
ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง       วงเงิน     ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่
1 จ�างทําป!ายไวนิล 4,795.00      4,795.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

4,795.00                บาท 4,795.00                      บาท /2565 1 ต.ค. 64
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล4อลื่น 100,000.00   100,000.00   เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

ประจําป5 2565 100,000.00             บาท 100,000.00                   บาท /2565 1 ต.ค. 64
3 ซื้อถุงยังชีพ 4,200.00      4,200.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากมาตรการป!องกันแก�ไขป:ญหาโรคติดต4อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 /2564 4 ต.ค. 64
4 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 4,670.00      4,670.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากอุทกภัย /2564 7 ต.ค. 64
5 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 300.00         300.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากอุทกภัย /2564 7 ต.ค. 64
6 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 2,940.00      2,940.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากอุทกภัย /2564 7 ต.ค. 64
7 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 7,470.00      7,470.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากอุทกภัย /2564 7 ต.ค. 64
8 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 6,600.00      6,600.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากอุทกภัย /2564 7 ต.ค. 64
9 จ�างเหมาขุดคันดินกั้นน้ํา 2,500.00      2,500.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากอุทกภัย 2,500.00                บาท 2,500.00                      บาท /2565 7 ต.ค. 64
10 จ�างทําตรายาง 3,790.00      3,790.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

3,790.00                บาท 3,790.00                      บาท /2565 8 ต.ค. 64
11 ซื้อถุงยังชีพ 76,000.00     76,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากอุทกภัย 76,000.00              บาท 76,000.00                     บาท /2564 11 ต.ค. 64
12 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 12,000.00     12,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากอุทกภัย 12,000.00              บาท 12,000.00                     บาท /2564 11 ต.ค. 64
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร? 3,160.00      3,160.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

3,160.00                บาท 3,160.00                      บาท /2564 12 ต.ค. 64
14 จ�างเหมาขุดคันดินกั้นน้ํา 43,700.00     43,700.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากอุทกภัย 43,700.00              บาท 43,700.00                     บาท /2565 12 ต.ค. 64
15 ซื้อวัสดุสํานักงาน 23,491.00     23,491.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

23,491.00              บาท 23,491.00                     บาท /2564 14 ต.ค. 64
16 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 2,100.00      2,100.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

2,100.00                บาท 2,100.00                      บาท /2564 14 ต.ค. 64
17 ซื้อวัสดุดับเพลิง 20,000.00     20,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

20,000.00              บาท 20,000.00                     บาท /2564 18 ต.ค. 64

13
ลพบุรีการดับเพลิง ลพบุรีการดับเพลิง ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

14

พิมลภัณฑ? พิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
12

นายนิรุต  บุญคล�าย นายนิรุต  บุญคล�าย ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

11
นายภาคินัย  บุญป:Cม นายภาคินัย  บุญป:Cม ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

4

นางจํารัส  บุญรอด นางจํารัส  บุญรอด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
10

ฟEวเจอร?สมาร?ท ฟEวเจอร?สมาร?ท ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

3
น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

9

นายวรกฤตย?  แตงนวม นายวรกฤตย?  แตงนวม ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
2

สระแก�วบล็อค สระแก�วบล็อค ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

7
นางสายฝน  มีเสมา นางสายฝน  มีเสมา ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

8

นางจํารัส  บุญรอด นางจํารัส  บุญรอด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
6

นางไพรินทร?  นพมาส นางไพรินทร?  นพมาส ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

4
นายถวัลย?  ค้ําคูณ นายถวัลย?  ค้ําคูณ ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

5

น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
3

เคหะภัณฑ? เคหะภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

1
หจก. ณ ราพงศ? บริการ หจก. ณ ราพงศ? บริการ ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป5 2565
องค?การบริหารส4วนตําบลดอนโพธิ์

     รายชื่อผู�เสนอราคาและ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง       วงเงิน     ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่     รายชื่อผู�เสนอราคาและ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
18 จ�างทําป!ายไวนิล 9,090.00      9,090.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

9,090.00                บาท 9,090.00                      บาท /2565 20 ต.ค. 64
19 ซื้อถุงยังชีพ 1,400.00      1,400.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากมาตรการป!องกันแก�ไขป:ญหาโรคติดต4อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1,400.00                บาท 1,400.00                      บาท /2564 25 ต.ค. 64
20 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,658.00      3,658.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

3,658.00                บาท 3,658.00                      บาท /2564 28 ต.ค. 64
21 ซื้อวัสดุอุปกรณ?เลือกตั้ง 14,584.00     14,584.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

14,584.00              บาท 14,584.00                     บาท /2565 1 พ.ย. 64
22 ซื้อวัสดุเลือกตั้ง 27,730.12     27,730.12     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

27,730.12              บาท 27,730.12                     บาท /2565 3 พ.ย. 64
23 จ�างทําตรายาง 900.00         900.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

900.00                  บาท 900.00                         บาท /2565 3 พ.ย. 64
24 จ�างซ4อมเครื่องสํารองไฟ 690.00         690.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

690.00                  บาท 690.00                         บาท /2565 3 พ.ย. 64
25 ซื้อถุงยังชีพ 700.00         700.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากมาตรการป!องกันแก�ไขป:ญหาโรคติดต4อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 700.00                  บาท 700.00                         บาท /2565 5 พ.ย. 64
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร? 22,060.00     22,060.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

22,060.00              บาท 22,060.00                     บาท /2565 8 พ.ย. 64
27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร? 1,580.00      1,580.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,580.00                บาท 1,580.00                      บาท /2565 8 พ.ย. 64
28 จ�างทําป!ายไวนิล 2,160.00      2,160.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

2,160.00                บาท 2,160.00                      บาท /2565 10 พ.ย. 64
29 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 13,600.00     13,600.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

13,600.00              บาท 13,600.00                     บาท /2565 11 พ.ย. 64
30 จ�างทําป!ายไวนิล 345.00         345.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

345.00                  บาท 345.00                         บาท /2565 16 พ.ย. 64
31 จ�างทําอาหารกลางวัน 6,300.00      6,300.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

6,300.00                บาท 6,300.00                      บาท /2565 16 พ.ย. 64
32 ซื้ออาหารว4างและเครื่องดื่ม 8,820.00      8,820.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

8,820.00                บาท 8,820.00                      บาท /2565 16 พ.ย. 64
33 ซื้อถุงยังชีพ 1,400.00      1,400.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากมาตรการป!องกันแก�ไขป:ญหาโรคติดต4อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1,400.00                บาท 1,400.00                      บาท /2565 16 พ.ย. 64
34 ซื้อวัสดุอุปกรณ?เลือกตั้ง 1,080.00      1,080.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,080.00                บาท 1,080.00                      บาท /2565 17 พ.ย. 64
35 ซื้อวัสดุอุปกรณ?เลือกตั้ง 30,780.00     30,780.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

30,780.00              บาท 30,780.00                     บาท /2565 17 พ.ย. 64

25
ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

26

น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
24

นางจํารัส  บุญรอด นางจํารัส  บุญรอด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

11
น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

23

บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
10

นางสมหมาย  นงนุช นางสมหมาย  นงนุช ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

9
นายทองใบ  ผิวพรหมณ? นายทองใบ  ผิวพรหมณ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

22

ร�านฟEวเจอร?สมาร?ท ร�านฟEวเจอร?สมาร?ท ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
21

บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

19
บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

20

ร�านฟEวเจอร?สมาร?ท ร�านฟEวเจอร?สมาร?ท ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
7

น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

18
ร�านสระแก�วบล็อค ร�านสระแก�วบล็อค ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

6

วัน/เดือน/ป5
17

บริษัท บรรณทิพย? จํากัด บริษัท บรรณทิพย? จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

ร�านทวีรัตน? ร�านทวีรัตน? ใบสั่งซื้อ

น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ
15

พิมลภัณฑ? พิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
16

บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
5

วัน/เดือน/ป5



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง       วงเงิน     ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่     รายชื่อผู�เสนอราคาและ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
36 จ�างดูดสิ่งปฎิกูล 1,950.00      1,950.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,950.00                บาท 1,950.00                      บาท /2565 18 พ.ย. 64
37 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส4ง 8,025.00      8,025.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

8,025.00                บาท 8,025.00                      บาท /2565 22 พ.ย. 64
38 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 21,000.00     21,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

21,000.00              บาท 21,000.00                     บาท /2565 23 พ.ย. 64
39 จ�างซ4อมกุญแจประตู 900.00         900.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

900.00                  บาท 900.00                         บาท /2565 23 พ.ย. 64
40 ซื้อวัสดุอุปกรณ?เลือกตั้ง 4,150.00      4,150.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

4,150.00                บาท 4,150.00                      บาท /2565 24 พ.ย. 64
41 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 12,600.00     12,600.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

12,600.00              บาท 12,600.00                     บาท /2565 25 พ.ย. 64
42 ซื้อวัสดุสํานักงาน 300.00         300.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

300.00                  บาท 300.00                         บาท /2565 25 พ.ย. 64
43 จ�างทําแผนที่ภาษี 80,000.00     80,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

80,000.00              บาท 80,000.00                     บาท /2565 29 พ.ย. 64
44 ซื้อวัสดุไฟฟ!าและวิทยุ 1,169.00      1,169.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,169.00                บาท 1,169.00                      บาท /2565 1 ธ.ค. 64
45 จ�างซ4อมคอมพิวเตอร? 470.00         470.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

470.00                  บาท 470.00                         บาท /2565 1 ธ.ค. 64
46 จ�างทําตรายาง 2,400.00      2,400.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

