว.7 ก.พ.63

103 ซ่อมกล้องวงจรปิด (สนง.) 12,000.00        เฉพาะเจาะจง อา้มฤต เอน็จิเนียร่ิง 12,000.00        อา้มฤต เอน็จิเนียร่ิง 12,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 090/63
 ลว.6 ก.พ.63
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104 ป้ายไวนิล 13,824.00        เฉพาะเจาะจง ชนาภัทร งานป้าย 13,824.00        ชนาภัทร งานป้าย 13,824.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 094/63
 ลว.7 ก.พ.63

105 ถ้วยรางวัล 14,000.00        เฉพาะเจาะจง บ่อล้อ ไอ ที 14,000.00        บ่อล้อ ไอ ที 14,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 095/63 
ลว.7 ก.พ.63

106 รถแห่ 11,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเชิดเกยีรติ ช่วยนุ่ม 11,000.00        นายเชิดเกยีรติ ช่วยนุ่ม 11,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 096/63
 ลว.7 ก.พ.63

107 เต็นท์ โต๊ะ เกา้อี้ 42,670.00        เฉพาะเจาะจง นางณกลัยา คล้ายแกว้ 42,670.00        นางณกลัยา คล้ายแกว้ 42,670.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 097/63
 ลว.7 ก.พ.63

108 เคร่ืองเสียง เคร่ืองปั่นไฟ 89,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวีระศักด์ิ ย้ิมเกือ้ 89,000.00        นายวีระศักด์ิ ย้ิมเกือ้ 89,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 098/63
 ลว.7 ก.พ.63

109 ผูกผ้า ตกแต่งสถานที่ 26,000.00        เฉพาะเจาะจง นางรุ่งณภา ชูคง 26,000.00        นางรุ่งณภา ชูคง 26,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 099/63
 ลว.7 ก.พ.63

110 อาคาร 24,000.00        เฉพาะเจาะจง นางส้อสิหย๊ะ แย่งกลุเชาว์ 24,000.00        นางส้อสิหย๊ะ แย่งกลุเชาว์ 24,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 100/63
 ลว.7 ก.พ.63

111 พลุ 15,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวุฒิเลิศ โชติวงศ์ 15,000.00        นายวุฒิเลิศ โชติวงศ์ 15,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 101/63
 ลว.11 ก.พ.63

112 ร้าวง 35,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชีพ รัตนานก 35,000.00        นางสาวสุชีพ รัตนานก 35,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 102/63
 ลว.11 ก.พ.63

113 วัสดุกอ่สร้าง 170,040.00      เฉพาะเจาะจง นายอสุาห์ ด้วงสง 170,040.00      นายอสุาห์ ด้วงสง 170,040.00      เสนอราคารายเดียว
สัญญาจา้งเลขที่ 13/63 
ลว.18 ก.พ.63

114 เปล่ียนประตู 164,400.00      เฉพาะเจาะจง นายชาตรี พุ่มมณี 164,000.00      นายชาตรี พุ่มมณี 164,000.00      เสนอราคารายเดียว
สัญญาจา้งเลขที่ 14/63 
ลว.19 ก.พ.63

115 ซ่อมคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 6,200.00          เฉพาะเจาะจง บีที คอมพวิเตอร์ 6,200.00          บีที คอมพวิเตอร์ 6,200.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 103/63
 ลว.25 ก.พ.63

116 จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป 7,714.93          เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตติกาล หนูรอด 7,714.93          น.ส.รัตติกาล หนูรอด 7,714.93          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 104/63
 ลว.2 มี.ค.63

117 จ้างเหมาบริการ คนงาน (ศพด.) 7,714.93          เฉพาะเจาะจง น.ส.ฮาสานะ สายวารี 7,714.93          น.ส.ฮาสานะ สายวารี 7,714.93          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 105/63
 ลว.2 มี.ค.63

118 วัสดุกฬีา 50,000.00        เฉพาะเจาะจง เซเว่น-วัน 50,000.00        เซเว่น-วัน 50,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 106/63 
ลว.2 ม.ีค.63
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119 ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 494,000.00      เฉพาะเจาะจง ขจก การช่าง 494,000.00      ขจก การช่าง 489,648.00      เสนอราคารายเดียว
สัญญาจา้ง เลขที่ 16/63
 ลว.13 มี.ค.63

