
ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ าง
      วงเงิน    
 จ ัดซื้อจัดจาง

 ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจ าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป วันที่แลว เสร็จ

1. จัดจ างโครงการซอมแซมจุดที่เสียหายหรือจุดที่ไมไดมาตรฐาน 444,000.00   444,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.วีรพัฒน การโยธา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี สัญญาจาง 8 ม.ีค. 62 27 มี.ค. 62
และตองปรับปรุงผิวจราจรผิวลาดยางแบบแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 8 - หมูท่ี 7 444,000.00             บาท ตามเงื่อนไข 5/2562

2. จัดจ างทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 3,700.00      3,700.00      เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  กลาทน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 8 ม.ีค. 62 12 มี.ค. 62
(โครงการพิธีเปดตานยาเสพติดฯ ม.7) 3,700.00                บาท ตามเงื่อนไข 38/2562

3. จัดจ างซอมเครื่องถ ายเอกสาร 16,000.00     16 ,000.00     เฉพาะเจาะจง ราน พีโอเอ เซ็นเตอร เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 12 มี.ค. 62 15 มี.ค. 62
16,000.00               บาท ตามเงื่อนไข 39/2562

4. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 6,470.00      6,470.00      เฉพาะเจาะจง รานพิมลภัณฑ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งซื้อ 13 มี.ค. 62 15 มี.ค. 62
6,470.00                บาท ตามเงื่อนไข 50/2562

5. จัดจ างซอมรถมอเตอรไซคสามลอ 2,500.00      2,500.00      เฉพาะเจาะจง นายวรเทพ  พูลทอง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 13 มี.ค. 62 15 มี.ค. 62
2,500.00                บาท ตามเงื่อนไข 40/2562

6. จัดซื้อวัสดุไฟฟาและว ิทยุ 15 ,190.00     15 ,190.00     เฉพาะเจาะจง รานสัมฤทธิ์การไฟฟา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งซื้อ 13 มี.ค. 62 16 มี.ค. 62
15,190.00               บาท ตามเงื่อนไข 51/2562

7. จัดจ างทําปายไวนิล 345.00         345.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟรนโฆษณา จ ํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 14 มี.ค. 62 18 มี.ค. 62
โครงการจัดหนวยบริการเคลื่อนที่เพื่อจ ัดเก็บและประชาสัมพันธภาษีทองถิ่น ประจําป 2562 345.00                   บาท ตามเงื่อนไข 42/2562

8. จัดจ างเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องและตรวจเช็คระบบรถยนตสวนกลาง 7,450.00      7,450.00      เฉพาะเจาะจง อูประเสริฐศิลป เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 18 มี.ค. 62 25 มี.ค. 62
7,450.00                บาท ตามเงื่อนไข 43/2562

9. จัดจ างทําอาหารวางและเครื่องดื่ม 3,700.00      3,700.00      เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  กลาทน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 18 มี.ค. 62 20 มี.ค. 62
(โครงการพิธีปดตานยาเสพติดฯ ม.7) 3,700.00                บาท ตามเงื่อนไข 44/2562

10. จัดจ างโครงการซอมแซมถนนลูกรังสายศาลาแดง หมูที่ 5 465,000.00   465,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ธนะสา ก อสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี สัญญาจาง 23 มี.ค. 62 6 พ.ค. 62
465,000.00             บาท ตามเงื่อนไข 6/2562

11. จัดจ างโครงการซอมแซมถนนลูกรังสายคอกวัว 478,000.00   478,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ธนะสา ก อสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี สัญญาจาง 23 มี.ค. 62 6 พ.ค. 62
หมูท่ี 7 - หมูท่ี 8 (ชวงที่ 2) 478,000.00             บาท ตามเงื่อนไข 7/2562

12. จัดจ างโครงการซอมแซมถนนลูกรังสายหลังวัดใดยาว 285,000.00   285,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ธนะสา ก อสราง เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี สัญญาจาง 23 มี.ค. 62 6 พ.ค. 62
หมูท่ี 8 285,000.00             บาท ตามเงื่อนไข 8/2562

13. จัดจ างซอมเครื่องต ัดหญา 2,500.00      2,500.00      เฉพาะเจาะจง รานไทยการยนต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 25 มี.ค. 62 30 มี.ค. 62
(โครงการพิธีปดตานยาเสพติดฯ ม.7) 2,500.00                บาท ตามเงื่อนไข 45/2562

14. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 3,000.00      3,000.00      เฉพาะเจาะจง รานฮวดหลี เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งซื้อ 25 มี.ค. 62 30 มี.ค. 62
3,000.00                บาท ตามเงื่อนไข 52/2562

15. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 13 ,840.45     13 ,840.45     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทีเค ซัคเซซ จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งซื้อ 27 มี.ค. 62 29 มี.ค. 62
13,840.45               บาท ตามเงื่อนไข 53/2562

16. จัดจ างซอมลําโพง 989.75         989.75         เฉพาะเจาะจง รานไทยการยนต เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 27 มี.ค. 62 29 มี.ค. 62
989.75                   บาท ตามเงื่อนไข 46/2562

17. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,800.00      1,800.00      เฉพาะเจาะจง รานไทยว ิทยา เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งซื้อ 29 มี.ค. 62 30 เม.ย. 62
(คาหนังสือพิมพ ประจําเดือนเมษายน 2562) 1,800.00                บาท ตามเงื่อนไข 54/2562

18. จางเหมาคนงานท่ัวไป 48,000.00     48 ,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐติยา ทรัพยเชาว เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี บันทึกตกลงจาง 29 มี.ค. 62 30 ก.ย. 62
(ปฏิบัติงานทั่วไป) 48,000.00               บาท ตามเงื่อนไข 6/2562
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19. จางเหมาคนงานท่ัวไป 48,000.00     48 ,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวส ุทัชชา  ราชสีห เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี บันทึกตกลงจาง 29 มี.ค. 62 30 ก.ย. 62
(ธุรการกองคลัง) 48,000.00               บาท ตามเงื่อนไข 7/2562

20. จางเหมาคนงานท่ัวไป 48,000.00     48 ,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวอ ัญจลี  พรศรี) เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี บันทึกตกลงจาง 29 มี.ค. 62 30 ก.ย. 62
(ธุรการกองชาง) 48,000.00               บาท ตามเงื่อนไข 8/2562

21. จัดจ างทําอาหาร ศพด. 7,560.00      7,560.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวจ ิรประภา  เรืองเกษม เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง เลขท่ี ใบสั่งจ าง 29 มี.ค. 62 30 เม.ย. 62
(ประจําดือนเมษายน 2562) 7,560.00                บาท ตามเงื่อนไข 47/2562

นางสาวส ุทัชชา  ราชสีห

นางสาวอ ัญจลี  พรศรี)

นางสาวจ ิรประภา  เรืองเกษม


