
๑ จางเหมาประกอบอาหาร ๒๓,๙๔๐ บาท ๒๓,๙๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง ราน พ.สุวรรณศร ราน พ.สุวรรณศร - -

กลางวัน(ต.ค ๖๒ - ธ.ค ๖๒) ราคาที่เสนอ ๒๓,๙๔๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๓,๙๔๐ บาท

๒ จางรถ รับ-สง เด็ก ศพด. ๖๑,๐๐๐ บาท ๖๑,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย อินทนัน นายสมชาย อินทนัน

(ต.ค.๖๒  - ธ.ค.๖๒) ราคาที่เสนอ ๖๑,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๖๑,๐๐๐ บาท

๓ จางคนงานทั่วไป ประจํา ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล จวงจันทร นางสาวประมวล จวงจันทร

ศพด.อบต.หาดนางแกว ราคาที่เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๙,๐๐๐ บาท

๔ จางเหมายามรักษาความ ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพายุ  ฟกแกว  สายแดง นายพายุ  ฟกแกว

ปลอดภัย ประจํา ศพด. ราคาที่เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๙,๐๐๐ บาท

๕ จางเหมาบริการพื้นที่เก็บ ๗,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กบีโซลูชั่น จํากัด บริษัท บิ๊กบีโซลูชั่น จํากัด

ขอมูลระบบสารบรรณ ราคาที่เสนอ ๗,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๗,๐๐๐ บาท

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

                                          องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                                                         รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําป งบประมาณ ๒๕๖๓

งานจัดซื้อจัดจาง  ราคากลาง

ปญหาและอุปสรรค

ลําดับที่ วิธีซื้อหรือจาง



๖ เชาพื้นที่บริการอินเตอรเน็ต ๘,๐๐๐ บาท ๘,๐๐๐ บาท เฉาะเจาะจง บริษัท ไทมสมีเดียเว็บดีไซน จํากัดบริษัท ไทมสมีเดียเว็บดีไซน จํากัด

และตอทะเบียนโดเมนเนม ราคาที่เสนอ ๘,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๘,๐๐๐ บาท

๗ จางยามรักษาความปลอดภั ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉาะเจาะจง นายพิชัย  เชงขุนทด นายพิชัย  เชงขุนทด

สถานที่ราชการ อบต. ราคาที่เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๙,๐๐๐ บาท

(ต.ค.๖๒ - ธ.ค.๖๒)

๘ เชาเครื่องถายเอกสาร ๗,๒๐๐ บาท ๗,๒๐๐ บาท เฉาะเจาะจง ราน พี แอนด เอ็น เซอรวิส ราน พี แอนด เอ็น เซอรวิส

 (ต.ค.๖๒ - ธ.ค.๖๒ ) ราคาที่เสนอ ๗,๒๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๗,๒๐๐ บาท

๙ จัดซื้ออาหารเสริมนม ๑๐,๒๕๒.๐๒ บาท ๑๐,๒๕๒.๐๒ บาท เฉาะเจาะจง สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด

ศพด.อบต.หาดนางแกว ราคาที่เสนอ ๑๐,๒๕๒.๐๒ บาท ราคาที่เสนอ ๑๐,๒๕๒.๐๒ บาท

๑๐ จัดซื้ออาหารเสริมนม ๕๐,๙๐๐.๓๘ บาท ๕๐,๙๐๐.๓๘ บาท เฉาะเจาะจง สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด สหกรณโคนมวังน้ําเย็น จํากัด

สพฐ. ราคาที่เสนอ ๕๐,๙๐๐.๓๘ บาท ราคาที่เสนอ ๕๐,๙๐๐.๓๘ บาท

๑๑ จางซอมแซมเครื่องปรับ ๔,๔๐๐ บาท ๔,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานพลชัยแอร เซอรวิส รานพลชัยแอร เซอรวิส

อากาศ ราคาที่เสนอ ๔,๔๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔,๔๐๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๑๒ จางซอมแซมรถยนต ๓,๖๙๐ บาท ๓,๖๙๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานบูรพาคารเซอรอวิส รานบูรพาคารเซอรอวิส

ราคาที่เสนอ ๓,๖๙๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓,๖๙๐ บาท

๑๓ จางประกอบอาหารกลางวัน ๒๐,๑๖๐ บาท ๒๐,๑๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง ราน พ.สุวรรณศร ราน พ.สุวรรณศร

ปรุงสําเร็จ (ธันวาคม ๖๒) ราคาที่เสนอ ๒๐,๑๖๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๐,๑๖๐ บาท

๑๔ จางทําปายไวนิล ๑๐,๔๐๐ บาท ๑๐,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ

ประชาสัมพันธ ราคาที่เสนอ ๑๐,๔๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๐,๔๐๐ บาท

๑๕ จางซอมแซมระบบประปา ๓๘,๔๔๙.๓๘ บาท ๓๘,๔๔๙.๓๘ บาท เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์การไฟฟา รานศักดิ์การไฟฟา

น้ําใตดิน ราคาที่เสนอ ๓๘,๔๔๙.๓๘ บาท ราคาที่เสนอ ๓๘,๔๔๙.๓๘ บาท

๑๖ ซื้อวัสดุยานพาหนะ ๒,๒๐๐ บาท ๒,๒๐๐ บาท ฌฉพาะเจาะจง รานเพชรเซอรวิส รานเพชรเซอรวิส

ราคาที่เสนอ ๒,๒๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๒๐๐ บาท

๑๗ ซื้อแบบพิมพ ๖,๓๘๑.๙๐ บาท ๖,๓๘๑.๙๐ บาท ฌฉพาะเจาะจง โรงพิมพอาสารักษาดินแดน โรงพิมพอาสารักษาดินแดน

ราคาที่เสนอ ๖,๓๘๑.๙๐ บาท ราคาที่เสนอ ๖,๓๘๑.๙๐ บาท

๑๘ ซื้อวัสดุกอสราง ๑๒,๔๑๗.๙๐ บาท ๑๒,๔๑๗.๙๐ บาท ฌฉพาะเจาะจง รานศักดิ์การไฟฟา รานศักดิ์การไฟฟา

ราคาที่เสนอ ๑๒,๔๑๗.๙๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๒,๔๑๗.๙๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๑๙ จางซอมแซมระบบประปา ๘,๘๓๘.๒๐ บาท ๘,๘๓๘.๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์การไฟฟา รานศักดิ์การไฟฟา

น้ําผิวดิน ราคาที่เสนอ ๘,๘๓๘.๒๐ บาท ราคาที่เสนอ ๘,๘๓๘.๒๐ บาท

๒๐ จางติดตั้งแผนสะทอนแสง ๑,๙๒๖ บาท ๑,๙๒๖ บาท เฉพาะเจาะจง รานเพาเวอรทูลส รานเพาเวอรทูลส

รถดับเพลิง ราคาที่เสนอ ๑,๙๒๖ บาท ราคาที่เสนอ ๑,๙๒๖ บาท

๒๑ จางซอมแซมสนามเด็กเลน ๑๓,๖๕๐ บาท ๑๓,๖๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางทรรศณี บุญถัง นางทรรศณี บุญถัง

และเครื่องออกกังกาย ราคาที่เสนอ ๑๓,๖๕๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๓,๖๕๐ บาท

๒๒ จางปะกอบอาหารกลางวัน ๒๓,๕๒๐ บาท ๒๓,๕๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพะเยาว สุวรรณศร นางสาวพะเยาว สุวรรณศร

ปรุงสําเร็จ ราคาที่เสนอ ๒๓,๕๒๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๓,๕๒๐ บาท

๒๓ จางคนงานทั่วไป ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล จวงจันทร นางสาวประมวล จวงจันทร

มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓ ราคาที่เสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท

๒๔ จางรถรับ-สง เด็กเล็กของ ๖๒,๐๐๐ บาท ๖๒,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  อินทนัน นายสมชาย  อินทนัน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ราคาที่เสนอ ๖๒,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๖๒,๐๐๐ บาท

๒๕ จางยามรักษาความปลอดภั ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพายุ  ฟกแกว นายพายุ  ฟกแกว

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ราคาที่เสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๒๖ จางทําปายไวนิล โครงการ ๒,๖๔๕ บาท ๒,๖๔๕ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ

แขงันกีฬา ราคาที่เสนอ ๒,๖๔๕ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๖๔๕ บาท

๒๗ จางทําปายไวนิล โครงการ ๓,๗๕๐ บาท ๓,๗๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ

จุดบริการประชาชน ราคาที่เสนอ ๓,๗๕๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓,๗๕๐ บาท

๒๘ จางเต็นท โครงการุดบริการ ๒,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ราน ต.นําโชค ราน ต.นําโชค

ประชาชน ราคาที่เสนอ ๒,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๐๐๐ บาท

๒๙ จางทําปายไวนิล โครงการ ๖,๑๐๐ บาท ๖,๑๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ

วันเด็กแหงชาติ ราคาที่เสนอ ๖,๑๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๖,๑๐๐ บาท

๓๐ จางเหมาเวที โครงการ ๗,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต รื่นสุวรรณ นายสงกรานต รื่นสุวรรณ

วันเด็กแหงชาติ ราคาที่เสนอ ๗,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๗,๐๐๐ บาท

๓๑ จางเหมาเต็นทและเกาอี้ ๓๖,๐๐๐ บาท ๓๖,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ราน ต.นําโชค ราน ต.นําโชค

โครงการวันเด็กแหงชาติ ราคาที่เสนอ ๓๖,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓๖,๐๐๐ บาท

๓๒ จางเหมาเครื่องจักร ๑,๖๒๐ บาท ๑,๖๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  ชินราม นายอํานาจ  ชินราม