2,400.00                บาท 2,400.00                      บาท /2565 3 ธ.ค. 64
47 ซื้อถุงยังชีพ 1,400.00      1,400.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากมาตรการป!องกันแก�ไขป:ญหาโรคติดต4อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1,400.00                บาท 1,400.00                      บาท /2565 7 ธ.ค. 64
48 ซื้อถุงยังชีพ 1,400.00      1,400.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากมาตรการป!องกันแก�ไขป:ญหาโรคติดต4อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1,400.00                บาท 1,400.00                      บาท /2565 9 ธ.ค. 64
49 จ�างซ4อมกุญแจประตู 3,000.00      3,000.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

3,000.00                บาท 3,000.00                      บาท /2565 13 ธ.ค. 64
50 ซื้อวัสดุไฟฟ!าและวิทยุ 28,000.00     28,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

28,000.00              บาท 28,000.00                     บาท /2565 16 ธ.ค. 64
51 จ�างทําตรายาง 1,040.00      1,040.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,040.00                บาท 1,040.00                      บาท /2565 16 ธ.ค. 64
52 จ�างเหมารถเกลี่ยดิน (Motor Grader) 39,542.00     39,542.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

39,542.00              บาท 39,542.00                     บาท /2565 20 ธ.ค. 64
53 ซื้อถุงยังชีพ 1,400.00      1,400.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากมาตรการป!องกันแก�ไขป:ญหาโรคติดต4อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1,400.00                บาท 1,400.00                      บาท /2565 20 ธ.ค. 64

2
น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

36

ร�านสระแก�วบล็อค ร�านสระแก�วบล็อค ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
18

ธนวิทย?ดีไซน?แอนด?เดเวลล็อป เทคโนโลยี ธนวิทย?ดีไซน?แอนด?เดเวลล็อป เทคโนโลยี สัญญาจ�าง วัน/เดือน/ป5

17
ร�านสัมฤทธิ์การไฟฟ!า ร�านสัมฤทธิ์การไฟฟ!า ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

35

น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
34

อ.มานะกิจ 2005 อ.มานะกิจ 2005 ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

16
น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

33

ร�านฟEวเจอร?สมาร?ท ร�านฟEวเจอร?สมาร?ท ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
15

ร�านสระแก�วบล็อค ร�านสระแก�วบล็อค ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

1
ร�านฟEวเจอร?สมาร?ท ร�านฟEวเจอร?สมาร?ท ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

32

นางสายฝน  มีเสมา นางสายฝน  มีเสมา ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
31

ธนวิทย?ดีไซน?แอนด?เดเวลล็อป เทคโนโลยี ธนวิทย?ดีไซน?แอนด?เดเวลล็อป เทคโนโลยี สัญญาจ�าง วัน/เดือน/ป5

29
นายนิรุต  บุญคล�าย นายนิรุต  บุญคล�าย ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

30

อ.มานะกิจ 2005 อ.มานะกิจ 2005 ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
14

ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

27
นายนิรุต  บุญคล�าย นายนิรุต  บุญคล�าย ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

28

นายนิรันดร?  กองเกิด นายนิรันดร?  กองเกิด ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
13

ร�านสุธีประดับยนต? ร�านสุธีประดับยนต? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง       วงเงิน     ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่     รายชื่อผู�เสนอราคาและ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
54 จ�างทําป!ายไวนิล 1,035.00      1,035.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,035.00                บาท 1,035.00                      บาท /2565 24 ธ.ค. 64
55 จ�างทําป!ายไวนิล 1,380.00      1,380.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,380.00                บาท 1,380.00                      บาท /2565 24 ธ.ค. 64
56 ซื้อครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? 31,990.00     31,990.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

31,990.00              บาท 31,990.00                     บาท /2565 24 ธ.ค. 64
57 ซื้อวัสดุสํานักงาน 700.00         700.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

700.00                  บาท 700.00                         บาท /2565 27 ธ.ค. 64
58 จ�างทําป!ายไวนิล 545.00         545.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

545.00                  บาท 545.00                         บาท /2565 28 ธ.ค. 64
59 ซื้อน้ําดื่ม 630.00         630.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

630.00                  บาท 630.00                         บาท /2565 28 ธ.ค. 64
60 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร?หรือการแพทย? 60,000.00     60,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

60,000.00              บาท 60,000.00                     บาท /2565 4 ม.ค. 65
61 ซื้อครุภัณฑ?สํานักงาน 5,200.00      5,200.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

5,200.00                บาท 5,200.00                      บาท /2565 6 ม.ค. 65
62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร? 1,779.00      1,779.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,779.00                บาท 1,779.00                      บาท /2565 6 ม.ค. 65
63 ซื้อครุภัณฑ?สํานักงาน 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

7,000.00                บาท 7,000.00                      บาท /2565 6 ม.ค. 65
64 จ�างทําซ4อมครุภัณฑ?งานบ�านงานครัว 1,500.00      1,500.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,500.00                บาท 1,500.00                      บาท /2565 10 ม.ค. 65
65 ซื้อถุงยังชีพ 1,400.00      1,400.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากมาตรการป!องกันแก�ไขป:ญหาโรคติดต4อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1,400.00                บาท 1,400.00                      บาท /2565 10 ม.ค. 65
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร? 7,960.00      7,960.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

7,960.00                บาท 7,960.00                      บาท /2565 11 ม.ค. 65
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร? 17,380.00     17,380.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

17,380.00              บาท 17,380.00                     บาท /2565 20 ม.ค. 65
68 จ�างทําซ4อมครุภัณฑ?ยานพาหนะและขนส4ง 2,880.00      2,880.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

2,880.00                บาท 2,880.00                      บาท /2565 21 ม.ค. 65
69 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17,380.00     17,380.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

17,380.00              บาท 17,380.00                     บาท /2565 21 ม.ค. 65
70 ซื้อถุงยังชีพ 3,500.00      3,500.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากมาตรการป!องกันแก�ไขป:ญหาโรคติดต4อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3,500.00                บาท 3,500.00                      บาท /2565 24 ม.ค. 65
71 จ�างทําซ4อมครุภัณฑ?ยานพาหนะและขนส4ง 11,815.00     11,815.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

11,815.00              บาท 11,815.00                     บาท /2565 25 ม.ค. 65

49
อู4ประเสริฐศิลปY อู4ประเสริฐศิลปY ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

24

ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
48

น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

47
นายสุขเษม  วงษ?หิรัญ นายสุขเษม  วงษ?หิรัญ ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

23

ร�านฟEวเจอร?สมาร?ท ร�านฟEวเจอร?สมาร?ท ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
46

บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

22
น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

45

ร�านไอแอนด?อี ร�านไอแอนด?อี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
44

ร�าน ดีดี เซอร?วิสแอร? ร�าน ดีดี เซอร?วิสแอร? ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

42
ร�านฟEวเจอร?สมาร?ท ร�านฟEวเจอร?สมาร?ท ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

43

ร�านป!จจัย 4 เภสัช ร�านป!จจัย 4 เภสัช ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
41

ร�านไอแอนด?อี ร�านไอแอนด?อี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

21
นางสายฝน  มีเสมา นางสายฝน  มีเสมา ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

39

นายถวัลย?  ค้ําคูณ นายถวัลย?  ค้ําคูณ ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
38

บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

20
บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

37

บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
19

บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง       วงเงิน     ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่     รายชื่อผู�เสนอราคาและ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
72 จ�างทําตรายางหมีกในตัว 520.00         520.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

520.00                  บาท 520.00                         บาท /2565 26 ม.ค. 65
73 ซื้อถุงยังชีพ 5,600.00      5,600.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากมาตรการป!องกันแก�ไขป:ญหาโรคติดต4อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 5,600.00                บาท 5,600.00                      บาท /2565 31 ม.ค. 65
74 ซื้ออาหารว4างและเครื่องดื่ม 800.00         800.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

800.00                  บาท 800.00                         บาท /2565 3 ก.พ. 65
75 จ�างเหมาบริการ 71,035.00     71,035.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

71,035.00              บาท 71,035.00                     บาท /2565 3 ก.พ. 65
76 วัสดุวิทยาศาสตร?หรือการแพทย? 85,600.00     85,600.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

85,600.00              บาท 85,600.00                     บาท /2565 7 ก.พ. 65
77 ซื้อถุงยังชีพ 3,500.00      3,500.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากมาตรการป!องกันแก�ไขป:ญหาโรคติดต4อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3,500.00                บาท 3,500.00                      บาท /2565 9 ก.พ. 65
78 จ�างทําตรายางหมึกในตัว 9,750.00      9,750.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

9,750.00                บาท 9,750.00                      บาท /2565 9 ก.พ. 65
79 จ�างซ4อมครุภัณฑ?ยานพาหนะและขนส4ง 9,550.00      9,550.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

9,550.00                บาท 9,550.00                      บาท /2565 9 ก.พ. 65
80 จ�างทําป!ายไวนิล 345.00         345.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

345.00                  บาท 345.00                         บาท /2565 11 ก.พ. 65
81 จ�างเหมาบริการ 20,000.00     20,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

20,000.00              บาท 20,000.00                     บาท /2565 14 ก.พ. 65
82 จ�างเหมาบริการ 20,000.00     20,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

20,000.00              บาท 20,000.00                     บาท /2565 14 ก.พ. 65
83 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร? 12,660.00     12,660.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

12,660.00              บาท 12,660.00                     บาท /2565 14 ก.พ. 65
84 ซื้อถุงยังชีพ 14,700.00     14,700.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากมาตรการป!องกันแก�ไขป:ญหาโรคติดต4อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 14,700.00              บาท 14,700.00                     บาท /2565 14 ก.พ. 65
85 จ�างเหมาบริการ 18,285.00     18,285.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