120 ยางรถยนต์ (รถขยะ) 46,500.00        เฉพาะเจาะจง อูป่ิยะ รุ่งเรืองยนต์ 46,500.00        อูป่ิยะ รุ่งเรืองยนต์ 46,500.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 107/63 
ลว.3 ม.ีค.63

121 ซ้ือพร้อมติดต้ังกล้อง CCTV (ศพด.) 110,000.00      เฉพาะเจาะจง อา้มฤต เอน็จิเนียร่ิง 110,950.00      อา้มฤต เอน็จิเนียร่ิง 110,950.00      เสนอราคารายเดียว
สัญญาซ้ือขาย เลขที่ 
19/63 ลว.31 มี.ค.63

122 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์+UPS (ศพด.) 55,300.00        เฉพาะเจาะจง บีที คอมพวิเตอร์ 55,300.00        บีที คอมพวิเตอร์ 55,300.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 110/63 
ลว.10 มี.ค.63

123 จัดซ้ือคอมพวิเตอร์+printer(ป้องกนัฯ) 28,300.00        เฉพาะเจาะจง บีที คอมพวิเตอร์ 28,300.00        บีที คอมพวิเตอร์ 28,300.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 111/63 
ลว.10 มี.ค.63

124 ซ่อมคอมพวิเตอร์ (สป.) 55,300.00        เฉพาะเจาะจง บีที คอมพวิเตอร์ 55,300.00        บีที คอมพวิเตอร์ 55,300.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 108/63
 ลว.10 มี.ค.63

125 วัสดุการเกษตร 9,990.00          เฉพาะเจาะจง เรืองรินทร์ สมาร์ท 9,990.00          เรืองรินทร์ สมาร์ท 9,990.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 109/63 
ลว.10 มี.ค.63

126 ซ่อมรถยขยะ 123,780.00      เฉพาะเจาะจง อูป่ิยะ รุ่งเรืองยนต์ 123,780.00      อูป่ิยะ รุ่งเรืองยนต์ 123,780.00      เสนอราคารายเดียว
สัญญาจา้งเลขที่ 015/63
 ลว.10 มี.ค.63

127 หมึกพมิพ ์(สป.) 8,500.00          เฉพาะเจาะจง บีที คอมพวิเตอร์ 8,500.00          บีที คอมพวิเตอร์ 8,500.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 110/63
 ลว.12 มี.ค.63

128 ซ่อมเคร่ืองพมิพ ์Canon 1,500.00          เฉพาะเจาะจง บีที คอมพวิเตอร์ 1,500.00          บีที คอมพวิเตอร์ 1,500.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 111/63
 ลว.12 มี.ค.63

129 หมึกพมิพ ์35A (กองคลัง) 3,600.00          เฉพาะเจาะจง บีที คอมพวิเตอร์ 3,600.00          บีที คอมพวิเตอร์ 3,600.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 112/63 
ลว.12 มี.ค.63

130 ป้ายไวนิล 4,000.00          เฉพาะเจาะจง ชนาภัทร งานป้าย 4,000.00          ชนาภัทร งานป้าย 4,000.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 113/63
 ลว.13 มี.ค.63

131 วัสดุ/อปุกรณ์ 23,000.00        เฉพาะเจาะจง ปาณิษา ออยล์ 23,000.00        ปาณิษา ออยล์ 23,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 114/63 
ลว.13 มี.ค.63

132 อาหาร 3,000.00          เฉพาะเจาะจง สองพมิพ์ 3,000.00          น.ส.สองพมิพ ์ศรีไชย 3,000.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 115/63
 ลว.13 มี.ค.63

133 ซ่อมถนนลูกรัง ม.6 498,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ รัตนพนัธ์ 498,000.00      นายวิรัตน์ รัตนพนัธ์ 498,000.00      เสนอราคารายเดียว
สัญญาจา้ง เลขที่ 17/63
 ลว.20 มี.ค.63
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134 ป้ายรับสมัครนักเรียน ศพด. 1,290.00          เฉพาะเจาะจง ชนาภัทร งานป้าย 1,290.00          ชนาภัทร งานป้าย 1,290.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 116/63
 ลว.20 มี.ค.63