โครงการจิตอาสา ราคาที่เสนอ ๑,๖๒๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑,๖๒๐ บาท

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง



๓๓ จางทําปายไวนิล ๔,๕๐๐ บาท ๔,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานอรีนสื่อสิ่งพิมพ

โครงการจิตอาสา ราคาที่เสนอ ๔,๕๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔,๕๐๐ บาท

๓๔ จางเหมาเวที ๒,๕๐๐ บาท ๒,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ

โครงการจิตอาสา ราคาที่เสนอ ๒,๕๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๕๐๐ บาท

๓๕ จางทําพานกรวยธูปเทียนแพ ๑,๕๕๐ บาท ๑,๕๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานศิชลดอกไม รานศิชลดอกไม

ดอกไมสด โครงการจิตอาสา ราคาที่เสนอ ๑,๕๕๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑,๕๕๐ บาท

๓๖ จางบํารุงและซอมแซมรถ ๔,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ราน สมคิดเทคนิคคอล แอนด ราน สมคิดเทคนิคคอล แอนด

ดับเพลิง ทะเบียน บบ ๑๐๒๔ เซอรวิส เซอรวิส

ราคาที่เสนอ ๔,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔,๐๐๐ บาท

๓๗ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ๔๓,๓๘๐ บาท ๔๓,๓๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อารแอนดพี คอมพซิสเต็ม หจก.อารแอนดพี คอมพซิสเต็ม

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ ๔๓,๓๘๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๓,๓๘๐ บาท

๓๘ ซื้อของรางวัล โครงการ ๓๑,๔๔๕ บาท ๓๑,๔๔๕ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพะเยาว สุวรรณศร นางสาวพะเยาว สุวรรณศร

วันเด็กแหงชาติ ราคาที่เสนอ ๓๑,๔๔๕ บาท ราคาที่เสนอ ๓๑,๔๔๕ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๓๙ ซื้อสื่อการเรียนการสอน ๕๐,๒๕๐ บาท ๕๐,๒๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.ทรัพยเจริญเครื่องเขียน จํากัด บ.ทรัพยเจริญเครื่องเขียน จํากัด

ราคาที่เสนอ ๕๐,๒๕๐ บาท ราคาที่เสนอ ๕๐,๒๕๐ บาท

ราน สตารคิดชอ็อป

ราคาที่เสนอ ๕๒,๐๑๑ บาท

บ.พลอยใส ๒๐๑๘ จํากัด

ราคาที่เสนอ ๕๓,๓๖๕ บาท

๔๐ ซื้อวัสดุกอสราง ๙,๖๐๘ บาท ๙,๖๐๘ บาท เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์การไฟฟา รานศักดิ์การไฟฟา

โครงการ จิตอาสา ราคาที่เสนอ ๙,๖๐๘ บาท ราคาที่เสนอ ๙,๖๐๘ บาท

๔๑ ซื้อวัสดุการเกษตร ๑๓,๕๔๐ บาท ๑๓,๕๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานนิตยา รานนิตยา

โครงการจิตอาสา ราคาที่เสนอ ๑๓,๕๔๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๓,๕๔๐ บาท

๔๒ ซื้อวัสดุงานบาน ๑,๖๐๐ บาท ๑,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ราน พ.สุวรรณศร ราน พ.สุวรรณศร

โครงการจิตอาสา ราคาที่เสนอ ๑,๖๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑,๖๐๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๔๓ จางปรับปรุงถนนดินลูกรัง ๓๕๑,๐๐๐ บาท ๓๕๓,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานแกวใจคาวัสดุ รานแกวใจคาวัสดุ

พรอมบดอัด หมู๔ บาน ราคาที่เสนอ ๓๕๑,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓๕๑,๐๐๐ บาท

บึงกาฬ รานรุงโรจนคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๓๕๒,๐๐๐ บาท

รานบุญเรือนคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๓๕๒,๓๐๐ บาท

๔๔ จางปรับปรุงถนนดินลูกรัง ๔๙๐,๐๐๐ บาท ๔๙๒,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานแกวใจคาวัสดุ รานแกวใจคาวัสดุ

พรอมบดอัด หมู๕ บาน ราคาที่เสนอ ๔๙๐,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

บึงกาฬ รานรุงโรจนคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๔๙๑,๐๐๐ บาท

รานบุญเรือนคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๔๙๒,๐๐๐ บาท

๔๕ จางทําปายไวนิล โครงการ ๗๕๐ บาท ๗๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ

ฝกอบรมและศึกษาดูงาน ราคาที่เสนอ ๗๕๐ บาท ราคาที่เสนอ ๗๕๐ บาท

๔๖ จางประกอบอาหาร กลางวัน ๒๑,๒๘๐ บาท ๒๑,๒๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง ราน พ.สุวรรณศร ราน พ.สุวรรณศร

เดือนกุมภาพันธ ๖๓ ราคาที่เสนอ ๒๑,๒๘๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๑,๒๘๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๔๗ จางตัดหญาและรดน้ําตนไม ๑๖๘,๐๐๐ บาท ๑๖๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานนิตยา รานนิตยา

บริเวณเขื่อนปองกันตลิ่ง ราคาที่เสนอ ๑๖๘,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๖๘,๐๐๐ บาท

รานสวนปณิตา

ราคาที่เสนอ ๑๗๐,๐๐๐ บาท

รานนิยมวัสดุกอสราง

ราคาที่เสนอ ๑๗๕,๐๐๐ บาท

๔๘ ซื้อวัสดุยานพาหนะและ ๓๘,๑๐๐ บาท ๓๘,๑๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานเพชรเซอรวิส รานเพชรเซอรวิส

ขนสง(ยางรถยน) ราคาที่เสนอ ๓๘,๑๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓๘,๑๐๐ บาท

๔๙ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ๒๖,๓๐๐ บาท ๒๖,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อารแอนดพี คอมพซิสเต็ม หจก.อารแอนดพี คอมพซิสเต็ม

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ ๒๖,๓๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๖,๓๐๐ บาท

๕๐ ซื้อวัสดุเครื่องเขียน โครงกา ๒,๑๐๐ บาท ๒,๑๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ราน พ.สุวรรณศร ราน พ.สุวรรณศร

ฝกอบรมและศึกษาดูงาน ราคาที่เสนอ ๒,๑๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๑๐๐ บาท

๕๑ ซื้อของสมนาคุณ ๔,๕๐๐ บาท ๔,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ราน พ.สุวรรณศร ราน พ.สุวรรณศร

ราคาที่เสนอ ๔,๕๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔,๕๐๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๕๒ ปายไวนิล โครงการประชา ๗,๒๐๐ บาท ๗,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ

สัมพันธการจัดเก็บภาษี ราคาที่เสนอ ๗,๒๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๗,๒๐๐ บาท

๕๓ จางรถยนตปรับอากาศ โคร ๗๔,๐๐๐ บาท ๗๔,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาพร  มีชัย นางสาววิภาพร  มีชัย

การฝกอบรมและศึกษาดูงาน ราคาที่เสนอ ๗๔,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๗๔,๐๐๐ บาท

๕๔ จางเครื่องเสียง โครงการจัด ๓,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต รื่นสุวรรณ นายสงกรานต รื่นสุวรรณ

พิธีรับพระราชทาน ฯ ราคาที่เสนอ ๓,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓,๐๐๐ บาท

๕๕ จางตกแตงสถานที่ โครงการ ๘๐,๔๑๕ บาท ๘๐,๔๑๕ บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญทรัพยผาใบ รานเจริญทรัพยผาใบ

จัดพิธีรับพระราชทาน ฯ ราคาที่เสนอ ๘๐,๔๑๕ บาท ราคาที่เสนอ ๘๐,๔๑๕ บาท

๕๖ จางเหมาวงดุริยางค โครงกา ๖,๐๐๐ บาท ๖,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสุมล  พรมชาติ นางสุมล  พรมชาติ

แขงันกีฬาตอตานยาเสพติด ราคาที่เสนอ ๖,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๖,๐๐๐ บาท

๕๗ จางทําปายไวนิลโครงการแข ๖,๑๕๐ บาท ๖,๑๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ 

ขันกีฬา ตอตานยาเสพติด ราคาที่เสนอ ๖,๑๕๐ บาท ราคาที่เสนอ ๖,๑๕๐ บาท

๕๘ จางเต็นท โครงการแขงันกีฬ ๑๖,๓๐๐ บาท ๑๖,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ราน ต.นําโชค ราน ต.นําโชค

ตอตานยาเสพติด ฯ ราคาที่เสนอ ๑๖,๓๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๖,๓๐๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๕๙ จางเหมาเครื่องจักร ๓๗,๐๐๐ บาท ๓๗,๓๗๒.๒๔ บาท เฉพาะเจาะจง รานบุญเรือนคาวัสดุ รานบุญเรือนคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๓๗,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓๗,๐๐๐ บาท

๖๐ จางเปลี่ยนตูเซฟตี้พรอมวัสด ๒๐,๔๕๐ บาท ๒๐,๔๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานมะลิสาการคา รานมะลิสาการคา

อุปกรณ ราคาที่เสนอ ๒๐,๔๕๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๐,๔๕๐ บาท

๖๑ จางคนงานเฝาเครื่องสูบน้ํา ๓,๘๘๘ บาท ๓,๘๘๘ บาท เฉพาะเจาะจง นายธนากร ปาเดช นายธนากร ปาเดช

ราคาที่เสนอ ๓,๘๘๘ บาท ราคาที่เสนอ ๓,๘๘๘ บาท

๖๒ จางคนงานเฝาเครื่องสูบน้ํา ๓,๘๘๘ บาท ๓,๘๘๘ บาท เฉพาะเจาะจง นายนิมิต รัตนโกมล นายนิมิต รัตนโกมล