18,285.00              บาท 18,285.00                     บาท /2565 17 ก.พ. 65
86 จ�างเหมาบริการ 18,285.00     18,285.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

18,285.00              บาท 18,285.00                     บาท /2565 17 ก.พ. 65
87 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,346.00      4,346.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

4,346.00                บาท 4,346.00                      บาท /2565 17 ก.พ. 65
88 จ�างทําตรายางหมึกในตัว 2,760.00      2,760.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

2,760.00                บาท 2,760.00                      บาท /2565 17 ก.พ. 65
89 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 1,095.00      1,095.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,095.00                บาท 1,095.00                      บาท /2565 18 ก.พ. 65

31
นายถวัลย?  ค้ําคูณ นายถวัลย?  ค้ําคูณ ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

57

ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
56

ร�านสระแก�วบล็อค ร�านสระแก�วบล็อค ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

5
นายอภิวัฒน?  โพธิ์ทิม นายอภิวัฒน?  โพธิ์ทิม บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5

6

น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
55

นายจิรกร  ค้ําคูณ นายจิรกร  ค้ําคูณ บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5

3
บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

54

นายอาณัติ  ทองแถว นายอาณัติ  ทองแถว บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5
2

นายอดิสกรณ?  คงเรียน นายอดิสกรณ?  คงเรียน บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5

28
บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

29

ร�านสระแก�วบล็อค ร�านสระแก�วบล็อค ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
27

อู4ประเสริฐศิลปY อู4ประเสริฐศิลปY ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

52
น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

53

นายนอง  ดีผิว นายนอง  ดีผิว บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5
1

บริษัท อินเตอร? คอสเมโทโลจี จํากัด บริษัท อินเตอร? คอสเมโทโลจี จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

50
น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

51

ร�านสระแก�วบล็อค ร�านสระแก�วบล็อค ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
25

น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง       วงเงิน     ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่     รายชื่อผู�เสนอราคาและ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
90 จ�างติดตั้งวอลเปเปอร? 14,025.00     14,025.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

14,025.00              บาท 14,025.00                     บาท /2565 18 ก.พ. 65
91 ซื้อถุงยังชีพ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากมาตรการป!องกันแก�ไขป:ญหาโรคติดต4อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 10,500.00              บาท 10,500.00                     บาท /2565 21 ก.พ. 65
92 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 6,504.00      6,504.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

6,504.00                บาท 6,504.00                      บาท /2565 21 ก.พ. 65
93 ซื้ออาหารว4างและเครื่องดื่ม 800.00         800.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

800.00                  บาท 800.00                         บาท /2565 22 ก.พ. 65
94 จ�างซ4อมครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? 470.00         470.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

470.00                  บาท 470.00                         บาท /2565 22 ก.พ. 65
95 จ�างติดตั้งกระจก 7,500.00      7,500.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

7,500.00                บาท 7,500.00                      บาท /2565 22 ก.พ. 65
96 ซื้อครุภัณฑ?สํานักงาน 102,000.00   102,000.00   เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

102,000.00             บาท 102,000.00                   บาท /2565 22 ก.พ. 65
97 จ�างเหมาบริการ 16,000.00     16,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

16,000.00              บาท 16,000.00                     บาท /2565 23 ก.พ. 65
98 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 1,556.00      1,556.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,556.00                บาท 1,556.00                      บาท /2565 24 ก.พ. 65
99 จ�างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 500.00         500.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

กองช4าง 500.00                  บาท 500.00                         บาท /2565 28 ก.พ. 65
100 จ�างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 500.00         500.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

กองคลัง 500.00                  บาท 500.00                         บาท /2565 28 ก.พ. 65
101 จ�างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 1,000.00      1,000.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

กองการศึกษา 1,000.00                บาท 1,000.00                      บาท /2565 28 ก.พ. 65
102 จ�างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 3,500.00      3,500.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

สํานักปลัด 3,500.00                บาท 3,500.00                      บาท /2565 28 ก.พ. 65
103 ซื้อถุงยังชีพ 4,200.00      4,200.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากมาตรการป!องกันแก�ไขป:ญหาโรคติดต4อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4,200.00                บาท 4,200.00                      บาท /2565 21 ก.พ. 65
104 จ�างเหมาบริการ 16,000.00     16,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

16,000.00              บาท 16,000.00                     บาท /2565 1 มี.ค. 65
105 ซื้อถุงยังชีพ 6,300.00      6,300.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากมาตรการป!องกันแก�ไขป:ญหาโรคติดต4อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 6,300.00                บาท 6,300.00                      บาท /2565 7 มี.ค. 65
106 จ�างทําป!ายไวนิล 345.00         345.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

345.00                  บาท 345.00                         บาท /2565 8 มี.ค. 65
107 จ�างทําป!ายไวนิล 345.00         345.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

345.00                  บาท 345.00                         บาท /2565 9 มี.ค. 65

40
บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

41

น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
65

บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

58
นายประสิทธิ์  ปานกลาง นายประสิทธิ์  ปานกลาง บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5

8

ร�านพรศักดิ์แอร? ร�านพรศักดิ์แอร? ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
39

น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

37
ร�านพรศักดิ์แอร? ร�านพรศักดิ์แอร? ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

38

ร�านพรศักดิ์แอร? ร�านพรศักดิ์แอร? ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
36

ร�านพรศักดิ์แอร? ร�านพรศักดิ์แอร? ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

7
นายถวัลย?  ค้ําคูณ นายถวัลย?  ค้ําคูณ ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

63

ร�านไอแอนด?อี ร�านไอแอนด?อี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
61

นางสาวนฤมล  คงเรียน นางสาวนฤมล  คงเรียน บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5

33
อ.มานะกิจ 2005 อ.มานะกิจ 2005 ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

34

น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
60

ร�านฟEวเจอร?สมาร?ท ร�านฟEวเจอร?สมาร?ท ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

58
ร�านไอเดียร? ดีไซน? (ผ�าม4าน) ร�านไอเดียร? ดีไซน? (ผ�าม4าน) ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

59

ร�านไอเดียร? ดีไซน? (ผ�าม4าน) ร�านไอเดียร? ดีไซน? (ผ�าม4าน) ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
32

น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง       วงเงิน     ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่     รายชื่อผู�เสนอราคาและ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
108 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 3,030.00      3,030.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

3,030.00                บาท 3,030.00                      บาท /2565 9 มี.ค. 65
109 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,484.00      1,484.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,484.00                บาท 1,484.00                      บาท /2565 9 มี.ค. 65
110 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,140.00      4,140.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

4,140.00                บาท 4,140.00                      บาท /2565 9 มี.ค. 65
111 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,400.00      2,400.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

2,400.00                บาท 2,400.00                      บาท /2565 9 มี.ค. 65
112 ซื้ออาหารว4างและเครื่องดื่ม 1,900.00      1,900.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,900.00                บาท 1,900.00                      บาท /2565 9 มี.ค. 65
113 จ�างทําผ�าคลุมโต\ะ 12,000.00     12,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

12,000.00              บาท 12,000.00                     บาท /2565 11 มี.ค. 65
114 จ�างเหมาเกลี่ยดิน ม.6 ต.ดอนโพธิ์ 23,400.00     23,400.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

23,400.00              บาท 23,400.00                     บาท /2565 15 มี.ค. 65
115 จ�างเหมาก4อสร�าง 188,100.00   198,900.00   เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

โครงการก4อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสะอาดศรี หมู4ที่ 6 ตําบลดอนโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 188,100.00             บาท 188,100.00                   บาท /2565 15 มี.ค. 64
116 จ�างเหมาก4อสร�าง 384,000.00   385,000.00   เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองอ�อ หมู4ที่ 3 ตําบลดอนโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 384,000.00             บาท 384,000.00                   บาท /2565 15 มี.ค. 64
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร? 18,990.00     18,990.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

18,990.00              บาท 18,990.00                     บาท /2565 15 มี.ค. 65
118 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,290.00      1,290.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,290.00                บาท 1,290.00                      บาท /2565 15 มี.ค. 65
119 ซื้อถุงยังชีพ 13,300.00     13,300.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อช4วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบจากมาตรการป!องกันแก�ไขป:ญหาโรคติดต4อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 13,300.00              บาท 13,300.00                     บาท /2565 15 มี.ค. 65
120 ซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว 2,530.00      2,530.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

2,530.00                บาท 2,530.00                      บาท /2565 22 มี.ค. 65
121 ซื้อวัสดุอุปกรณ? 1,680.00      1,680.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,680.00                บาท 1,680.00                      บาท /2565 22 มี.ค. 65
122 ซื้อวัสดุไฟฟ!าและวิทยุ 62,131.00     62,131.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

62,131.00              บาท 62,131.00                     บาท /2565 23 มี.ค. 65
123 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 2,930.00      2,930.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

2,930.00                บาท 2,930.00                      บาท /2565 24 มี.ค. 65
124 ซื้ออาหารว4างและเครื่องดื่ม 425.00         425.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

425.00                  บาท 425.00                         บาท /2565 24 มี.ค. 65
125 ซื้อครุภัณฑ?สํานักงาน 5,200.00      5,200.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

5,200.00                บาท 5,200.00                      บาท /2565 25 มี.ค. 65

79
ร�านโชคดีเซ็นเตอร? ร�านโชคดีเซ็นเตอร? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

80

นางจํารัส  บุญรอด นางจํารัส  บุญรอด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
78

นางสายฝน  มีเสมา นางสายฝน  มีเสมา ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

76
ร�านสัมฤทธิ์การไฟฟ!า ร�านสัมฤทธิ์การไฟฟ!า ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

77

นายถวัลย?  ค้ําคูณ นายถวัลย?  ค้ําคูณ ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
75

ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

73
น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

74

บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัดบริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
72

ร�านพุทธภัณฑ? ร�านพุทธภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

3
หจก.วรรณชนกการก4อสร�าง หจก.วรรณชนกการก4อสร�าง สัญญาจ�าง วัน/เดือน/ป5

4

ร�านสี่ใบเถาวย?การค�า ร�านสี่ใบเถาวย?การค�า ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
43

หจก.วรรณชนกการก4อสร�าง หจก.วรรณชนกการก4อสร�าง สัญญาจ�าง วัน/เดือน/ป5

70
ร�านบ�านสวยดีไซน? ร�านบ�านสวยดีไซน? ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

42

ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
69

น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

67
ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

68

ร�านสัมฤทธิ์การไฟฟ!า ร�านสัมฤทธิ์การไฟฟ!า ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
66

ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง       วงเงิน     ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่     รายชื่อผู�เสนอราคาและ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
126 จ�างทําป!ายไวนิล 176.00         176.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

176.00                  บาท 176.00                         บาท /2565 29 มี.ค. 65
127 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร? 6,300.00      6,300.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

6,300.00                บาท 6,300.00                      บาท /2565 31 มี.ค. 65
128 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 120,000.00   120,000.00   เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

120,000.00             บาท 120,000.00                   บาท /2565 4 เม.ย. 65
129 ซื้อวัสดุการเกษตร 10,900.00     10,900.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

10,900.00              บาท 10,900.00                     บาท /2565 4 เม.ย. 65
130 จ�างทําป!ายไวนิล 345.00         345.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

345.00                  บาท 345.00                         บาท /2565 4 เม.ย. 65
131 จ�างทําป!ายไวนิล 345.00         345.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

345.00                  บาท 345.00                         บาท /2565 4 เม.ย. 65
132 จ�างทําป!ายไวนิล 8,280.00      8,280.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

8,280.00                บาท 8,280.00                      บาท /2565 4 เม.ย. 65
133 ซื้อน้ําดื่ม 920.00         920.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

920.00                  บาท 920.00                         บาท /2565 7 เม.ย. 65
134 ซื้อวัสดุอุปกรณ? 4,652.00      4,652.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

4,652.00                บาท 4,652.00                      บาท /2565 7 เม.ย. 65
135 ซื้อครุภัณฑ?สํานักงาน 2,400.00      2,400.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

2,400.00                บาท 2,400.00                      บาท /2565 8 เม.ย. 65
136 ซื้ออาหารว4างและเครื่องดื่ม 425.00         425.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

425.00                  บาท 425.00                         บาท /2565 8 เม.ย. 65
137 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 14,000.00     14,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

14,000.00              บาท 14,000.00                     บาท /2565 8 เม.ย. 65
138 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 14,000.00     14,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

14,000.00              บาท 14,000.00                     บาท /2565 8 เม.ย. 65
139 ซื้อครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? 7,500.00      7,500.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

7,500.00                บาท 7,500.00                      บาท /2565 11 เม.ย. 65
140 จ�างทําอาหารกลางวัน 14,000.00     14,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

14,000.00              บาท 14,000.00                     บาท /2565 11 เม.ย. 65
141 จ�างทําความสะอาดล�างจาน 600.00         600.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

600.00                  บาท 600.00                         บาท /2565 11 เม.ย. 65
142 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร?และการแพทย? 40,219.00     40,219.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

40,219.00              บาท 40,219.00                     บาท /2565 20 เม.ย. 65
143 จ�างซ4อมแซมรถยนต?ส4วนกลาง 2,550.00      2,550.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

2,550.00                บาท 2,550.00                      บาท /2565 20 เม.ย. 65

92
อู4ประเสริฐศิลปY อู4ประเสริฐศิลปY ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

52

นางสาวสําลี  โพธิ์ทิม นางสาวสําลี  โพธิ์ทิม ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
51

บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

91
นางสุธารัตน?  พันธุพูล นางสุธารัตน?  พันธุพูล ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

50

นายบรรเทิง  ขํากลิ้ง นายบรรเทิง  ขํากลิ้ง ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
90

บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

88
นายบรรเทิง  ขํากลิ้ง นายบรรเทิง  ขํากลิ้ง ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

89

ร�านไอแอนด?อี ร�านไอแอนด?อี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
87

น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

85
ร�านพุทธภัณฑ? ร�านพุทธภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

86

บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
49

นางสายฝน  มีเสมา นางสายฝน  มีเสมา ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

47
บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

48

นายนพดล  แก�วสาคร นายนพดล  แก�วสาคร ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
84

บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

81
นางจํารัส  บุญรอด นางจํารัส  บุญรอด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

83

บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
46

บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัดบริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง       วงเงิน     ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่     รายชื่อผู�เสนอราคาและ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
144 จ�างต4ออายุโดเมนเนม go.th (รายป5)ฯ 4,900.00      4,900.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

4,900.00                บาท 4,900.00                      บาท /2565 22 เม.ย. 65
145 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร? 17,380.00     17,380.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

17,380.00              บาท 17,380.00                     บาท /2565 25 เม.ย. 65
146 จ�างซ4อมแซมรถยนต?ส4วนกลาง 8,757.46      8,757.46      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

8,757.46                บาท 8,757.46                      บาท /2565 22 เม.ย. 65
147 ซื้อครุภัณฑ?โรงงาน 4,900.00      4,900.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

4,900.00                บาท 4,900.00                      บาท /2565 22 เม.ย. 65
148 จ�างซ4อมแซมห�องสํานักงาน 18,720.00     18,720.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

18,720.00              บาท 18,720.00                     บาท /2565 27 เม.ย. 65
149 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 12,250.00     12,250.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

12,250.00              บาท 12,250.00                     บาท /2565 27 เม.ย. 65
150 ซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว 12,320.00     12,320.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

12,320.00              บาท 12,320.00                     บาท /2565 27 เม.ย. 65
151 จ�างทําตรายางหมึกในตัว 1,700.00      1,700.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,700.00                บาท 1,700.00                      บาท /2565 28 เม.ย. 65
152 จ�างทําตรายางหมึกในตัว 2,160.00      2,160.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

2,160.00                บาท 2,160.00                      บาท /2565 28 เม.ย. 65
153 จ�างเหมาบริการ 40,000.00     40,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

40,000.00              บาท 40,000.00                     บาท /2565 29 เม.ย. 65
154 จ�างเหมาบริการ 40,000.00     40,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

40,000.00              บาท 40,000.00                     บาท /2565 29 เม.ย. 65
155 จ�างเหมาบริการ 40,000.00     40,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

40,000.00              บาท 40,000.00                     บาท /2565 29 เม.ย. 65
156 จ�างเหมาบริการ 40,000.00     40,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

40,000.00              บาท 40,000.00                     บาท /2565 29 เม.ย. 65
157 จ�างเหมาบริการ 40,000.00     40,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

40,000.00              บาท 40,000.00                     บาท /2565 29 เม.ย. 65
158 จ�างเหมาบริการ 40,000.00     40,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

40,000.00              บาท 40,000.00                     บาท /2565 29 เม.ย. 65
159 จ�างเหมาบริการ 40,000.00     40,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

40,000.00              บาท 40,000.00                     บาท /2565 29 เม.ย. 65
160 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร? 12,360.00     12,360.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

12,360.00              บาท 12,360.00                     บาท /2565 29 เม.ย. 65
161 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,200.00      1,200.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,200.00                บาท 1,200.00                      บาท /2565 2 พ.ค. 65

97
นางจํารัส  บุญรอด นางจํารัส  บุญรอด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

98

นายธนศร  ยิ้มพ4วง นายธนศร  ยิ้มพ4วง บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5
16

บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

14
นายประสิทธิ์  ปานกลาง นายประสิทธิ์  ปานกลาง บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5

15

นายจิรกร  ค้ําคูณ นายจิรกร  ค้ําคูณ บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5
13

นางสาวนฤมล  คงเรียน นางสาวนฤมล  คงเรียน บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5

11
นายอดิสกรณ?  คงเรียน นายอดิสกรณ?  คงเรียน บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5

12

นายอภิวัฒน?  โพธิ์ทิม นายอภิวัฒน?  โพธิ์ทิม บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5
10

นายอาณัติ  ทองแถว นายอาณัติ  ทองแถว บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5

56
ร�านสระแก�วบล็อค ร�านสระแก�วบล็อค ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

57

ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
96

ร�านสระแก�วบล็อค ร�านสระแก�วบล็อค ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

55
นายบรรเทิง  ขํากลิ้ง นายบรรเทิง  ขํากลิ้ง ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

95

ร�านวรกุลยนต? ร�านวรกุลยนต? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
94

อ.มานะกิจ 2005 อ.มานะกิจ 2005 ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

93
บริษัทเฉลิมชัยออโต� บริษัทเฉลิมชัยออโต� ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

54

นายเอื้ออังกูร   เอี่ยมประภาศ นายเอื้ออังกูร   เอี่ยมประภาศ ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
53

บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง       วงเงิน     ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่     รายชื่อผู�เสนอราคาและ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
162 จ�างเหมาก4อสร�างโครงการซ4อมแซมถนนและ 57,900.00     198,900.00   เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

ไหล4ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใน หมู4ที่ 5 ไปหมู4ที่ 6 ตําบลดอนโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 57,900.00              บาท 57,900.00                     บาท /2565 5 พ.ค. 64
163 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 18,500.00     18,500.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

18,500.00              บาท 18,500.00                     บาท /2565 5 พ.ค. 65
164 เช4าเครื่องจักรกลเกลี่ยแต4งดิน (Motor Grader) 25,000.00     25,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