135 จ้างออกแบบ 45,000.00        เฉพาะเจาะจง นายโกศิน วงษ์นุรักษ์ 45,000.00        นายโกศิน วงษ์นุรักษ์ 45,000.00        เสนอราคารายเดียว
สัญญาจา้ง เลขที่ 20/63
 ลว.31 มี.ค.63

136 จัดซ้ือวัสดุ/อปุกรณ์ (หน้ากากอนามัย) 34,407.00        เฉพาะเจาะจง บ่อล้อ ไอ ที 34,407.00        บ่อล้อ ไอ ที 34,407.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 117/63 
ลว.23 มี.ค.63

137 เคร่ืองพมิพ ์(กองคลัง) 41,350.00        เฉพาะเจาะจง คลินิก คอมพวิเตอร์ 41,350.00        คลินิก คอมพวิเตอร์ 41,350.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 118/63 
ลว.27 มี.ค.63

138 ป้ายไวนิล รถแห่ สปอร์ตโฆษณา 12,864.00        เฉพาะเจาะจง ชนาภัทร งานป้าย 12,864.00        ชนาภัทร งานป้าย 12,864.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 119/63 
ลว.27 มี.ค.63

139 จัดซ้ือเจลล้างมือ 166,100.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.ปาณิษา  สายฟอง 166,100.00      น.ส.ปาณิษา  สายฟอง 166,100.00      เสนอราคารายเดียว
สัญญาซ้ือขาย เลขที่ 
18/63 ลว.27 มี.ค.63

140 จ้างเหมาบริการ แม่บ้าน สนง. 48,000.00        เฉพาะเจาะจง นางอมุาภรณ์ หนูแป้น 48,000.00        นางอมุาภรณ์ หนูแป้น 48,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 120/63
 ลว.1 เม.ย.63

141 จ้างเหมาบริการ จนท.ประชาสัมพนัธ์ฯ 48,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สุกญัญา ใจดี 48,000.00        น.ส.สุกญัญา ใจดี 48,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 121/63
 ลว.1 เม.ย.63

142 จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป 48,000.00        เฉพาะเจาะจง นายธรรมรงค์ ชูบุญ 48,000.00        นายธรรมรงค์ ชูบุญ 48,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 122/63
 ลว.1 เม.ย.63

143 จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป 48,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตติกาล หนูรอด 48,000.00        น.ส.รัตติกาล หนูรอด 48,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 123/63
 ลว.1 เม.ย.63

144 จ้างเหมาบริการ จนท.บันทึกข้อมูล 48,000.00        เฉพาะเจาะจง นางรัติกาล ขวัญแกว้ 48,000.00        นางรัติกาล ขวัญแกว้ 48,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 124/63
 ลว.1 เม.ย.63

145 จ้างเหมาบริการ จนท.ข้อมูลข่าวสาร 48,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพมิล หลีวิจิตร 48,000.00        น.ส.พรพมิล หลีวิจิตร 48,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 125/63
 ลว.1 เม.ย.63

146 จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป 48,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ ไชยเดช 48,000.00        นายอนันต์ ไชยเดช 48,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 126/63
 ลว.1 เม.ย.63

147 จ้างเหมาบริการ แม่บ้าน ศพด.ลานนา 48,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.กาญจนา เอยีดชุม 47,333.33        น.ส.กาญจนา เอยีดชุม 47,333.33        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 129/63
 ลว.2 เม.ย.63

148 จ้างเหมาบริการ จนท.สาธารณสุขฯ 48,000.00        เฉพาะเจาะจง นางศิริขวัญ ย่ีว้ันจ่าย 47,333.33        นางศิริขวัญ ย่ีว้ันจ่าย 47,333.33        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 130/63
 ลว.2 เม.ย.63
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149 จ้างเหมาบริการ แม่บ้าน ศพด.ส่ีกัก๊ 48,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอมุา ไข่ทองแกว้ 47,333.33        น.ส.อรอมุา ไข่ทองแกว้ 47,333.33        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 131/63
 ลว.2 เม.ย.63