ราคาที่เสนอ ๓,๘๘๘ บาท ราคาที่เสนอ ๓,๘๘๘ บาท

๖๓ จางเหมาประกอบอาหาร ๒๔,๖๔๐ บาท ๒๔,๖๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพะเยาว สุวรรณศร นางสาวพะเยาว สุวรรณศร

กลางวันเดือนมีนาคม ราคาที่เสนอ ๒๔,๖๔๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๔,๖๔๐ บาท

๖๔ ซื้อกรอบรูป โครงการจัดพิธี ๑๕๒,๒๔๐ บาท ๑๕๒,๒๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานสุมลการคา รานสุมลการคา

รับพระราชทาน ฯ ราคาที่เสนอ ๑๕๒,๒๔๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๕๒,๒๔๐ บาท

๖๕ ซื้อกรอบรูปพรอมพระบรม ๓,๕๐๐ บาท ๓,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานธีรวัฒนกรอบวิทย รานธีรวัฒนกรอบวิทย

ฉายาลักษณ ฯ ราคาที่เสนอ ๓,๕๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓,๕๐๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๖๖ ซื้อวัสดุ อุปกรณ ในการจัด ๒,๔๑๐.๗๑ บาท ๒,๔๑๐.๗๑ บาท เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์การไฟฟา รานศักดิ์การไฟฟา

เตรียมสนาม ราคาที่เสนอ ๒,๔๑๐.๗๑ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๔๑๐.๗๑ บาท

๖๗ ซื้ออุปกรณกีฬา ๕๙,๐๙๔ บาท ๕๙,๐๙๔ บาท เฉพาะเจาะจง รานสุมลการคา รานสุมลการคา

ราคาที่เสนอ ๕๙,๐๙๔ บาท ราคาที่เสนอ ๕๙,๐๙๔ บาท

๖๘ ซื้อดินลูกรัง ๔๓๖,๙๖๘ บาท๔๓๘,๗๔๙.๐๕ บาท เฉพาะเจาะจง รานศิริชัยคาวัสดุ รานศิริชัยคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๔๓๖,๙๖๘ บาท ราคาที่เสนอ ๔๓๖,๙๖๘ บาท

รานบุญเรือนคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๔๓๘,๔๘๐ บาท

รานแกวใจคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๔๔๐,๖๔๐ บาท

๖๙ จางปรับปรุงถนนดินลูกรัง ๔๗๖,๐๐๐ บาท ๔๗๗,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ราน ส.กิตติชัยคาวัสดุ ราน ส.กิตติชัยคาวัสดุ

พรอมบดอัด บานซง ราคาที่เสนอ ๔๗๖,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๗๖,๐๐๐ บาท

รานบุญเรือนคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๔๗๗,๕๐๐ บาท

รานรุงทิพยการคา

ราคาที่เสนอ ๔๗๗,๐๐๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๗๐ จางปรับปรุงถนนดินลูกรัง ๔๘๖,๐๐๐ บาท ๔๘๗,๑๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ราน ส.กิติชัยคาวัสดุ ราน ส.กิติชัยคาวัสดุ

พรอมบดอัด บานเพชรเอิม ราคาที่เสนอ ๔๘๖,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๘๖,๐๐๐ บาท

รานบุญเรือนคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๔๘๗,๐๐๐ บาท

รานรุงทิพยการคา

ราคาที่เสนอ ๔๘๖,๕๐๐ บาท

๗๑ จางขุดลอกรองระบายน้ํา ๒๐๘,๐๐๐ บาท ๒๑๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานศิริชัยคาวัสดุ รานศิริชัยคาวัสดุ

หมู๑ หมู๕ หมู๖ ราคาที่เสนอ ๒๐๘,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๐๘,๐๐๐ บาท

รานพิเชษฐ

ราคาที่สนอ ๒๐๙,๐๐๐ บาท

รานบุญเรือนคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๒๑๐,๐๐๐ บาท

๗๒ ปายไวนิล โครงการประชา ๘,๕๐๕ บาท ๘,๕๐๕ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ

สัมพันธการรับสมัครเด็ก นร. ราคาที่เสนอ ๘,๕๐๕ บาท ราคาที่เสนอ ๘,๕๐๕ บาท

๗๓ จางบํารุงและซอมแซฒเครื่อ ๖๖๘.๗๕ บาท ๖๖๘.๗๕ บาท เฉพาะเจาะจง รานเพาเวอรทูลส กบินทรบุรี รานเพาเวอรทูลส กบินทรบุรี

ตัดหญาแบบสาย ราคาที่เสนอ ๖๖๘.๗๕ บาท ราคาที่เสนอ ๖๖๘.๗๕ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๗๔ จางบํารุงและซอมแซม ๓,๙๙๐ บาท ๓,๙๙๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต  รื่นสุวรรณ นายสงกรานต  รื่นสุวรรณ

เครื่องเสียง ราคาที่เสนอ ๓,๙๙๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓,๙๙๐ บาท

๗๕ จางซอมแซมรถยนต ๑,๒๐๐ บาท ๑,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานเพชรเซอรวิส รานเพชรเซอรวิส

สวนกลาง ราคาที่เสนอ ๑,๒๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑,๒๐๐ บาท

๗๖ จางทําปายไวนิล โครงการ ๘๗๕ บาท ๘๗๕ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ 

อบรมเชิงปฎิบัติการ ราคาที่เสนอ ๘๗๕ บาท ราคาที่เสนอ ๘๗๕ บาท

๗๗ จางซอมแซมเครื่องปรับ ๑๑,๐๐๐ บาท ๑๑,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานพลชัยแอรแอร เซอรวิส รานพลชัยแอรแอร เซอรวิส

อากาศ ราคาที่เสนอ ๑๑,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๑,๐๐๐ บาท

๗๘ จางกําจัดสิ่งปฎิกูล ๓,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางไฉน บุญมาก นางไฉน บุญมาก

ราคาที่เสนอ ๓,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓,๐๐๐ บาท

๗๙ จางยามรักษาการณ ประจํา ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพายุ ฟกแกว นายพายุ ฟกแกว

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ราคาที่เสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท

๘๐ เชาเครื่องถายเอกสาร ๗,๒๐๐ บาท ๗,๒๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท ราน พีแอนดเอ็น เซอรวิส ราน พีแอนดเอ็น เซอรวิส

ราคาที่เสนอ ๗,๒๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๗,๒๐๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๘๑ จางยามรักษาการณประจํา ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท นายพิชัย  เชงขุนทด นายพิชัย  เชงขุนทด

องคการบริหารสวนตําบล ราคาที่เสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท

หาดนางแกว

๘๒ จางซอมแซมรถยนตดับเพลิ ๕,๐๗๐ บาท ๕,๐๗๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานเพชร เซอรวิส รานเพชร เซอรวิส

ราคาที่เสนอ ๕,๐๗๐ บาท ราคาที่เสนอ ๕,๐๗๐ บาท

๘๓ จางซอมแซมปมน้ําชนิด ๑๕,๒๔๙. บาท ๑๕,๒๔๙. บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวองุน ดาวรุง นางสาวองุน ดาวรุง

หอยโขง ราคาที่เสนอ ๑๕,๒๔๙ บาท ราคาที่เสนอ ๑๕,๒๔๙ บาท

๘๔ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ ๔,๑๒๕ บาท ๔,๑๒๕ บาท เฉพาะเจาะจง ราน ๒ พ.ี๓ เอส. ราน ๒ พ.ี๓ เอส.

การแพทย ราคาที่เสนอ ๔,๑๒๕ บาท ราคาที่เสนอ ๔,๑๒๕ บาท

๘๕ ซื้อวัสดุกอสราง ๑,๗๒๒.๗๐ บาท ๑,๗๒๒.๗๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานเพาเวอรทูลส กบินทรบุรี รานเพาเวอรทูลส กบินทรบุรี

ราคาที่เสนอ ๑,๗๒๒.๗๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑,๗๒๒.๗๐ บาท

๘๖ ซื้อวัสดุกอสราง ๒๓,๗๓๒.๖๐ บาท ๒๓,๗๓๒.๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์การไฟฟา รานศักดิ์การไฟฟา

ราคาที่เสนอ ๒๓,๗๓๒.๖๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๓,๗๓๒.๖๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๘๗ ซื้อวัสดุอุปกรณในการฝก ๑๙,๖๐๐ บาท ๑๙,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานณิชาภัณฑ รานณิชาภัณฑ 

อบรม ราคาที่เสนอ ๑๙,๖๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๙,๖๐๐ บาท

๘๘ ซื้อวัสดุยานพาหนะและ ๙,๒๕๕.๕๐ บาท ๙,๒๕๕.๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานเพาเวอรทูลส กบินทรบุรี รานเพาเวอรทูลส กบินทรบุรี

ขนสง ราคาที่เสนอ ๙,๒๕๕.๕๐ บาท ราคาที่เสนอ ๙,๒๕๕.๕๐ บาท

๘๙ ซื้อวัสดุอื่นๆ ๒๕,๕๐๐ บาท ๒๕,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพรเพ็ญ ลาภกิจ นางสาวพรเพ็ญ ลาภกิจ

ราคาที่เสนอ ๒๕,๕๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๕,๕๐๐ บาท

๙๐ ซื้อวัสดุกอสราง ๑๖,๓๗๐.๐๓ บาท ๑๖,๓๗๐.๐๓ บาท เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์การไฟฟา รานศักดิ์การไฟฟา

ราคาที่เสนอ ๑๖,๓๗๐.๐๓ บาท ราคาที่เสนอ ๑๖,๓๗๐.๐๓ บาท

๙๑ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ๑๗๐,๐๐๐ บาท ๑๗๑,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานแกวใจคาวัสดุ รานแกวใจคาวัสดุ