ขนาด 120-135 แรงม�า โครงการซ4อมแซมถนนดินหนองจอก-ถนนลูกรังหางชะโด หมู4ที่ 6 ต.ดอนโพธิ์ 25,000.00              บาท 25,000.00                     บาท /2565 5 พ.ค. 65
165 จ�างซ4อมแซมคอมพิวเตอร? 2,211.00      2,211.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

2,211.00                บาท 2,211.00                      บาท /2565 5 พ.ค. 65
166 จ�างซ4อมแซมรถยนต?ส4วนกลาง 1,650.00      1,650.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,650.00                บาท 1,650.00                      บาท /2565 5 พ.ค. 65
167 ซื้อครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? 23,500.00     23,500.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

23,500.00              บาท 23,500.00                     บาท /2565 11 พ.ค. 65
168 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 750.00         750.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

750.00                  บาท 750.00                         บาท /2565 11 พ.ค. 65
169 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร? 9,650.00      9,650.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

9,650.00                บาท 9,650.00                      บาท /2565 11 พ.ค. 65
170 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 580.00         580.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

580.00                  บาท 580.00                         บาท /2565 11 พ.ค. 65
171 ซื้อวัสดุสํานักงาน 15,530.00     15,530.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

15,530.00              บาท 15,530.00                     บาท /2565 11 พ.ค. 65
172 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,900.00      8,900.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

8,900.00                บาท 8,900.00                      บาท /2565 11 พ.ค. 65
173 จ�างทําป!ายไวนิล 345.00         345.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

345.00                  บาท 345.00                         บาท /2565 17 พ.ค. 65
174 จ�างทําสติ๊กเกอร? 800.00         800.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

800.00                  บาท 800.00                         บาท /2565 17 พ.ค. 65
175 ซื้อวัสดุอุปกรณ? 2,230.00      2,230.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

2,230.00                บาท 2,230.00                      บาท /2565 18 พ.ค. 65
176 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 53,694.00     53,694.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

53,694.00              บาท 53,694.00                     บาท /2565 19 พ.ค. 65
177 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 24,300.00     24,300.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

24,300.00              บาท 24,300.00                     บาท /2565 19 พ.ค. 65
178 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,110.00      4,110.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

4,110.00                บาท 4,110.00                      บาท /2565 19 พ.ค. 65
179 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

9,000.00                บาท 9,000.00                      บาท /2565 19 พ.ค. 65

110
ร�านไอแอนด?อี ร�านไอแอนด?อี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

111

ร�านเปbนหนึ่ง ร�านเปbนหนึ่ง ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
109

ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

106
นางจํารัส  บุญรอด นางจํารัส  บุญรอด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

108

บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
63

ร�านพุทธภัณฑ? ร�านพุทธภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

105
บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

62

ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
104

ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

102
นางจํารัส  บุญรอด นางจํารัส  บุญรอด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

103

นายถวัลย?  ค้ําคูณ นายถวัลย?  ค้ําคูณ ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
101

บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

60
บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

100

ร�านฟEวเจอร?สมาร?ท ร�านฟEวเจอร?สมาร?ท ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
59

อู4ประเสริฐศิลปY อู4ประเสริฐศิลปY ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

99
นายบรรเทิง  ขํากลิ้ง นายบรรเทิง  ขํากลิ้ง ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

58

นายบรรเทิง  ขํากลิ้ง นายบรรเทิง  ขํากลิ้ง สัญญาจ�าง วัน/เดือน/ป5
5

นายบรรเทิง  ขํากลิ้ง นายบรรเทิง  ขํากลิ้ง ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง       วงเงิน     ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่     รายชื่อผู�เสนอราคาและ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
180 ซื้อวัสดุสํานักงาน 18,090.00     18,090.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

18,090.00              บาท 18,090.00                     บาท /2565 19 พ.ค. 65
181 ซื้อวัสดุสํานักงาน 74,890.00     74,890.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

74,890.00              บาท 74,890.00                     บาท /2565 19 พ.ค. 65
182 จ�างเดินสายโทรศัพท? 2,500.00      2,500.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

2,500.00                บาท 2,500.00                      บาท /2565 23 พ.ค. 65
183 จ�างทําป!ายไวนิล 345.00         345.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

345.00                  บาท 345.00                         บาท /2565 23 พ.ค. 65
184 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,380.00      2,380.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

2,380.00                บาท 2,380.00                      บาท /2565 23 พ.ค. 65
185 จ�างทําป!ายไวนิล 10,230.00     10,230.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

10,230.00              บาท 10,230.00                     บาท /2565 26 พ.ค. 65
186 ซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว 9,030.00      9,030.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

9,030.00                บาท 9,030.00                      บาท /2565 26 พ.ค. 65
187 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,450.00      4,450.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

4,450.00                บาท 4,450.00                      บาท /2565 26 พ.ค. 65
188 ซื้อวัสดุสํานักงาน 5,822.00      5,822.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

5,822.00                บาท 5,822.00                      บาท /2565 26 พ.ค. 65
189 จ�างทําตรายางหมึกในตัว 5,090.00      5,090.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

5,090.00                บาท 5,090.00                      บาท /2565 2 มิ.ย. 65
190 ซื้ออาหารว4างและเครื่องดื่ม 2,380.00      2,380.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

2,380.00                บาท 2,380.00                      บาท /2565 2 มิ.ย. 65
191 ซื้ออาหารว4างและเครื่องดื่ม 1,610.00      1,610.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,610.00                บาท 1,610.00                      บาท /2565 2 มิ.ย. 65
192 ซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว 86,583.04     86,583.04     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

(อาหารเสริม นม โรงเรียน) 86,583.04              บาท 86,583.04                     บาท /2565 2 มิ.ย. 65
193 ซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว 7,507.20      7,507.20      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

(อาหารเสริม นม ศูนย?เด็กเล็ก) 7,507.20                บาท 7,507.20                      บาท /2565 2 มิ.ย. 65
194 จ�างทําป!ายไวนิล 240.00         240.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

240.00                  บาท 240.00                         บาท /2565 8 มิ.ย. 65
195 ซื้อครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? 47,000.00     47,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

47,000.00              บาท 47,000.00                     บาท /2565 8 มิ.ย. 65
196 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร? 6,400.00      6,400.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

6,400.00                บาท 6,400.00                      บาท /2565 9 มิ.ย. 65
197 ซื้อครุภัณฑ?ก4อสร�าง 23,600.00     23,600.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

23,600.00              บาท 23,600.00                     บาท /2565 9 มิ.ย. 65

122
ร�านวรกุลยนต? ร�านวรกุลยนต? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

123

ร�านมิสเตอร?เซอร?วิส ร�านมิสเตอร?เซอร?วิส ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
121

บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จํากัด บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

12
หจก.มังกรทอง999 หจก.มังกรทอง999 ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

68

บริษัท  ที.ดี. แดรี่ฟู!ดส? จํากัด บริษัท  ที.ดี. แดรี่ฟู!ดส? จํากัด สัญญาซื้อ วัน/เดือน/ป5
11

บริษัท  ที.ดี. แดรี่ฟู!ดส? จํากัด บริษัท  ที.ดี. แดรี่ฟู!ดส? จํากัด สัญญาซื้อ วัน/เดือน/ป5

120
น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

120

ร�านสระแก�วบล\อค ร�านสระแก�วบล\อค ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
67

น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

116
ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

116

ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
115

ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

114
หจก.มังกรทอง999 หจก.มังกรทอง999 ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

66

บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟEร?นโฆษณา จํากัด ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
65

น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

113
นายนฤนาท  ดัดวงษ? นายนฤนาท  ดัดวงษ? ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

64

ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
112

ร�านสัมฤทธิ์การไฟฟ!า ร�านสัมฤทธิ์การไฟฟ!า ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง       วงเงิน     ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่     รายชื่อผู�เสนอราคาและ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
198 ซื้อวัสดุจราจร 8,000.00      8,000.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

8,000.00                บาท 8,000.00                      บาท /2565 9 มิ.ย. 65
199 ซื้อวัสดุการเกษตร 11,000.00     11,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

11,000.00              บาท 11,000.00                     บาท /2565 9 มิ.ย. 65
200 จ�างทําป!ายไวนิล 345.00         345.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

345.00                  บาท 345.00                         บาท /2565 13 มิ.ย. 65
201 ซื้อวัสดุสํานักงาน 7,486.00      7,486.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

7,486.00                บาท 7,486.00                      บาท /2565 14 มิ.ย. 65
202 จ�างทําตรายางหมึกในตัว 530.00         530.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

530.00                  บาท 530.00                         บาท /2565 14 มิ.ย. 65
203 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 40,000.00     40,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

40,000.00              บาท 40,000.00                     บาท /2565 15 มิ.ย. 65
204 ซื้อวัสดุสํานักงาน 180.00         180.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

180.00                  บาท 180.00                         บาท /2565 15 มิ.ย. 65
205 จ�างซ4อมรถบรรทุกน้ํา 11,230.00     11,230.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

11,230.00              บาท 11,230.00                     บาท /2565 17 มิ.ย. 65
206 ซื้อครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? 19,300.00     19,300.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

19,300.00              บาท 19,300.00                     บาท /2565 24 มิ.ย. 65
207 จ�างซ4อมแซมถนนสายกระทุ4มราย(ช4วงถนนลูกรัง) 22,770.00     22,770.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

หมุ4ที่ 5 ลบ.ถ.58-012 ต.ดอนโพธิ์ 22,500.00              บาท 22,500.00                     บาท /2565 24 มิ.ย. 65
208 ซื้อครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? 19,300.00     19,300.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

19,300.00              บาท 19,300.00                     บาท /2565 24 มิ.ย. 65
209 ซื้อครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? 7,500.00      7,500.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