150 จ้างเหมาบริการ คนงาน (ศพด.) 48,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ฮาสานะ สายวารี 47,733.33        น.ส.ฮาสานะ สายวารี 47,733.33        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 132/63
 ลว.2 เม.ย.63

151 จ้างเหมาบริการ คนงานประจ้ารถขยะ 48,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสุธิพงษ์ ใหมจุ้ย 47,733.33        นายสุธิพงษ์ ใหมจุ้ย 47,733.33        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 133/63
 ลว.2 เม.ย.63

152 จ้างเหมาบริการ คนงานประจ้ารถขยะ 48,000.00        เฉพาะเจาะจง นายไพศาล เนาว์สุวรรณ์ 47,733.33        นายไพศาล เนาว์สุวรรณ์ 47,733.33        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 134/63
 ลว.2 เม.ย.63

153 จ้างเหมาบริการ ผช.ช่างเขียนแบบ 48,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวรรณา แย่งกลุเชาว์ 47,733.33        น.ส.สุวรรณา แย่งกลุเชาว์ 47,733.33        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 127/63
 ลว.1 เม.ย.63

154 จ้างเหมาบริการ ผช.ธุรการช่าง 48,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญรัตน์ คงน่วม 47,733.33        น.ส.ธัญรัตน์ คงน่วม 47,733.33        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 128/63
 ลว.1 เม.ย.63

155 จ้างเหมาบริการ จนท.แผนที่ภาษีฯ 48,000.00        เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ รักษาชล 47,733.33        นายณัฐวุฒิ รักษาชล 47,733.33        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 135/63
 ลว.2 เม.ย.63

156 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์+printer 3,680.00          เฉพาะเจาะจง บีที คอมพวิเตอร์ 3,680.00          บีที คอมพวิเตอร์ 3,680.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 138/63
 ลว.10 เม.ย.63

157 ซ่อมถนนลูกรัง ม.9 403,000.00      เฉพาะเจาะจง นายจิระสิทธ์ิ ชูยก 398,000.00      นายจิระสิทธ์ิ ชูยก 397,000.00      เสนอราคารายเดียว
สัญญาจา้งเลขที่ 21/63 
ลว.13 เม.ย.63

158 หัวฉีดสายดับเพลิง 20,000.00        เฉพาะเจาะจง พนมรักษ์ ซัพพลาย 20,000.00        พนมรักษ์ ซัพพลาย 20,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 136/63 
ลว.9 เม.ย.63

159 สายส่งน้้าดับเพลิง 10,000.00        เฉพาะเจาะจง พนมรักษ์ ซัพพลาย 10,000.00        พนมรักษ์ ซัพพลาย 10,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 137/63 
ลว.9 เม.ย.63

160 จัดซ้ือพร้อมติดต้ัง DLTV 61,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเครือข่ายมิตรสัมพนัธ์ 61,400.00        ร้านเครือข่ายมิตรสัมพนัธ์ 60,000.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 140/63 
ลว.23 เม.ย.63

161 เคร่ืองวัดอณุหภูมิ 52,500.00        เฉพาะเจาะจง สมาร์ท ออเกไนเซอร์ 52,500.00        สมาร์ท ออเกไนเซอร์ 52,500.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 139/63 
ลว.21 เม.ย.63

162 ซ่อมคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 5,000.00          เฉพาะเจาะจง บีที คอมพวิเตอร์ 5,000.00          บีที คอมพวิเตอร์ 5,000.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 141/63
 ลว.24 เม.ย.63

163 เข้าเล่มถ่ายเอกสาร 3,502.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เท็น 2099 3,502.00          หจก.เท็น 2099 3,502.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 142/63
 ลว.29 เม.ย.63
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164 เข้าเล่มโครงการฯ 705.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เท็น 2099 705.00            หจก.เท็น 2099 705.00            เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 143/63
 ลว.29 เม.ย.63

165 ร้ือถอนเคร่ืองปรับอากาศ (สนง.) 10,800.00        เฉพาะเจาะจง คลินิก คอมพวิเตอร์ 10,800.00        คลินิก คอมพวิเตอร์ 10,800.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 144/63
 ลว.5 พ.ค.63

166 ซ้ือยางรถยนต์ (รถน้้าอเนกประสงค์) 46,200.00        เฉพาะเจาะจง สุนทร ยางยนต์ 46,200.00        สุนทร ยางยนต์ 46,200.00        เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 145/63 
ลว.5 พ.ค.63