เหล็ก บานหาดสูง หมู๒ ราคาที่เสนอ ๑๗๐,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๗๐,๐๐๐ บาท

รานรุงทิพยการคา

ราคาที่เสนอ ๑๗๑,๐๐๐ บาท

รานศิริชัยคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๑๗๑,๕๐๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๙๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ๔๙๗,๐๐๐ บาท ๔๙๙,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานรุงทิพยการคา รานรุงทิพยการคา

เหล็ก บานซง หมู๓ ราคาที่เสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

รานบุญเรือนคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

รานแกวใจคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๔๙๙,๓๐๐ บาท

๙๓ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ๔๙๗,๐๐๐ บาท ๔๙๘,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานกุลจุรีการคา รานกุลจุรีการคา

เหล็ก บานบึงกาฬ ราคาที่เสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

รานรุงทิพยการคา

ราคาที่เสนอ ๔๙๘,๒๐๐ บาท

รานบุญเรือนคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

๙๔ กอสรางเทลานคอนกรีตเอน ๓๓๔,๐๔๐ บาท ๓๓๔,๐๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อทิตวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง หจก.อทิตวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง

ประสงค หมู๗ บานปราสาท ราคาที่เสนอ ๓๓๔,๐๔๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓๓๔,๐๔๐ บาท

หจก.สุนทรอินดัสทรี ซัพพลาย

ราคาที่เสนอ ๓๘๔,๖๗๗.๘๗ บาท

หจก.เคแอนดดี รับสรางบาน

ราคาที่เสนอ ๓๖๒,๙๕๓.๖๒ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๙๕ กอสรางถนน คอนกรีตเสริม ๔๙๖,๐๐๐ บาท ๔๙๗,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานกุลจุรีการคา รานกุลจุรีการคา

เหล็ก หมู๕ บานเขาดิน ราคาที่เสนอ  ๔๙๖,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ  ๔๙๖,๐๐๐ บาท

รานรุงทิพยการคา

ราคาที่เสนอ ๔๘๗,๐๐๐ บาท

รานบุญเรือนคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

๙๖ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ๔๙๗,๐๐๐ บาท ๔๙๙,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานกุลจุรีการคา รานกุลจุรีการคา

เหล็ก บานเกาะลอย หมู๖ ราคาที่เสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

รานบุญเรือนคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

รานรุงทิพยการคา

ราคาที่เสนอ ๔๙๙,๓๐๐ บาท

๙๗ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ๔๙๓,๐๐๐ บาท ๔๙๔,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานส.กิตติชัย คาวัสดุ รานส.กิตติชัย คาวัสดุ

เหล็ก บานปราสาท ราคาที่เสนอ  ๔๙๓,๐๐๐บาท ราคาที่เสนอ  ๔๙๓,๐๐๐บาท

รานบุญเรือนคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ  ๔๙๔,๐๐๐ บาท

รานพิเชษฐ

ราคาที่เสนอ ๔๙๔,๓๐๐  บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๙๘ กอสรางทอลอดเหลี่ยม หมู๓ ๔๕๓,๐๐๐ บาท ๔๕๔,๗๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานรุงทิพยการคา รานรุงทิพยการคา

บานซง ราคาที่เสนอ ๔๕๓,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๕๓,๐๐๐ บาท

รานส.กิตติชัย คาวัสดุ

ราคาที่เสนอ  ๔๕๔,๐๐๐ บาท

รานบุญเรือนคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ  ๔๕๔,๗๐๐ บาท

๙๙ กอสรางถนนคอนกรีต ๔๘๐,๐๐๐ บาท ๔๘๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานรุงทิพยการคา รานรุงทิพยการคา

เสริมเหล็ก บานเกาะลอย ราคาที่เสนอ ๔๘๐,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

รานบุญเรือนคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ  ๔๘๐,๕๐๐ บาท

รานกุลจุรีการคา

ราคาที่เสนอ 

๔๘๐,๖๐๓.๗๐ บาท

๑๐๐ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒๐๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานศิริชัยคาวัสดุ รานศิริชัยคาวัสดุ

เหล็ก บานเพชรเอิม ราคาที่เสนอ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

รานกุลจุรีการคา

ราคาที่เสนอ ๒๐๘,๖๐๐ บาท

รานรุงทิพยการคา

ราคาที่เสนอ ๒๐๕,๐๐๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๑๐๑ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔๕๐,๐๐๐ บาท ๔๕๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานรุงเรืองคาวัสดุ รานรุงเรืองคาวัสดุ

บริเวณวัดหาดสูง ราคาที่เสนอ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

รานรุงทิพยการคา

ราคาที่เสนอ ๔๕๔,๐๐๐ บาท

ราน ส.กิตติชัย

ราคาที่เสนอ ๔๕๔,๖๐๐ บาท

๑๐๒ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ๓๐๔,๐๐๐ บาท ๓๐๔,๗๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานรุงโรจนคาวัสดุ รานรุงโรจนคาวัสดุ

เหล็ก หมู๒ ราคาที่เสนอ ๓๐๔,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓๐๔,๐๐๐ บาท

รานศิริชัยคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๓๐๔,๕๐๐ บาท

รานแกวใจคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๓๐๔,๗๐๐ บาท

๑๐๓ กอสรางถนนดินพรอมลงดิน ๑๙๒,๐๐๐ บาท ๑๙๒,๙๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานบุญเรือนคาวัสดุ รานบุญเรือนคาวัสดุ

ลูกรัง หมู๒ บานหาดสูง ราคาที่เสนอ ๑๙๒,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๙๒,๐๐๐ บาท

รานศิริชัยคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๑๙๒,๕๐๐ บาท

รานแกวใจคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๑๙๒,๙๐๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๑๐๔ กอสรางถนนคอนกรีตเสริม ๔๙๗,๐๐๐ บาท ๔๙๗,๘๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานรุงโรจนคาวัสดุ รานรุงโรจนคาวัสดุ

เหล็ก บานบึงกาฬ ราคาที่เสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

รานศิริชัยคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๔๙๗,๕๐๐ บาท

รานแกวใจคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๔๙๗,๘๐๐ บาท

๑๐๕ กอสรางถนนดินลูกรังพรอม ๓๙๙,๑๐๐ บาท ๔๐๐,๑๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพันธุเพ็ชร บัวงาม นายพันธุเพ็ชร บัวงาม

บดอัด บานเขาดิน ราคาที่เสนอ ๓๙๙,๑๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓๙๙,๑๐๐ บาท

รานรุงโรจนคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๔๐๐,๑๐๐ บาท

รานศิริชัยคาวัสดุ 

ราคาที่เสนอ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐๖ จางซอมแซมบํารุงรักษาและ ๒๖,๙๗๐ บาท ๒๖,๙๗๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวดาวรุง  ถวิลไพร นางสาวดาวรุง  ถวิลไพร

ซอมแซมระบบประปา หมู๖ ราคาที่เสนอ ๒๖,๙๗๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๖,๙๗๐ บาท

๑๐๗ จางทําปายไวนิล โครงการ ๗๕๐ บาท ๗๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ

คัดกรองผี้ภาวะเสี่ยง ฯ ราคาที่เสนอ ๗๕๐ บาท ราคาที่เสนอ ๗๕๐ บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



๑๐๘ จางซอมแซมเครื่องพิมพ ๓,๐๐๔ บาท ๓,๐๐๔ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อารแอนดพี คอมซิสเต็ม หจก.อารแอนดพี คอมซิสเต็ม

ราคาที่เสนอ ๓,๐๐๔ บาท ราคาที่เสนอ ๓,๐๐๔ บาท

๑๐๙ จางทําปายไวนิล ๑๒,๙๘๐ บาท ๑๒,๙๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ

ราคาที่เสนอ ๑๒,๙๘๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๒,๙๘๐ บาท

๑๑๐ จางซอมแซมระบบประปา ๙,๙๐๐ บาท ๙,๙๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวดาวรุง ถวิลไพร นางสาวดาวรุง ถวิลไพร

หมูบาน ราคาที่เสนอ ๙,๙๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๙,๙๐๐ บาท

๑๑๑ จางบํารุงรักษาและซอมแซม ๕,๑๐๐ บาท ๕,๑๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานพลชัยแอรเซอรวิส รานพลชัยแอรเซอรวิส

เครื่องปรับอากาศ  ศพด. ราคาที่เสนอ ๕,๑๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๕,๑๐๐ บาท

๑๑๒ จางซอมแซมเครื่องพน ๑๘,๙๘๔ บาท ๑๘,๙๘๔ บาท เฉพาะเจาะจง รานเพาเอรทูลส กบินทรบุรี รานเพาเอรทูลส กบินทรบุรี

หมอกควัน ราคาที่เสนอ ๑๘,๙๘๔ บาท ราคาที่เสนอ ๑๘,๙๘๔ บาท

๑๑๓ ซื้อสารสมและคคลอรีน ๙๘,๐๐๐ บาท ๙๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานทรัพยหิรัญรุงเรืองกิจ รานทรัพยหิรัญรุงเรืองกิจ

ราคาที่เสนอ ๙๘,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๙๘,๐๐๐ บาท

๑๑๔ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ๑๔,๔๕๐ บาท ๑๔,๔๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อารแอนดพี คอมซิสเต็ม หจก.อารแอนดพี คอมซิสเต็ม

กองชาง ราคาที่เสนอ ๑๔,๔๕๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๔,๔๕๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๑๑๕ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ๑๓,๖๘๐ บาท ๑๓,๖๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานณิชาภัณฑ รานณิชาภัณฑ

ราคาที่เสนอ ๑๓,๖๘๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๓,๖๘๐ บาท

๑๑๖ ซื้อวัสดุ อุปกรณ ๒๒,๓๒๒ บาท ๒๒,๓๒๒ บาท เฉพาะเจาะจง รานเพาเวอรทูลส กบินทรบุรี รานเพาเวอรทูลส กบินทรบุรี

