
ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง  รำคำกลำง  วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 53,500.00             53,500.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีวลิำศ 1 หจก.ศรีวลิำศ 1 สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่1/2563
เสนอรำคำ  53,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 ต.ค. 2562

2 จัดซ้ือน้ ำด่ืมบริกำรประชำชน 9,000.00               9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวนฤมล  บุญยะวำร นำงสำวนฤมล  บุญยะวำร สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่2/2563
เสนอรำคำ  9,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 ต.ค. 2562

3 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน 104,000.00           104,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยสัญญำ  แสงปก นำยสัญญำ  แสงปก สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่1/2563
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ เสนอรำคำ  104,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 ต.ค. 2562

4 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน 104,000.00           104,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่2/2563
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ เสนอรำคำ  104,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 ต.ค. 2562

5 จ้ำงเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 7,744.00               7,744.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนปอน & ปิก๊เปเปอร์ ร้ำนปอน & ปิก๊เปเปอร์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่3/2563
เสนอรำคำ  7,744.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 ต.ค. 2562

6 จ้ำงท ำอำหำรรับรองผู้ร่วมประชุม 4,200.00               4,200.00         เฉพำะเจำะจง นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่4/2563
สภำฯ เสนอรำคำ  4,200.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 2 ต.ค. 2562

7 จ้ำงซ่อมแซมระบบเบรครถยนต์ 1,550.00               1,550.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก่งท่อไอเสีย ร้ำนเก่งท่อไอเสีย สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่6/2563
กง 1393 ปข เสนอรำคำ  1,550.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 3 ต.ค. 2562

8 จ้ำงท ำป้ำยรณรงค์ขยะ 1,498.00               1,498.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่7/2563
เสนอรำคำ  1,498.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 3 ต.ค. 2562

9 จ้ำงซ่อมแซมถนนสำธำรณะ 37,000.00             37,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท มิเคลียร์คุฟัน จ ำกัด บริษัท มิเคลียร์คุฟัน จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่8/2563
ซอยทรัพย์สิน หมู่ 5 เสนอรำคำ  37,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 3 ต.ค. 2562

10 จ้ำงซ่อมแซมถนนสำธำรณะ 60,000.00             60,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท มิเคลียร์คุฟัน จ ำกัด บริษัท มิเคลียร์คุฟัน จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่9/2563
ซอยตำเนือง หมู่ 9 เสนอรำคำ  60,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 10 ต.ค. 2562

11 ซ้ือวสัดุยำงพำหนะและขนส่ง 18,000.00             18,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยอนุชำ  ประพันธว์งศ์ นำยอนุชำ  ประพันธว์งศ์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่3/2563
(ยำงรถยนต์ 81-5179 ปข) เสนอรำคำ  18,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 11 ต.ค. 2562

                                                                                   สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ปงีบประมำณ 2563                                                               แบบ สขร.1
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่  1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง  รำคำกลำง  วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                                                                   สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ปงีบประมำณ 2563                                                               แบบ สขร.1
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่  1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

12 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 620.00                 620.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีวลิำศ 1 หจก.ศรีวลิำศ 1 สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่4/2563
เคร่ืองตัดหญ้ำ เสนอรำคำ  620.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 16 ต.ค. 2562

13 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 14,709.29             14,709.29       เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเมืองเพชร จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำเมืองเพชร จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่11/2563
บท 5280 ปข เสนอรำคำ  14,709.29 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ต.ค. 2562

14 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 7,617.33               7,617.33         เฉพำะเจำะจง บริษัท อึ่งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ ำกัด บริษัท อึ่งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่12/2563
81 5179 ปข เสนอรำคำ  7,617.33 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ต.ค. 2562

15 จ้ำงท ำอำหำรตำมกิจกรรม 4,500.00               4,500.00         เฉพำะเจำะจง นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่13/2563
สำนสัมพันธพ์บปะผู้ปกครองฯ เสนอรำคำ  4,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ต.ค. 2562

16 จัดซ้ือน้ ำด่ืมบริกำรประชำชน 3,600.00               3,600.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวนฤมล  บุญยะวำร นำงสำวนฤมล  บุญยะวำร สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่4/2563
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ เสนอรำคำ  3,600.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ต.ค. 2562

17 ซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 9,533.70               9,533.70         เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่5/2563
เสนอรำคำ  9,533.70 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ต.ค. 2562

18 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,000.00               3,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีวลิำศ 1 หจก.ศรีวลิำศ 1 สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่6/2563
เคร่ืองพ่นหมอกควนั เสนอรำคำ  3,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ต.ค. 2562

19 ซ้ือวสัดุอำหำรเสริม(นม) 521,135.42           521,135.42      เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมห้วยสัตวใ์หญ่จ ำกัด สหกรณ์โคนมห้วยสัตวใ์หญ่จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ สัญญำซ้ือขำยเลขที ่1/2563
เสนอรำคำ  521,135.42 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 29 ต.ค. 2562

20 จ้ำงเหมำบริกำรรถแทรกเตอร์ซ่อม 5,600.00               5,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยเชำวฤทธ ์ สงสัย นำยเชำวฤทธ ์ สงสัย สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่14/2563
ถนนคอกช้ำง-บึงนคร เสนอรำคำ  5,600.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 31 ต.ค. 2562