7,500.00                บาท 7,500.00                      บาท /2565 24 มิ.ย. 65
210 ซื้อครุภัณฑ?คอมพิวเตอร? 7,500.00      7,500.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

7,500.00                บาท 7,500.00                      บาท /2565 24 มิ.ย. 65
211 จ�างทําตรายางหมึกในตัว 160.00         160.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

160.00                  บาท 160.00                         บาท /2565 24 มิ.ย. 65
212 จ�างปรับปรุงถนนลูกรังสายนา นายวัง ดัดวงษ? 101,400.00   101,400.00   เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

หมู4ที่ 1 ตําบลดอนโพธิ์ 100,500.00             บาท 100,500.00                   บาท /2565 28 มิ.ย. 65
213 จ�างปรับปรุงถนนลูกรังสายคันคลองชลประทาน 186,000.00   186,000.00   เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

หมู4ที่ 7 - หมู4ที่ 8 ตําบลดอนโพธิ์ 185,000.00             บาท 185,000.00                   บาท /2565 28 มิ.ย. 65
214 จ�างซ4อมแซมถนนลูกรังสายใดขวาง 320,000.00   320,000.00   เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

บริเวณหน�าโบสถ?วัดใดใหญ4 หมู4ที่ 6 ตําบลดอนโพธิ์ 319,000.00             บาท 319,000.00                   บาท /2565 28 มิ.ย. 65
215 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหล4อลื่น 139,235.90   139,235.90   เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

โครงการกําจัดผักตบชวาบริเวณคลองระบายใหญ4เริงราง ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะที่3) 139,235.90             บาท 139,235.90                   บาท /2565 28 มิ.ย. 65

8
หจก.ณราพงศ?บริการ หจก.ณราพงศ?บริการ ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

133

หจก.ลพบุรีศิลามณี หจก.ลพบุรีศิลามณี สัญญาจ�าง วัน/เดือน/ป5
7

หจก.ลพบุรีศิลามณี หจก.ลพบุรีศิลามณี สัญญาจ�าง วัน/เดือน/ป5

73
หจก.ลพบุรีศิลามณี หจก.ลพบุรีศิลามณี สัญญาจ�าง วัน/เดือน/ป5

6

บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
132

ร�านสระแก�วบล\อค ร�านสระแก�วบล\อค ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

130
บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

131

นางสาวเบ็จมาศ  เปรมปราคิน นางสาวเบ็จมาศ  เปรมปราคิน ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
72

บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จํากัด บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

71
บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จํากัด บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

129

นายถวัลย?  ค้ําคูณ นายถวัลย?  ค้ําคูณ ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
128

อู4ประเสริฐศิลปY อู4ประเสริฐศิลปY ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

70
นางจํารัส  บุญรอด นางจํารัส  บุญรอด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

127

ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
126

ร�านสระแก�วบล\อค ร�านสระแก�วบล\อค ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

125
หจก.มังกรทอง999 หจก.มังกรทอง999 ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

69

ร�านลพบุรีการดับเพลิง ร�านลพบุรีการดับเพลิง ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
124

ร�านปรานอมการเกษตร(นพ) ร�านปรานอมการเกษตร(นพ) ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง       วงเงิน     ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่     รายชื่อผู�เสนอราคาและ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร? 3,030.00      3,030.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

3,030.00                บาท 3,030.00                      บาท /2565 28 มิ.ย. 65
217 ซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว 1,890.00      1,890.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,890.00                บาท 1,890.00                      บาท /2565 30 มิ.ย. 65
218 ซื้อครุภัณฑ?งานบ�านงานครัว 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

6,000.00                บาท 6,000.00                      บาท /2565 1 ก.ค. 65
219 ซื้อวัสดุสํานักงาน 1,600.00      1,600.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,600.00                บาท 1,600.00                      บาท /2565 1 ก.ค. 65
220 ซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว 86,583.04     86,583.04     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

(อาหารเสริม นม โรงเรียน) 86,583.04              บาท 86,583.04                     บาท /2565 1 ก.ค. 65
221 ซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว 7,507.20      7,507.20      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

(อาหารเสริม นม ศูนย?เด็กเล็ก) 7,507.20                บาท 7,507.20                      บาท /2565 1 ก.ค. 65
222 ซื้อครุภัณฑ?สํานักงาน 15,000.00     15,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

15,000.00              บาท 15,000.00                     บาท /2565 1 ก.ค. 65
223 ซื้อวัสดุอุปกรณ? โครงการฯ 7,552.00      7,552.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

7,552.00                บาท 7,552.00                      บาท /2565 8 ก.ค. 65
224 ซื้อวัสดุอุปกรณ? โครงการฯ 760.00         760.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

760.00                  บาท 760.00                         บาท /2565 8 ก.ค. 65
225 จ�างทําป!ายไวนิล 346.00         346.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

346.00                  บาท 346.00                         บาท /2565 8 ก.ค. 65
226 ซื้อวัสดุการเกษตร 3,520.00      3,520.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

3,520.00                บาท 3,520.00                      บาท /2565 8 ก.ค. 65
227 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 75,900.00     75,900.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

75,900.00              บาท 75,900.00                     บาท /2565 8 ก.ค. 65
228 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 4,102.00      4,102.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

4,102.00                บาท 4,102.00                      บาท /2565 8 ก.ค. 65
229 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 5,055.00      5,055.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

5,055.00                บาท 5,055.00                      บาท /2565 8 ก.ค. 65
230 ซื้อวัสดุไฟฟ!าและวิทยุ 26,500.00     26,500.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

26,500.00              บาท 26,500.00                     บาท /2565 8 ก.ค. 65
231 ซื้อครุภัณฑ?สํานักงาน 41,200.00     41,200.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

41,200.00              บาท 41,200.00                     บาท /2565 8 ก.ค. 65
232 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 3,700.00      3,700.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

3,700.00                บาท 3,700.00                      บาท /2565 11 ก.ค. 65
233 จ�างทําป!ายไวนิล 4,380.00      4,380.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

4,380.00                บาท 4,380.00                      บาท /2565 12 ก.ค. 65

150
หจก.มังกรทอง999 หจก.มังกรทอง999 ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

76

ร�านกิตติแอร? ร�านกิตติแอร? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
149

น.ส.เบญจมาศ  เปรมปราคิน น.ส.เบญจมาศ  เปรมปราคิน ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

147
ร�านสัมฤทธิ์การไฟฟ!า ร�านสัมฤทธิ์การไฟฟ!า ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

148

นางจํารัส  บุญรอด นางจํารัส  บุญรอด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
146

นายถวัลย?  ค้ําคูณ นายถวัลย?  ค้ําคูณ ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

144
ร�านก�าวหน�าพานิชย? ร�านก�าวหน�าพานิชย? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

145

หจก.มังกรทอง999 หจก.มังกรทอง999 ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
74

ร�านวรกุลยนต? ร�านวรกุลยนต? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

142
นางสายฝน  มีเสมา นางสายฝน  มีเสมา ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

143

ร�านไอแอนด?อี ร�านไอแอนด?อี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
141

ร�านพุทธภัณฑ? ร�านพุทธภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

13
บริษัท  ที.ดี. แดรี่ฟู!ดส? จํากัด บริษัท  ที.ดี. แดรี่ฟู!ดส? จํากัด สัญญาซื้อ วัน/เดือน/ป5

14

นางสายฝน  มีเสมา นางสายฝน  มีเสมา ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
138

บริษัท  ที.ดี. แดรี่ฟู!ดส? จํากัด บริษัท  ที.ดี. แดรี่ฟู!ดส? จํากัด สัญญาซื้อ วัน/เดือน/ป5

136
ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

137

บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จํากัด บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
134

ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง       วงเงิน     ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่     รายชื่อผู�เสนอราคาและ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
234 จ�างทําตรายางหมึกในตัว 1,330.00      1,330.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,330.00                บาท 1,330.00                      บาท /2565 12 ก.ค. 65
235 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 2,500.00      2,500.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

2,500.00                บาท 2,500.00                      บาท /2565 19 ก.ค. 65
236 ซื้อวัสดุการเกษตร 940.00         940.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

940.00                  บาท 940.00                         บาท /2565 19 ก.ค. 65
237 จ�างทําป!ายไวนิล 346.00         346.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

346.00                  บาท 346.00                         บาท /2565 21 ก.ค. 65
238 ซื้อวัสดุอุปกรณ? โครงการฯ 1,320.00      1,320.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,320.00                บาท 1,320.00                      บาท /2565 21 ก.ค. 65
239 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,438.00      8,438.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

8,438.00                บาท 8,438.00                      บาท /2565 27 ก.ค. 65
240 ซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว 50,521.24     50,521.24     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

(อาหารเสริม นม โรงเรียน) 50,521.24              บาท 50,521.24                     บาท /2565 27 ก.ค. 65
241 ซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว 4,342.80      4,342.80      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

(อาหารเสริม นม ศูนย?เด็กเล็ก) 4,342.80                บาท 4,342.80                      บาท /2565 27 ก.ค. 65
242 จ�างทําตรายางหมึกในตัว 2,170.00      2,170.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

2,170.00                บาท 2,170.00                      บาท /2565 2 ส.ค. 65
243 จ�างทําป!ายไวนิล 1,382.00      1,382.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,382.00                บาท 1,382.00                      บาท /2565 2 ส.ค. 65
244 ซื้อวัสดุอุปกรณ? 10,460.00     10,460.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

โครงการปลูกปcาเฉลิมพระเกียรติฯ 10,460.00              บาท 10,460.00                     บาท /2565 8 ส.ค. 65
245 ซื้อวัสดุอุปกรณ? 1,280.00      1,280.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