167 ซ้ือไฟถนนพลังแสงอาทิตย์ 494,000.00      เฉพาะเจาะจง นายจิระสิทธ์ิ ชูยก 480,000.00      นายจิระสิทธ์ิ ชูยก 480,000.00      เสนอราคารายเดียว
สัญญาซ้ือขาย เลขที่ 
26/63 ลว.22 พ.ค.63

168 ซ่อมคอมพวิเตอร์+printer (กศ.) 7,850.00          เฉพาะเจาะจง คลินิก คอมพวิเตอร์ 7,850.00          คลินิก คอมพวิเตอร์ 7,850.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 146/63
 ลว.22 พ.ค.63

169 อาหารเสริม(นม) ปิดภาคเรียนCOVID 233,208.40      เฉพาะเจาะจง นครแดร่ีพลัส 233,208.40      นครแดร่ีพลัสด 233,208.40      เสนอราคารายเดียว
สัญญาซ้ือขาย เลขที่ 
023/63 ลว.15 พ.ค.63

170 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (กองคลัง) 4,900.00          เฉพาะเจาะจง คลินิก คอมพวิเตอร์ 4,900.00          คลินิก คอมพวิเตอร์ 4,900.00          เสนอราคารายเดียว
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 148/63
 ลว.27 พ.ค.63

171 คสล.สายหน้าวัดไม้เสียบ 1,632,000.00       e-bidding หจก.จ.ีพ ีโยธากจิ(2009) 1,560,000.00   หจก.จ.ีพ ีโยธากจิ(2009) 1,555,000.00   เสนอราคารายเดียว
สัญญาจา้ง เลขที่ 22/63
 ลว.15 พ.ค.63

หจก.จ.ีพ ีโยธากจิ(2009) 9,300,000.00   หจก.จ.ีพ ีโยธากจิ(2009)

หจก.ไทยถิรโรจน์ กอ่สร้าง 9,403,000.00   เอกสารไม่ครบถ้วน

หจก.จ.ีพ ีโยธากจิ(2009) 3,960,000.00   

หจก.ไทยถิรโรจน์ กอ่สร้าง 3,975,000.00   

หจก.อธิษธ์ 2009 3,875,000.00   ขาดคุณสัมบัติ

174 สนามเสริมปัญญา 170,000.00      เฉพาะเจาะจง ชะอวดรวมช่าง 170,000.00      ชะอวดรวมช่าง 170,000.00      เสนอราคารายเดียว
สัญญาซ้ือขายเลขที่ 
24/63 ลว.18 พ.ค.63

หจก.นพนันท์เจริญทรัพย์ 1,790,000.00   

เสนอราคารายเดียวเอฟแอนด์แอล บิวด้ิง 1,590,000.00   
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 28/63 

ลว.27 พ.ค.63e-bidding1,838,500.00   อาคาร ศพด.บ้านทุ่งใหญ่175

e-bidding4,003,000.00   

คสล.สายห้วยยาง ม.2,3

3,960,000.00   
หจก.จ.ีพ ีโยธากจิ(2009)

เสนอราคาต้่าสุด
สัญญาจา้ง เลขที่ 25/63

 ลว.19 พ.ค.63

173

172

คสล.ไสขมิน้-นาแกว้ 9,409,000.00   e-bidding 9,300,000.00   เสนอราคาต้่าสุด
สัญญาจา้ง เลขที่ 27/63

 ลว.22 พ.ค.63
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เอฟแอนด์แอล บิวด้ิง 1,590,000.00   

กิจการร่วมค้าศรีวิไลก่อสร้าง 1,620,000.00   

นักวิชาการพสัดุ ผู้อา้นวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).......................................................ผู้จัดท้า

(นางภุมรี  วิชัย) (นางธันย์ชนก  เหลือสม)

(ลงชื่อ)...................................................... ผู้รายงาน

เสนอราคารายเดียวเอฟแอนด์แอล บิวด้ิง 1,590,000.00   
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 28/63 

ลว.27 พ.ค.63e-bidding1,838,500.00   อาคาร ศพด.บ้านทุ่งใหญ่175