ราคาที่เสนอ ๒๒,๓๒๒ บาท ราคาที่เสนอ ๒๒,๓๒๒ บาท

๑๑๗ ซื้อครุภัณฑทางการแพทย ๑๓,๗๕๐ บาท ๑๓,๗๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานณิชาภัณฑ รานณิชาภัณฑ

เครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย ราคาที่เสนอ ๑๓,๗๕๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๓,๗๕๐ บาท

รานเรียนเกง

ราคาที่เสนอ ๑๔,๒๕๐ บาท

ราน พ.สุวรรณศร

ราคาที่เสนอ ๑๔,๕๐๐ บาท

๑๑๘ ซื้อวัสดุ อุปกรณ โครงการ ๒๓,๐๐๐ บาท ๒๓,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ราน ส.ชุติมา ราน ส.ชุติมา

เฝาระวัง ปองกัน โรคติดตอ ราคาที่เสนอ ๒๓,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๓,๐๐๐ บาท

๑๑๙ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ๑๓,๒๐๐ บาท ๑๓,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานณิชาภัณฑ รานณิชาภัณฑ

ราคาที่เสนอ ๑๓,๒๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๓,๒๐๐ บาท

๑๒๐ ซื้อวัสดุกอสราง ๕๙,๕๖๘.๑๖ บาท ๕๙,๕๖๘.๑๖ บาท เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์การไฟฟา รานศักดิ์การไฟฟา

ราคาที่เสนอ ๕๙,๕๖๘.๑๖ บาท ราคาที่เสนอ ๕๙,๕๖๘.๑๖ บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



๑๒๑ จางปรับปรุงซอมแซมหองน้ํ ๓๒๐,๐๐๐ บาท ๓๒๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานภักดีการคา รานภักดีการคา

รพ.สต.หาดนางแกว ราคาที่เสนอ ๓๒๐,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓๒๐,๐๐๐ บาท

รานศิริชัยคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๓๔๐,๕๐๐ บาท

รานสมพงษคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๓๔๐,๗๐๐ บาท

๑๒๒ ขยายทอเมนน้ําประปา ๒๑๓,๐๐๐ บาท ๒๑๔,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานยุพินคาวัสดุ รานยุพินคาวัสดุ

หมูบาน หมู๖ ราคาที่เสนอ ๒๑๓,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๑๓,๐๐๐ บาท

รานรุงทิพยการคา

ราคาที่เสนอ ๒๑๔,๐๐๐ บาท

รานรุงทิพยการคา

ราคาที่เสนอ ๒๑๓,๕๐๐ บาท

๑๒๓ จางแรงงานเฝาเครื่องสูบน้ํา ๔,๘๖๐ บาท ๔,๘๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายธนากร  ปาเดช นายธนากร  ปาเดช

ราคาที่เสนอ ๔,๘๖๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔,๘๖๐ บาท

๑๒๔ จางแรงงานเฝาเครื่องสูบน้ํา ๔,๘๖๐ บาท ๔,๘๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายนิมิต  รัตนโกมล นายนิมิต  รัตนโกมล

ราคาที่เสนอ ๔,๘๖๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔,๘๖๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๑๒๕ จางปายไวนิลโครงการ ๗๕๐ บาท ๗๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ

รณรงคปองกันโรคพิษ ราคาที่เสนอ ๗๕๐ บาท ราคาที่เสนอ ๗๕๐ บาท

สุนัขบา

๑๒๖ จางสํารวจสัตวและขึ้น ๗,๒๐๐ บาท ๗,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  นาแรมงาม นายสมศักดิ์  นาแรมงาม

ทะเบียนสัตว ราคาที่เสนอ ๗,๒๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๗,๒๐๐ บาท

๑๒๗ จางเหมาแรงงาน ๒,๙๑๖ บาท ๒,๙๑๖ บาท เฉพาะเจาะจง นางชญานิศ  อุนใจ นางชญานิศ  อุนใจ

ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖ บาท

๑๒๘ จางเหมาแรงงาน ๒,๙๑๖ บาท ๒,๙๑๖ บาท เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ สีโสม นายประเสริฐ สีโสม

ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖ บาท

๑๒๙ จางเหมาแรงงาน ๒,๙๑๖ บาท ๒,๙๑๖ บาท เฉพาะเจาะจง นายไพศาล ไชชุน นายไพศาล ไชชุน

ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖ บาท

๑๓๐ จางซอมแซมชั้นวางเอกสาร ๑๑,๖๐๐ บาท ๑๑,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ราน พ.สุวรรณศร ราน พ.สุวรรณศร

และเกาอี้ ราคาที่เสนอ ๑๑,๖๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๑,๖๐๐ บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



๑๓๑ จางซอมแซมสถานีสูบน้ํา ๙๗,๕๗๐ บาท ๙๗,๕๗๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานมะลิสา การคา รานมะลิสา การคา

บานหาดกระจง ราคาที่เสนอ ๙๗,๕๗๐ บาท ราคาที่เสนอ ๙๗,๕๗๐ บาท

รานสมบัติพาณิชย

ราคาที่เสนอ ๑๐๐,๓๐๐ บาท

๑๓๒ จางทําปายไวนิลโครงการ ๒,๒๕๐ บาท ๒,๒๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ

รณรงคปองกันและควบคุม ราคาที่เสนอ ๒,๒๕๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๒๕๐ บาท

โรคไขเลือดออก

๑๓๓ จางฉีดพนหมอกควันกําจัด ๒,๙๑๖ บาท ๒,๙๑๖ บาท เฉพาะเจาะจง นางชญานิศ  อุนใจ นางชญานิศ  อุนใจ

ยุงลายพาหะนําโรค ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖  บาท ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖  บาท

๑๓๔ จางฉีดพนหมอกควันกําจัด ๒,๙๑๖ บาท ๒,๙๑๖ บาท เฉพาะเจาะจง นายวีรพงษ  ฆองเสรี นายวีรพงษ  ฆองเสรี

ยุงลายพาหะนําโรค ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖  บาท ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖  บาท

๑๓๕ จางฉีดพนหมอกควันกําจัด ๒,๙๑๖ บาท ๒,๙๑๖ บาท เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน สังฆะพุฒ นายธนวัฒน สังฆะพุฒ

ยุงลายพาหะนําโรค ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖  บาท ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖  บาท

๑๓๖ จางฉีดพนหมอกควันกําจัด ๒,๙๑๖ บาท ๒,๙๑๖ บาท เฉพาะเจาะจง นายกฤตยชญ ช่ําชอง นายกฤตยชญ ช่ําชอง

ยุงลายพาหะนําโรค ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖  บาท ราคาที่เสนอ ๒,๙๑๖  บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



๑๓๗ ซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษ ๖๙,๐๐๐ บาท ๖๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานแสตมป โพสต แอนด รานแสตมป โพสต แอนด 

สุนัขบา เซอรวิส เซอรวิส

ราคาที่เสนอ ๖๙,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๖๙,๐๐๐ บาท

รานมันนี่ ซัพพลาย

ราคาที่เสนอ ๗๓,๖๐๐ บาท

รานคันไซ ซัพพลาย

ราคาที่เสนอ ๗๓,๖๐๐ บาท

๑๓๘ ซื้อวัสดุการแพทยที่มิใชยา ๑๑,๕๐๐ บาท ๑๑,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานรามาเวชภัณฑ รานรามาเวชภัณฑ

ราคาที่เสนอ ๑๑,๕๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๑,๕๐๐ บาท

๑๓๙ ซื้อวัสดุงานบานงานครัว ๒๑,๓๙๐ บาท ๒๑,๓๙๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานเรียนเกง รานเรียนเกง

(กองการศึกษา) ราคาที่เสนอ ๒๑,๓๙๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๑,๓๙๐ บาท

๑๔๐ ซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๐,๙๗๕ บาท ๑๐,๙๗๕ บาท เฉพาะเจาะจง รานเรียนเกง รานเรียนเกง

(กองการศึกษา) ราคาที่เสนอ ๑๐,๙๗๕ บาท ราคาที่เสนอ ๑๐,๙๗๕ บาท

๑๔๑ ซื้อวัสดุสํานักงาน ๘๒,๖๒๗ บาท ๘๒,๖๒๗ บาท เฉพาะเจาะจง รานเรียนเกง รานเรียนเกง

(สํานักปลัด) ราคาที่เสนอ ๘๒,๖๒๗ บาท ราคาที่เสนอ ๘๒,๖๒๗ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๑๔๒ ซื้อสารกําจัดลูกน้ํา ยุงลาย ๑๓๘,๖๐๐ บาท ๑๓๘,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานแสตมป โพสต แอนด รานแสตมป โพสต แอนด 

และน้ํายาพนหมอกควัน เซอรวิส เซอรวิส

ราคาที่เสนอ ๑๓๘,๖๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๓๘,๖๐๐ บาท

รานมันนี่ ซัพพลาย

ราคาที่เสนอ ๑๕๔,๕๐๐ บาท

รานคันไซ ซัพพลาย

ราคาที่เสนอ ๑๕๔,๕๐๐ บาท

๑๔๓ ซื้อเครื่องตัดหญาแบบ ๑๙,๐๐๐ บาท ๑๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานเพาเวอรทูลส กบินทรบุรี รานเพาเวอรทูลส กบินทรบุรี

ขอแข็ง ราคาที่เสนอ ๑๙,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๙,๐๐๐ บาท

๑๔๔ ซื้อวัสดุกอสราง ๒,๖๓๒.๒๐ บาท ๒,๖๓๒.๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์การไฟฟา รานศักดิ์การไฟฟา

ราคาที่เสนอ ๒,๖๓๒.๒๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๖๓๒.๒๐ บาท