โครงการปลูกปcาเฉลิมพระเกียรติฯ 1,280.00                บาท 1,280.00                      บาท /2565 8 ส.ค. 65
246 จ�างทําป!ายไวนิล 346.00         346.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

346.00                  บาท 346.00                         บาท /2565 8 ส.ค. 65
247 จ�างทําอาหารกลางวัน 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

6,000.00                บาท 6,000.00                      บาท /2565 8 ส.ค. 65
248 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร? 20,760.00     20,760.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

20,760.00              บาท 20,760.00                     บาท /2565 10 ส.ค. 65
249 ซื้อน้ําดื่ม 2,100.00      2,100.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

2,100.00                บาท 2,100.00                      บาท /2565 10 ส.ค. 65
250 จ�างเหมาบริการ 11,556.00     11,556.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

11,556.00              บาท 11,556.00                     บาท /2565 8 ส.ค. 65
251 จ�างเหมาบริการ 12,947.00     12,947.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

12,947.00              บาท 12,947.00                     บาท /2565 8 ส.ค. 65

83
หจก.กิตติเครื่องเย็น หจก.กิตติเครื่องเย็น ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

84

นางสายฝน  มีเสมา นางสายฝน  มีเสมา ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
158

หจก.กิตติเครื่องเย็น หจก.กิตติเครื่องเย็น ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

82
บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จํากัด บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

157

หจก.มังกรทอง999 หจก.มังกรทอง999 ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
81

นางสํารวย  รอดเชื้อ นางสํารวย  รอดเชื้อ ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

155
น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

156

หจก.มังกรทอง999 หจก.มังกรทอง999 ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
80

น.ส.ทิพวรรณ  ศรมัง น.ส.ทิพวรรณ  ศรมัง ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

14
ร�านสระแก�วบล็อค ร�านสระแก�วบล็อค ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

79

บริษัท  ที.ดี. แดรี่ฟู!ดส? จํากัด บริษัท  ที.ดี. แดรี่ฟู!ดส? จํากัด สัญญาซื้อ วัน/เดือน/ป5
13

บริษัท  ที.ดี. แดรี่ฟู!ดส? จํากัด บริษัท  ที.ดี. แดรี่ฟู!ดส? จํากัด สัญญาซื้อ วัน/เดือน/ป5

153
ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

154

หจก.มังกรทอง999 หจก.มังกรทอง999 ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
78

นางสายฝน  มีเสมา นางสายฝน  มีเสมา ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

151
นายถวัลย?  ค้ําคูณ นายถวัลย?  ค้ําคูณ ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

152

ร�านสระแก�วบล็อค ร�านสระแก�วบล็อค ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
77

ร�านสัมฤทธิ์การไฟฟ!า ร�านสัมฤทธิ์การไฟฟ!า ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง       วงเงิน     ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่     รายชื่อผู�เสนอราคาและ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
252 ซื้อชุดกีฬา 10,050.00     10,050.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

10,050.00              บาท 10,050.00                     บาท /2565 15 ส.ค. 65
253 จ�างทําป!ายไวนิล 346.00         346.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

346.00                  บาท 346.00                         บาท /2565 15 ส.ค. 65
254 ซื้อวัสดุกีฬา 39,920.00     39,920.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

39,920.00              บาท 39,920.00                     บาท /2565 16 ส.ค. 65
255 ซื้อวัสดุไฟฟ!าและวิทยุ 4,200.00      4,200.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

4,200.00                บาท 4,200.00                      บาท /2565 16 ส.ค. 65
256 ซื้อครุภัณฑ?โฆษณาและเผยแพร4 29,000.00     29,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

29,000.00              บาท 29,000.00                     บาท /2565 16 ส.ค. 65
257 ซื้อลูกรัง จํานวน ๑๐๐ ลูกบาศก?เมตร (พร�อมเกลี่ยแต4ง 37,000.00     37,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

เพื่อซ4อมแซมถนนภาพถ4ายถนนสายบ�านนายบุญสืบ กองแก�ว-บ�านกลับ(ช4วงถนนลูกรัง)ลบ.ถ ๕๘-๐๑๗ หมู4ที่ ๗ 37,000.00              บาท 37,000.00                     บาท /2565 18 ส.ค. 64
258 ซื้อลูกรัง จํานวน ๕๐ ลูกบาศก?เมตร (พร�อมเกลี่ยแต4ง 18,500.00     18,500.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

บริเวณถนนสายคลองสะแก หมู4 ๔ ต.ดอนโพธิ์ 18,500.00              บาท 18,500.00                     บาท /2565 18 ส.ค. 64
259 ซื้อลูกรัง จํานวน ๗๕ ลูกบาศก?เมตร (พร�อมเกลี่ยแต4งเรียบ 27,750.00     27,750.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

บริเวณสายลํารางตาคร�ามหมู4ที่ ๔ ต.ดอนโพธิ์ 27,750.00              บาท 27,750.00                     บาท /2565 18 ส.ค. 64
260 จ�างทําป!ายไวนิล 4,000.00      4,000.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

4,000.00                บาท 4,000.00                      บาท /2565 22 ส.ค. 65
261 ซื้อน้ําดื่ม 270.00         270.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

โครงการวัด ประชารัฐ สร�างสุขฯ 270.00                  บาท 270.00                         บาท /2565 23 ส.ค. 65
262 จ�างทําป!ายไวนิล 346.00         346.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

346.00                  บาท 346.00                         บาท /2565 23 ส.ค. 65
263 ซื้อวัสดุอุปกรณ? 3,480.00      3,480.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

โครงการวัด ประชารัฐ สร�างสุขฯ 3,480.00                บาท 3,480.00                      บาท /2565 23 ส.ค. 65
264 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร? 15,920.00     15,920.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

15,920.00              บาท 15,920.00                     บาท /2565 30 ส.ค. 65
265 ซื้อวัสดุสํานักงาน 2,276.00      2,276.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

2,276.00                บาท 2,276.00                      บาท /2565 30 ส.ค. 65
266 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร? 1,940.00      1,940.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,940.00                บาท 1,940.00                      บาท /2565 30 ส.ค. 65
267 ซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว 50,521.24     50,521.24     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

(อาหารเสริม นม โรงเรียน) 50,521.24              บาท 50,521.24                     บาท /2565 30 ส.ค. 65
268 ซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว 4,342.80      4,342.80      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

(อาหารเสริม นม ศูนย?เด็กเล็ก) 4,342.80                บาท 4,342.80                      บาท /2565 30 ส.ค. 65
269 จ�างเหมาบริการ 8,000.00      8,000.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

8,000.00                บาท 8,000.00                      บาท /2565 30 ส.ค. 65

18
นางสาวสุกัญญา  รอดแก�ว นางสาวสุกัญญา  รอดแก�ว บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5

17

บริษัท  ที.ดี. แดรี่ฟู!ดส? จํากัด บริษัท  ที.ดี. แดรี่ฟู!ดส? จํากัด สัญญาซื้อ วัน/เดือน/ป5
17

บริษัท  ที.ดี. แดรี่ฟู!ดส? จํากัด บริษัท  ที.ดี. แดรี่ฟู!ดส? จํากัด สัญญาซื้อ วัน/เดือน/ป5

172
บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

173

บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
170

ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

88
ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

168

นางสายฝน  มีเสมา นางสายฝน  มีเสมา ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
167

หจก.มังกรทอง999 หจก.มังกรทอง999 ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

165
หจก.มังกรทอง999 หจก.มังกรทอง999 ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

87

นายบรรเทิง  ขํากลิ้ง นายบรรเทิง  ขํากลิ้ง ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
164

นายบรรเทิง  ขํากลิ้ง นายบรรเทิง  ขํากลิ้ง ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

162
นายบรรเทิง  ขํากลิ้ง นายบรรเทิง  ขํากลิ้ง ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

163

บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จํากัด บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
161

บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จํากัด บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

86
ร�านโอเคสปอร?ต ร�านโอเคสปอร?ต ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

160

ร�านโอเคสปอร?ต ร�านโอเคสปอร?ต ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
159

หจก.มังกรทอง999 หจก.มังกรทอง999 ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง       วงเงิน     ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่     รายชื่อผู�เสนอราคาและ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
270 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร? 1,590.00      1,590.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,590.00                บาท 1,590.00                      บาท /2565 31 ส.ค. 65
271 ซื้อน้ําดื่มประจําเดือนกันยายน 2565 2,100.00      2,100.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

2,100.00                บาท 2,100.00                      บาท /2565 2 ก.ย. 65
272 จ�างทําป!ายไวนิล 692.00         692.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

692.00                  บาท 692.00                         บาท /2565 2 ก.ย. 65
273 จ�างทําอาหารว4างและเครื่องดื่ม 5,440.00      5,440.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

5,440.00                บาท 5,440.00                      บาท /2565 2 ก.ย. 65
274 ซื้อวัสดุอุปกรณ? 2,276.00      2,276.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

โครงการอบรมจริยธรรมฯ 2,276.00                บาท 2,276.00                      บาท /2565 2 ก.ย. 65
275 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล4อลื่น 22,711.00     22,711.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

โครงการกําจัดผักตบชวาบริเวณคลองระบายใหญ4เริงราง ช4วงหมู4ที่ 2 - 3 ตําบลดอนโพธิ์ 22,711.00              บาท 22,711.00                     บาท /2565 6 ก.ย. 65
276 จ�างซ4อมเครื่องปรับอากาศ 1,200.00      1,200.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

1,200.00                บาท 1,200.00                      บาท /2565 6 ก.ย. 65
277 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร? 2,230.00      2,230.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

2,230.00                บาท 2,230.00                      บาท /2565 6 ก.ย. 65
278 จ�างเข�าปกข�อบัญญัติ 750.00         750.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