๑๔๕ ซื้อวัสดุไฟฟา ๖๕,๙๙๗.๖๐ บาท ๖๕,๙๙๗.๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์การไฟฟา รานศักดิ์การไฟฟา

ราคาที่เสนอ ๖๕,๙๙๗.๖๐  บาท ราคาที่เสนอ ๖๕,๙๙๗.๖๐  บาท

๑๔๖ จางติดตั้งไฟฟาพลังงาน ๔๔๕,๕๐๐ บาท ๔๔๕,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทราฟฟค หจก.ไทยทราฟฟค

แสงอาทิตย หมู๗ (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด

บานปราสาท ราคาที่เสนอ ๔๔๕,๕๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๔๕,๕๐๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



บริษัท งานจราจร 

(ประเทศไทย)จํากัด

ราคาที่เสนอ ๔๕๔,๕๐๐ บาท

หจก.พงศพาคิน ทราฟฟค

ราคาที่เสนอ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

๑๔๗ จางติดตั้งไฟฟาพลังงาน ๔๙๕,๐๐๐ บาท ๔๙๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทราฟฟค หจก.ไทยทราฟฟค

แสงอาทิตย หมู๓ บานซง  (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด

ราคาที่เสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

บริษัท งานจราจร 

(ประเทศไทย) จํากัด

ราคาที่เสนอ ๕๐๕,๐๐๐ บาท

หจก.พงศพาคิน ทราฟฟค

ราคาที่เสนอ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๔๘ จางติดตั้งไฟฟาพลังงาน ๔๙๕,๐๐๐ บาท ๔๙๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทราฟฟค หจก.ไทยทราฟฟค

แสงอาทิตย หมู๓ บานซง (ประเทศไทย) จํากัด (ประเทศไทย) จํากัด

ราคาที่เสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

หจก.พงศพาคิน ทราฟฟค

ราคาที่เสนอ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

บริษัท งานจราจร 

(ประเทศไทย) จํากัด

ราคาที่เสนอ ๕๐๕,๐๐๐ บาท



๑๔๙ จางติดตั้งไฟฟาพลังงาน ๔๙๕,๐๐๐ บาท ๔๙๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยทราฟฟค หจก.ไทยทราฟฟค 

แสงอาทิตย หมู๑ บาน (ประเทศไทย) จํากัด  (ประเทศไทย) จํากัด

เพชรเอิม ราคาที่เสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

หจก.พงศพาคิน ทราฟฟค

ราคาที่เสนอ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

บริษัท งานจราจร 

(ประเทศไทย) จํากัด

ราคาที่เสนอ ๕๐๕,๐๐๐ บาท

๑๕๐ จางซอมแซมเสาวิทยุ ๒๓,๐๐๐ บาท ๒๓,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานมอสอิเล็กทรอนิคส รานมอสอิเล็กทรอนิคส

สื่อสาร ราคาที่เสนอ ๒๓,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๓,๐๐๐ บาท

๑๕๑ จางซอมแซมและบํารุง ๑,๘๖๕.๐๑ บาท ๑,๘๖๕.๐๑ บาท เฉพาะเจาะจง บรัท สยามนิสสัน บริษัท สยามนิสสัน 

รักษา รถยนต ทะเบียน บูรพาปราจีนบุรี จํากัด บูรพาปราจีนบุรี จํากัด

กธ 6257 ปราจีนบุรี ราคาที่เสนอ ๑,๘๖๕.๐๑ บาท ราคาที่เสนอ ๑๘๖๕.๐๑ บาท

๑๕๒ จางซอมแซมระบบตู ๓,๑๐๐ บาท ๓,๑๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานชาลีมอเตอรอิเล็คทริค รานชาลีมอเตอรอิเล็คทริค

คอนโทรลปมน้ําประปา ราคาที่เสนอ ๓,๑๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓,๑๐๐ บาท

หมูบาน

๑๕๓ จางทําปายประชาสัมพันธ ๗,๒๙๐ บาท ๗,๒๙๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ

โครงการบริหารงาน ศพด. ราคาที่เสนอ ๗,๒๙๐ บาท ราคาที่เสนอ ๗,๒๙๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๑๕๔ จางซอมแซมประปา ๒๐,๖๙๓ บาท ๒๐,๖๙๓ บาท เฉพาะเจาะจง รานเพาเวอรทูลส กบินทรบุรี รานเพาเวอรทูลส กบินทรบุรี

หมูบาน หมู๑ ราคาที่เสนอ ๒๐,๖๙๓ บาท ราคาที่เสนอ ๒๐,๖๙๓ บาท

๑๕๕ จางซอมแซมหลังคาและ ๒๙๑,๕๕๑ บาท ๒๙๑,๕๕๑ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวดาวรุง  ถวิลไพร นางสาวดาวรุง  ถวิลไพร

หองน้ํา ศพด. ราคาที่เสนอ ๒๙๑,๕๕๑ บาท ราคาที่เสนอ ๒๙๑,๕๕๑ บาท

๑๕๖ จางยามรักษาการณ ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายพายุ ฟกแกว นายพายุ ฟกแกว

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ราคาที่เสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท

๑๕๗ จางคนงานทั่วไป ประจํา ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล จวงจันทร นางสาวประมวล จวงจันทร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ราคาที่เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๙,๐๐๐ บาท

๑๕๘ จางรถรับ-สง เด็กเล็ก ศพด. ๒๑,๐๐๐ บาท ๒๑,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  อินทนัน นายสมชาย  อินทนัน

ราคาที่เสนอ ๒๑,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๑,๐๐๐ บาท

๑๕๙ จางประกอบอาหารปรุง ๒๒,๒๖๐ บาท ๒๒,๒๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพะเยาว สุวรรณศร นางสาวพะเยาว สุวรรณศร

สําเร็จ ศพด. ราคาที่เสนอ ๒๒,๒๖๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๒,๒๖๐ บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



๑๖๐ จางกอสรางถนนคอนกรีต ๓,๓๙๕,๐๐๐ บาท๔๐๑,๕๐๖.๑๖ บาท e-bidding หจก.เปรมพิทักษ เอ็นจิเนียริ่ง หจก.ภาดาแลนด๙๙๙

เสริมเหล็ก สายบานริมน้ํา ราคาที่เสนอ๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๖๙๗,๐๐๐ บาท

หจก.ทีเอ็น ซีเมนตบล็อค

ราคาที่เสนอ ๓,๐๒๐,๙๙๙ บาท

บ.จิรพนธ ๒๐๑๔ จํากัด

ราคาที่เสนอ ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท

บ.ชินาภัคคอนกรีต จํากัด

ราคาที่เสนอ 

๓,๓๓๓,๓๓๓.๓๓ บาท

หจก.ภาดาแลนด ๙๙๙

ราคาที่เสนอ ๒,๖๙๗,๐๐๐ บาท

หจก.วังเดือนหาเอ็นจิเนียริ่ง

ราคาที่เสนอ ๓,๑๒๑,๕๕๐ บาท

๑๖๑ จางปรับปรุงภูมิทัศน ๔๖๙,๐๐๐ บาท ๔๖๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานนิตยา รานนิตยา

ริมแมน้ําปรีนบุรี ราคาที่เสนอ ๔๖๙,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๖๙,๐๐๐ บาท

ชวงบานตะเคียนทอง รานสวนจุฑามาศ

หมู๓ ราคาที่เสนอ ๕๐๘,๐๐๐ บาท

รานปณิตา

ราคาที่เสนอ ๕๒๗,๙๐๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๑๖๒ จางซอมแซมเครื่องตัดหญา ๗๕๓ บาท ๗๕๓ บาท เฉพาะเจาะจง รานเพาเวอรทูลส กบินทรบุรี รานเพาเวอรทูลส กบินทรบุรี

แบบสาย ราคาที่เสนอ ๗๕๓ บาท ราคาที่เสนอ ๗๕๓ บาท

๑๖๓ จางซอมแซมครุภัณฑ ๓๒,๒๐๐ บาท ๓๒,๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพะเยาว  สุวรรณศร นางสาวพะเยาว  สุวรรณศร

สํานักงาน ราคาที่เสนอ ๓๒,๒๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓๒,๒๐๐ บาท

๑๖๔ จางซอมแซมโตะพับเอนก ๒,๓๐๐ บาท ๒,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพะเยาว  สุวรรณศร นางสาวพะเยาว  สุวรรณศร

ประสงค กองการศึกษา ราคาที่เสนอ ๒,๓๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๓๐๐ บาท

๑๖๕ จางทําปายไวนิล วันเฉลิม ๓,๐๘๐ บาท ๓,๐๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ

พระชนมพรรษาฯ ราคาที่เสนอ  ๓,๐๘๐ บาท ราคาที่เสนอ  ๓,๐๘๐ บาท 

๑๖๖ จางทําปายไวนิล โครงการ ๔,๕๐๐ บาท ๔,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ

จิตอาสา ราคาที่เสนอ  ๔,๕๐๐ บาท ราคาที่เสนอ  ๔,๕๐๐ บาท 

๑๖๗ จางเหมาเวที โครงการ ๒,๕๐๐ บาท ๒,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานประวัติวงษ รานประวัติวงษ

จิตอาสา ราคาที่เสนอ  ๒,๕๐๐ บาท ราคาที่เสนอ  ๒,๕๐๐ บาท 

๑๖๘ จางจัดทําพานกรวยธูป ๑,๕๕๐ บาท ๑,๕๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานศิชลดอกไม รานศิชลดอกไม

เทียนแพดอกไมสด ราคาที่เสนอ ๑,๕๕๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑,๕๕๐  บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๑๖๙ จางประกอบอาหาร ๒๒,๔๐๐ บาท ๒๒,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพะเยาว  สุวรรณศร นางสาวพะเยาว  สุวรรณศร

กลางวัน ปรุงสําเร็จ ราคาที่เสนอ ๒๒,๔๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๒,๔๐๐ บาท

๑๗๐ จางคนทําความสะอาด ๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวประมวล  จวงจันทร นางสาวประมวล  จวงจันทร

ประจํา ศพด. ราคาที่เสนอ ๙,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๙,๐๐๐ บาท

๑๗๑ จางเหมารถรับ-สง เด็กเล็ก ๒๐,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  อินทนัน นายสมชาย  อินทนัน

ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ราคาที่เสนอ ๒๐,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑๗๒ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ๙,๘๖๐ บาท ๙,๘๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อารแอนดพี คอมพซิสเต็ม หจก.อารแอนดพี คอมพซิสเต็ม

กองชาง ราคาที่เสนอ ๙,๘๖๐ บาท ราคาที่เสนอ ๙,๘๖๐ บาท

๑๗๓ ซื้อวัสดุงานบาน โครงการ ๑,๖๐๐ บาท ๑,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพะเยาว  สุวรรณศร นางสาวพะเยาว  สุวรรณศร

จิตอาสา ราคาที่เสนอ ๑,๖๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑,๖๐๐ บาท

๑๗๔ ซื้อวัสดุการเกษตร ๒๗,๒๗๐ บาท ๒๗,๒๗๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานนิตยา รานนิตยา

ราคาที่เสนอ ๒๗,๒๗๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๗,๒๗๐ บาท

๑๗๕ ซื้อวัสดุงานบานงานครัว ๘,๘๖๐ บาท ๘,๘๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานณิชาภัณฑ รานณิชาภัณฑ

ราคาที่เสนอ ๘,๘๖๐ บาท ราคาที่เสนอ ๘,๘๖๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๑๗๖ ซื้อวัสดุสํานักงาน ๓,๓๕๐ บาท ๓,๓๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานณิชาภัณฑ รานณิชาภัณฑ

ราคาที่เสนอ ๓,๓๕๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓,๓๕๐ บาท

๑๗๗ ซื้อครุภัณฑสํานักงาน ๒๔,๐๐๐ บาท ๒๔,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สมใจวัสดุปราจีนบุรี บริษัท กบินทรบุรี เฟอรนิเจอร

กองชาง ราคาที่เสนอ ๓๒,๕๐๐ บาท จํากัด

บริษัท ประเสริฐมนตรี ราคาที่เสนอ ๒๔,๐๐๐ บาท

ปราจีนบุรี จํากัด

ราคาที่เสนอ ๒๙,๕๐๐ บาท

บริษัท กบินทรบุรี เฟอรนิเจอร

จํากัด

ราคาที่เสนอ ๒๔,๐๐๐ บาท

๑๗๘ ซื้อครุภัณฑสํานักงาน ๒๗,๐๐๐ บาท ๒๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สมใจวัสดุปราจีนบุรี บริษัท กบินทรบุรี เฟอรนิเจอร

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ ๓๒,๒๐๐ บาท จํากัด

บริษัท ประเสริฐมนตรี ราคาที่เสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท

ปราจีนบุรี

ราคาที่เสนอ ๓๐,๐๐๐ บาท

บริษัท กบินทรบุรี เฟอรนิเจอร

จํากัด

ราคาที่เสนอ ๒๗,๐๐๐ บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



๑๗๙ ซื้อครุภัณฑสํานักงาน ๑๒๗,๓๐๐ บาท ๑๒๗,๓๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สมใจวัสดุปราจีนบุรี บริษัท กบินทรบุรี เฟอรนิเจอร

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ ๑๕๗,๙๐๐ บาท จํากัด

บริษัท ประเสริฐมนตรี ราคาที่เสนอ ๑๒๗,๓๐๐ บาท

ปราจีนบุรี

ราคาที่เสนอ ๑๔๕,๖๐๐ บาท

บริษัท กบินทรบุรี เฟอรนิเจอร

จํากัด

ราคาที่เสนอ ๑๒๗,๓๐๐ บาท

๑๘๐ ซื้อครุภัณฑสํานักงาน ๕๕,๐๐๐ บาท ๕๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สมใจวัสดุปราจีนบุรี บริษัท กบินทรบุรี เฟอรนิเจอร

กองคลัง ราคาที่เสนอ ๖๓,๕๐๐ บาท จํากัด

บริษัท ประเสริฐมนตรี ราคาที่เสนอ ๕๕,๐๐๐ บาท

ปราจีนบุรี

ราคาที่เสนอ ๕๙,๕๐๐ บาท

บริษัท กบินทรบุรี เฟอรนิเจอร

จํากัด

ราคาที่เสนอ ๕๕,๐๐๐ บาท

๑๘๑ ซื้อวัสดุงานบานงานครัว ๑๘,๗๗๐ บาท ๑๘,๗๗๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานณิชาภัณฑ รานณิชาภัณฑ

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ ๑๘,๗๗๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๘,๗๗๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๑๘๒ ซื้อสื่อการเรียนการสอน ๔๕,๕๓๐ บาท ๔๕,๕๓๐ บาท เฉพาะเจาะจง บ.ทรัพยเจริญเครื่องเขียน จํากัด บ.ทรัพยเจริญเครื่องเขียน จํากัด

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ ๔๕,๕๓๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๕,๕๓๐ บาท

บ.พลอยใส ๒๐๑๘ จํากัด

ราคาที่เสนอ ๔๗,๐๙๕ บาท

บ.สตารคิดชอ็ป 

ราคาที่เสนอ ๔๗,๖๓๐ บาท

๑๘๓ ซื้อวัสดุตกแตงสถานที่ ๒,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ราน พ.สุวรรณศร ราน พ.สุวรรณศร

ตามโครงการจัดกิจกรรม ราคาที่เสนอ ๒,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๐๐๐ บาท

เฉลิมพระเกียรติ

๑๘๔ ซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๕,๖๒๔ บาท ๑๕,๖๒๔ บาท เฉพาะเจาะจง ราน พ.สุวรรณศร ราน พ.สุวรรณศร

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ ๑๕,๖๒๔ บาท ราคาที่เสนอ ๑๕,๖๒๔ บาท

๑๘๕ ซื้อวัสดุตกแตงสถานที่ ๗,๑๖๐ บาท ๗,๑๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง ราน พ.สุวรรณศร ราน พ.สุวรรณศร

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา ราคาที่เสนอ ๗,๑๖๐ บาท ราคาที่เสนอ ๗,๑๖๐ บาท

๑๘๖ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ๒๑,๗๔๐ บาท ๒๑,๗๔๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อารแอนดพี คอมซิสเต็ม หจก.อารแอนดพี คอมซิสเต็ม

กองคลัง ราคาที่เสนอ ๒๑,๗๔๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๑,๗๔๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๑๘๗ ซื้อวัสดุยานพาหนะและ ๑๑,๙๐๗ บาท ๑๑,๙๐๗ บาท เฉพาะเจาะจง รานเพาเวอรทูลสกบินทรบุรี รานเพาเวอรทูลสกบินทรบุรี

ขนสง ราคาที่เสนอ ๑๑,๙๐๗ บาท ราคาที่เสนอ ๑๑,๙๐๗ บาท

๑๘๘ ซื้อวัสดุการเกษตร ๔๑,๙๐๐ บาท ๔๑,๙๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานนิตยา รานนิตยา

ราคาที่เสนอ ๔๑,๙๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๑,๙๐๐ บาท

๑๘๙ ซื้อหนังสือสําหรับเด็ก ๕,๖๐๐ บาท ๕,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท สรางสรรคสื่อเพื่อการ บริษัท สรางสรรคสื่อเพื่อการ

ปฐมวัย เรียนู (สสร)จํากัด เรียนู (สสร.)จํากัด

ราคาที่เสนอ ๕,๖๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๕,๖๐๐ บาท

รานอินเตอรบุค

ราคาที่เสนอ ๕,๖๘๔ บาท

รานคลังหนังสือ

ราคาที่เสนอ ๕,๖๕๖ บาท

๑๙๐ จางคนเฝาเครื่องสูบน้ํา ๔,๘๖๐ บาท ๔,๘๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายธนากร  ปาเดช นายธนากร  ปาเดช

ราคาที่เสนอ ๔,๘๖๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔,๘๖๐ บาท

๑๙๑ จางคนเฝาเครื่องสูบน้ํา ๔,๘๖๐ บาท ๔,๘๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายนิมิต  รัตนโกมล นายนิมิต  รัตนโกมล

ราคาที่เสนอ ๔,๘๖๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔,๘๖๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๑๙๒ จางทําปายไวนิล โครงการ ๒,๘๘๐ บาท ๒,๘๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ราคาที่เสนอ ๒,๘๘๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๘๘๐ บาท

๑๙๓ จางทําปายไวนิล โครงการ ๖๒๕ บาท ๖๒๕ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ

จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ราคาที่เสนอ ๖๒๕ บาท ราคาที่เสนอ ๖๒๕ บาท

ผูเรียน

๑๙๔ จางจัดพานพุมดอกไมสด ๑,๗๐๐ บาท ๑,๗๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานศิชลดอกไม รานศิชลดอกไม

ราคาที่เสนอ ๑,๗๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑,๗๐๐ บาท

๑๙๕ จางกําจัดสิ่งปฎิกูล ๓,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางไฉน  บุญมาก นางไฉน  บุญมาก

ราคาที่เสนอ ๓,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓,๐๐๐ บาท

๑๙๖ จางซอมแซมประตูรั้ว ๓๐,๖๐๐ บาท ๓๐,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวดาวรุง  ถวิลไพร นางสาวดาวรุง  ถวิลไพร

อาคารที่ทําการ อบต. ราคาที่เสนอ ๓๐,๖๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓๐,๖๐๐ บาท