750.00                  บาท 750.00                         บาท /2565 6 ก.ย. 65
279 ซื้อวัสดุสํานักงาน 17,002.00     17,002.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

17,002.00              บาท 17,002.00                     บาท /2565 6 ก.ย. 65
280 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 7,000.00      7,000.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

7,000.00                บาท 7,000.00                      บาท /2565 6 ก.ย. 65
281 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 9,680.00      9,680.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

9,680.00                บาท 9,680.00                      บาท /2565 6 ก.ย. 65
282 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 128,512.00   128,512.00   เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

128,512.00             บาท 128,512.00                   บาท /2565 6 ก.ย. 65
283 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 9,250.00      9,250.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

9,250.00                บาท 9,250.00                      บาท /2565 6 ก.ย. 65
284 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 9,250.00      9,250.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

9,250.00                บาท 9,250.00                      บาท /2565 9 ก.ย. 65
285 ซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว 10,814.00     10,814.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

10,814.00              บาท 10,814.00                     บาท /2565 13 ก.ย. 65
286 ซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว 71,091.30     71,091.30     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

(อาหารเสริม นม โรงเรียน) 71,091.30              บาท 71,091.30                     บาท /2565 13 ก.ย. 65
287 ซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว 6,111.00      6,111.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

(อาหารเสริม นม ศูนย?เด็กเล็ก) 6,111.00                บาท 6,111.00                      บาท /2565 13 ก.ย. 65

19
บริษัท  ที.ดี. แดรี่ฟู!ดส? จํากัด บริษัท  ที.ดี. แดรี่ฟู!ดส? จํากัด สัญญาซื้อ วัน/เดือน/ป5

20

ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
186

บริษัท  ที.ดี. แดรี่ฟู!ดส? จํากัด บริษัท  ที.ดี. แดรี่ฟู!ดส? จํากัด สัญญาซื้อ วัน/เดือน/ป5

184
น.ส.เบ็ญจมาศ  เปรมปราคิน น.ส.เบ็ญจมาศ  เปรมปราคิน ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

185

น.ส.เบ็ญจมาศ  เปรมปราคิน น.ส.เบ็ญจมาศ  เปรมปราคิน ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
183

น.ส.เบ็ญจมาศ  เปรมปราคิน น.ส.เบ็ญจมาศ  เปรมปราคิน ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

181
ร�านวรกุลยนต? ร�านวรกุลยนต? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

182

ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
180

ร�านก�าวหน�าพาณิชย? ร�านก�าวหน�าพาณิชย? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

179
หจก.พี.เค.เซ็นเตอร?เซอร?วิส หจก.พี.เค.เซ็นเตอร?เซอร?วิส ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

93

ร�าน ดี.ดี.เซอร?วิส ร�าน ดี.ดี.เซอร?วิส ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
92

บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร? เอ็นจิเนียริ่ง แอนด? เทคโนโลยี จํากัด ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

177
หจก. ณ ราพงศ? บริการ หจก. ณ ราพงศ? บริการ ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

178

น.ส.เกศรินทร?  คํามี น.ส.เกศรินทร?  คํามี ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
91

ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

176
หจก.มังกรทอง999 หจก.มังกรทอง999 ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

90

ร�านฟEวเจอร?สมาร?ท ร�านฟEวเจอร?สมาร?ท ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
175

นางสายฝน  มีเสมา นางสายฝน  มีเสมา ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง       วงเงิน     ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่     รายชื่อผู�เสนอราคาและ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
288 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 400.00         400.00         เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

400.00                  บาท 400.00                         บาท /2565 14 ก.ย. 65
289 ซื้อวัสดุสํานักงาน 9,247.00      9,247.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

9,247.00                บาท 9,247.00                      บาท /2565 14 ก.ย. 65
290 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 11,100.00     11,100.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

11,100.00              บาท 11,100.00                     บาท /2565 16 ก.ย. 65
291 จ�างซ4อมรถยนต?ส4วนกลาง 12,725.00     12,725.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

12,725.00              บาท 12,725.00                     บาท /2565 16 ก.ย. 65
292 จ�างทําสัญญาณจราจร 133,001.00   133,001.00   เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

133,001.00             บาท 133,001.00                   บาท /2565 19 ก.ย. 65
293 ซื้อวัสดุการเกษตร 6,950.00      6,950.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

6,950.00                บาท 6,950.00                      บาท /2565 20 ก.ย. 65
294 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 12,950.00     12,950.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

12,950.00              บาท 12,950.00                     บาท /2565 20 ก.ย. 65
295 ซื้อครุภัณฑ?ไฟฟ!าและวิทยุ 39,200.00     39,200.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

39,200.00              บาท 39,200.00                     บาท /2565 21 ก.ย. 65
296 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 6,000.00      6,000.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

6,000.00                บาท 6,000.00                      บาท /2565 27 ก.ย. 65
297 ซื้อวัสดุก4อสร�าง 6,312.00      6,312.00      เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

6,312.00                บาท 6,312.00                      บาท /2565 29 ก.ย. 65
298 จ�างเหมาบริการ 107,419.00   107,419.00   เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

107,419.00             บาท 107,419.00                   บาท /2565 30 ก.ย. 65
299 จ�างเหมาบริการ 23,483.00     23,483.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

23,483.00              บาท 23,483.00                     บาท /2565 30 ก.ย. 65
300 จ�างเหมาบริการ 47,483.00     47,483.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

47,483.00              บาท 47,483.00                     บาท /2565 30 ก.ย. 65
301 จ�างเหมาบริการ 47,483.00     47,483.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

47,483.00              บาท 47,483.00                     บาท /2565 30 ก.ย. 65
302 จ�างเหมาบริการ 47,483.00     47,483.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

47,483.00              บาท 47,483.00                     บาท /2565 30 ก.ย. 65
303 จ�างเหมาบริการ 47,483.00     47,483.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

47,483.00              บาท 47,483.00                     บาท /2565 30 ก.ย. 65
304 จ�างเหมาบริการ 47,483.00     47,483.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

47,483.00              บาท 47,483.00                     บาท /2565 30 ก.ย. 65
305 จ�างเหมาบริการ 54,000.00     54,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

54,000.00              บาท 54,000.00                     บาท /2565 30 ก.ย. 65

24
นายนอง  ดีผิว นายนอง  ดีผิว บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5

25

นายจิรกร  ค้ําคูณ นายจิรกร  ค้ําคูณ บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5
23

นายฤกษ?ชัย  เส็งเรียบ นายฤกษ?ชัย  เส็งเรียบ บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5

21
นายธนศร  ยิ้มพ4วง นายธนศร  ยิ้มพ4วง บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5

22

น.ส.นฤมล  คงเรียน น.ส.นฤมล  คงเรียน บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5
20

นางสมนึก  พันเป5kยม นางสมนึก  พันเป5kยม บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5

18
น.ส.วราภรณ?  เนียบเผือก น.ส.วราภรณ?  เนียบเผือก บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5

19

หจก.เทียรประเสริฐ หจก.เทียรประเสริฐ ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
194

น.ส.แสงดาว  แดงสีดา น.ส.แสงดาว  แดงสีดา บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5

192
น.ส.เบ็ญจมาศ  เปรมปราคิน น.ส.เบ็ญจมาศ  เปรมปราคิน ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

193

น.ส.เบ็ญจมาศ  เปรมปราคิน น.ส.เบ็ญจมาศ  เปรมปราคิน ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
191

น.ส.เบ็ญจมาศ  เปรมปราคิน น.ส.เบ็ญจมาศ  เปรมปราคิน ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

95
ร�านปรานอม ร�านปรานอม ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

190

อู4ประเสริฐศิลปY อู4ประเสริฐศิลปY ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5
94

ลพบุรีการดับเพลิง ลพบุรีการดับเพลิง ใบสั่งจ�าง วัน/เดือน/ป5

188
น.ส.เบ็ญจมาศ  เปรมปราคิน น.ส.เบ็ญจมาศ  เปรมปราคิน ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5

189

อ.มานะกิจ 2005 อ.มานะกิจ 2005 ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5
187

ร�านพิมลภัณฑ? ร�านพิมลภัณฑ? ใบสั่งซื้อ วัน/เดือน/ป5



ลําดับ งานจัดซื้อจัดจ�าง       วงเงิน     ราคากลาง วิธีซื้อ/จ�าง เหตุผลที่     รายชื่อผู�เสนอราคาและ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคาที่ตก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
306 จ�างเหมาบริการ 27,000.00     27,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

27,000.00              บาท 27,000.00                     บาท /2565 30 ก.ย. 65
307 จ�างเหมาบริการ 54,000.00     54,000.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

54,000.00              บาท 54,000.00                     บาท /2565 30 ก.ย. 65
308 จ�างเหมาบริการ 47,483.00     47,483.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

47,483.00              บาท 47,483.00                     บาท /2565 30 ก.ย. 65
309 จ�างเหมาบริการ 47,483.00     47,483.00     เฉพาะเจาะจง ราคาต่ําสุด เลขที่

47,483.00              บาท 47,483.00                     บาท /2565 30 ก.ย. 65
***** ป:ญหาและอุปสรรค?   คําแนะนํา          ไม4มี

น.ส.สุกัญญา  รอดแก�ว น.ส.สุกัญญา  รอดแก�ว บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5
29

27
นายอภิวัฒน?  โพธิ์ทิม นายอภิวัฒน?  โพธิ์ทิม บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5

28

นายโกลัญญ?  แก�วกําเนิด นายโกลัญญ?  แก�วกําเนิด บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5
26

นายอดิสกรณ?  คงเรียน นายอดิสกรณ?  คงเรียน บันทึกตกลงจ�าง วัน/เดือน/ป5