๑๙๗ จางประเมินความพึงพอใจ ๒๕,๐๐๐ บาท ๒๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ของประชาชนผูรับบริการ ราคาที่เสนอ ๒๕,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๕,๐๐๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๑๙๘ จางกําจัดวัชพืชบริเวณรอบ ๒๓๗,๐๐๐ บาท ๒๓๗,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานรุงเรืองคาวัสดุ รานทองเพ็ชรคาวัสดุ

โครงการฟนฟูแหลงน้ํา ราคาที่เสนอ ๒๓๘,๗๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๓๗,๐๐๐ บาท

บึงน้ําใส รานศิริชัยคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๒๓๘,๐๐๐ บาท

รานทองเพ็ชรคาวัสดุ

ราคาที่เสนอ ๒๓๗,๐๐๐ บาท

๑๙๙ จางซอมแซมเครื่องตัดหญา ๕,๑๕๐ บาท ๕,๑๕๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานเพาเอรทูลส กบินทรบุรี รานเพาเอรทูลส กบินทรบุรี

แบบสาย ราคาที่เสนอ ๕,๑๕๐ บาท ราคาที่เสนอ ๕,๑๕๐ บาท

๒๐๐ ซื้ออุปกรณอานบัตรเอนก ๒,๗๖๐ บาท ๒,๗๖๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อารแอนดพีคอมพซิสเต็ม หจก.อารแอนด คอมพซิสเต็ม

ประสงค ราคาที่เสนอ ๒,๗๖๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๗๖๐ บาท

๒๐๑ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ๒๑,๙๐๐ บาท ๒๑,๙๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อารแอนดพีคอมพซิสเต็ม หจก.อารแอนด คอมพซิสเต็ม

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ ๒๑,๙๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๑,๙๐๐ บาท

๒๐๒ ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ๑๓,๖๐๐ บาท ๑๓,๖๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อารแอนดพี คอมพซิสเต็ม หจก.อารแอนด คอมพซิสเต็ม

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ ๑๓,๖๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๓,๖๐๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๒๐๓ ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ๔๑,๒๐๐ บาท ๔,๑๒๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อารแอนดพี คอมพซิสเต็ม หจก.อารแอนด คอมพซิสเต็ม

สํานักปลัด ราคาที่เสนอ ๔๑,๒๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔๑,๒๐๐ บาท

๒๐๔ ซื้อครุภัณฑสํานักงาน ๑๔,๔๐๐ บาท ๑๔,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.มารวิน อิเล็กทรอนิกส หจก.มารวิน อิเล็กทรอนิกส

กองการศึกษา (กบินทรบุรี ) (กบินทรบุรี ) 

ราคาที่เสนอ ๑๔,๔๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๔,๔๐๐ บาท

๒๐๕ ซื้อวัสดุไฟฟา ๖,๒๖๔.๘๕ บาท ๖,๒๖๔.๘๕ บาท เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์การไฟฟา รานศักดิ์การไฟฟา

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ ๖,๒๖๔.๘๕ บาท ราคาที่เสนอ ๖,๒๖๔.๘๕ บาท

๒๐๖ ซื้อครุภัณฑงานบาน ๓,๘๙๐ บาท ๓,๘๙๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.มารวิน อิเล็กทรอนิกส หจก.มารวิน อิเล็กทรอนิกส

งานครัว(เครื่งทําน้ําเย็น) (กบินทรบุรี ) (กบินทรบุรี ) 

ราคาที่เสนอ ๓,๘๙๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓,๘๙๐ บาท

๒๐๗ ซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง ๒๔,๘๕๕ บาท ๒๔,๘๕๕ บาท เฉพาะเจาะจง รานณิชาภัณฑ รานณิชาภัณฑ

ราคาที่เสนอ ๒๔,๘๕๕ บาท ราคาที่เสนอ ๒๔,๘๕๕ บาท

๒๐๘ ซื้อวัสดุกอสราง โครงการ ๒๐,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานนิยมวัสดุกอสราง รานนิยมวัสดุกอสราง

ปรับปรุงสภาพแวดลอม ฯ ราคาที่เสนอ ๒๐,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๐,๐๐๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๒๐๙ ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ๓๒,๕๐๐ บาท ๓๒,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานเจริญรุงเรือง รานเจริญรุงเรือง

ราคาที่เสนอ ๓๒,๕๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓๒,๕๐๐ บาท

นายวันชัย  คะมะโน

ราคาที่เสนอ ๓๓,๖๐๐ บาท

ราน ทีแอนดเจ ซาวด

ราคาที่เสนอ ๓๓,๔๐๐ บาท

๒๑๐ ซื้อวัสดุไฟฟา ๑,๗๙๘.๖๗ บาท ๑,๗๙๘.๖๗ บาท เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์การไฟฟา รานศักดิ์การไฟฟา

ราคาที่เสนอ ๑,๗๙๘.๖๗ บาท ราคาที่เสนอ ๑,๗๙๘.๖๗ บาท

๒๑๑ ซื้อวัสดุสํานักงาน กองชาง ๑๕,๓๘๐ บาท ๑๕,๓๘๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานณิชาภัณฑ รานณิชาภัณฑ

ราคาที่เสนอ ๑๕,๓๘๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๕,๓๘๐ บาท

๒๑๒ ซื้อวัสดุสําหรับกิจกรรมกวน ๒๔,๗๒๐ บาท ๒๔,๗๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง ราน ป.ปลาพาณิชย ราน ป.ปลาพาณิชย

กระยาสารท ราคาที่เสนอ ๒๔,๗๒๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๔,๗๒๐ บาท

๒๑๓ ซื้อวัสดุกอสราง ๑๕,๙๑๗.๒๒ บาท ๑๕,๙๑๗.๒๒ บาท เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์การไฟฟา รานศักดิ์การไฟฟา

ราคาที่เสนอ ๑๕,๙๑๗.๒๒ บาท ราคาที่เสนอ ๑๕,๙๑๗.๒๒ บาท

๒๑๔ ซื้อวัสดุ (ถังขยะเปยก) ๑๒,๐๐๐ บาท ๑๒,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานณิชาภัณฑ รานณิชาภัณฑ

ราคาที่เสนอ ๑๒,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๒,๐๐๐ บาท

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๒๑๕ ซื้อผามาน ๑๗,๒๒๐ บาท ๑๗,๒๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานฟาดีไซด รานฟาดีไซด

ราคาที่เสนอ ๑๗,๒๒๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๗,๒๒๐ บาท

๒๑๖ ซื้อเครื่องดูดฝุน ๑๓,๐๐๐ บาท ๑๓,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ราน เอ็น เอ ราน เอ็น เอ

ราคาที่เสนอ ๑๓,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๑๓,๐๐๐ บาท

รานพัศชนญ เครื่องเขียน

ราคาที่เสนอ ๑๓,๕๐๐ บาท

๒๑๗ ซื้อวัสดุกอสราง ๖๐,๐๐๐ บาท ๖๐,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานนิยมวัสดุกอสราง รานนิยมวัสดุกอสราง

ราคาที่เสนอ ๖๐,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๖๐,๐๐๐ บาท

๒๑๘ จางซอมแซมเครื่องพิมพ ๔,๕๐๐ บาท ๔,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อารแอนดพีคอมพซิสเต็ม หจก.อารแอนดพีคอมพซิสเต็ม

กองการศึกษา ราคาที่เสนอ ๔,๕๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔,๕๐๐ บาท

๒๑๙ จางซอมแซมเครื่องพิมพ ๔,๙๙๐ บาท ๔,๙๙๐ บาท เฉพาะเจาะจง หจก.อารแอนดพีคอมพซิสเต็ม หจก.อารแอนดพีคอมพซิสเต็ม

กองชาง ราคาที่เสนอ ๔,๙๙๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔,๙๙๐ บาท

๒๒๐ จางเต็นท โตะ ฯ โครงการ ๒๓,๔๐๐ บาท ๒๓,๔๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง ราน ต.นําโชค ราน ต.นําโชค

อนุรักษและสืบสานประ ราคาที่เสนอ ๒๓,๔๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๓,๔๐๐ บาท

เพณีสารทไทย

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง



๒๒๑ จางตกแตงสถานที่โครงการ ๒๘,๐๐๐ บาท ๒๘,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวะเยาว สุวรรณศร นางสาวะเยาว สุวรรณศร

อนุรักษและสืบสานประ ราคาที่เสนอ ๒๘,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒๘,๐๐๐ บาท

เพณีสารทไทย

๒๒๒ จางทําปายไวนิลโครงการ ๒,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ

อนุรักษและสืบสานประ ราคาที่เสนอ ๒,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๒,๐๐๐ บาท

เพณีสารทไทย

๒๒๓ จางกลองยาวโครงการ ๔,๕๐๐ บาท ๔,๕๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นายทองเปลว ยามี นายทองเปลว ยามี

อนุรักษและสืบสานประ ราคาที่เสนอ ๔,๕๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔,๕๐๐ บาท

เพณีสารทไทย

๒๒๔ จางทําปายไวนิล โครงการ ๓๑,๙๐๐ บาท ๓๑,๙๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ รานไอรีนสื่อสิ่งพิมพ

หาดนางแกวรวมใจคัดแยก ราคาที่เสนอ ๓๑,๖๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๓๑,๖๐๐ บาท

ขยะ

๒๒๕ จางจัดทําเอกสารประกอบ ๔,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพะเยาว สุวรรณศร นางสาวพะเยาว สุวรรณศร

คําบรรยาย โครงการ ราคาที่เสนอ ๔,๐๐๐ บาท ราคาที่เสนอ ๔,๐๐๐ บาท

หาดนางแกวรวมใจฯ

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซื้อหรือจาง


	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