21 จ้ำงท ำหลักเขตและปักป้ำยพืน้ที่ 15,000.00             15,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยบดินทร์  เนียมทอง นำยบดินทร์  เนียมทอง สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่15/2563
เขตได้รับอนุญำตจำกป้ำไม้ เสนอรำคำ  15,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 31 ต.ค. 2562

22 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 45,300.00             45,300.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีวลิำศ 1 หจก.ศรีวลิำศ 1 สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่7/2563
เสนอรำคำ  45,300.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 พ.ย. 2562
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งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง  รำคำกลำง  วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
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                                                                                   สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ปงีบประมำณ 2563                                                               แบบ สขร.1
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่  1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

23 ซ้ือวสัดุอำหำรเสริม(นม) 51,112.80             51,112.80       เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมห้วยสัตวใ์หญ่จ ำกัด สหกรณ์โคนมห้วยสัตวใ์หญ่จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ สัญญำซ้ือขำยเลขที ่2/2563
เสนอรำคำ  51,112.80 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 พ.ย. 2562

24 จ้ำงเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 5,792.00               5,792.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนปอน & ปิก๊เปเปอร์ ร้ำนปอน & ปิก๊เปเปอร์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่16/2563
เสนอรำคำ  5,792.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 พ.ย. 2562

25 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองท ำควำมเย็น 6,700.00               6,700.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรุณแอร์ ร้ำนอรุณแอร์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่17/2563
รถยนต์ กง 1393 ปข เสนอรำคำ  6,700.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 5 พ.ย. 2562

26 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 620.00                 620.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีวลิำศ 1 หจก.ศรีวลิำศ 1 สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่8/2563
เคร่ืองตัดหญ้ำ เสนอรำคำ  620.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 7 พ.ย. 2562

27 น ำรถยนต์เข้ำศูนย์ตรวจสภำพ 25,570.86             25,570.86       เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเมืองเพชร จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำเมืองเพชร จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่19/2563
รถยนต์ กง 1393 ปข เสนอรำคำ  25,570.86 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 8 พ.ย. 2562

28 จ้ำงท ำอำหำรรับรองผู้ร่วมประชุม 3,675.00               3,675.00         เฉพำะเจำะจง นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่20/2563
สภำฯ เสนอรำคำ  3,675.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 8 พ.ย. 2562

29 น ำรถยนต์เข้ำศูนย์ตรวจสภำพ 18,414.37             18,414.37       เฉพำะเจำะจง บริษัท อึ่งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ ำกัด บริษัท อึ่งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่21/2563
รถยนต์ บน 1643 ปข เสนอรำคำ  18,414.37 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 8 พ.ย. 2562

30 จ้ำงท ำอำหำรตำมโครงกำรบ้ำน 1,000.00               1,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่22/2563
เรือนสะอำดหมู่บ้ำนสวยงำม เสนอรำคำ  1,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 พ.ย. 2562

31 จ้ำงท ำอำหำรรับรองผู้เข้ำรับพระ 1,250.00               1,250.00         เฉพำะเจำะจง นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่23/2563
รำชทำนพระบรมฉำยำลักษณ์ฯ เสนอรำคำ  1,250.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 พ.ย. 2562

32 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลตำมโครงกำรบ้ำน 500.00                 500.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่24/2563
เรือนสะอำดหมู่บ้ำนสวยงำม เสนอรำคำ  500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 พ.ย. 2562

33 จ้ำงท ำกรอบทองพร้อมพระบรม 5,940.00               5,940.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรประสิทธเ์คร่ืองขียน ร้ำนพรประสิทธเ์คร่ืองขียน สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่25/2563
ฉำยำลักษณ์ฯ เสนอรำคำ  5,940.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 พ.ย. 2562



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง  รำคำกลำง  วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                                                                   สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ปงีบประมำณ 2563                                                               แบบ สขร.1
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่  1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

34 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 3,900.00               3,900.00         เฉพำะเจำะจง นำยอัฐพล  พ่วงทรัพย์สิน นำยอัฐพล  พ่วงทรัพย์สิน สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่26/2563
เสนอรำคำ  3,900.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 27 พ.ย. 2562

35 ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตรหรือกำรแพทย์ 35,400.00             35,400.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท พำรำวนิสัน จ ำกัด บริษัท พำรำวนิสัน จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่9/2563
เสนอรำคำ  35,400.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 27 พ.ย. 2562

36 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 300,000.00           300,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนประสิทธิ์ โดยนำยประสิทธิ์ ร้ำนประสิทธิ์ โดยนำยประสิทธิ์ เป็นผู้ทีเ่สนอรำคำ สัญญำจ้ำงเลขที ่1/2563
ซอยห้วยศิลำธรรม  หมู่ 4 พ่วงเสน พ่วงเสน ต่ ำสุดและเหมำะสม ลว. 27 พ.ย. 2562

เสนอรำคำ  280,000.- บำท
37 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 53,132.00             53,132.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีวลิำศ 1 หจก.ศรีวลิำศ 1 สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่10/2563

เสนอรำคำ  53,132.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 29 พ.ย. 2562
38 จ้ำงเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 5,500.00               5,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนปอน & ปิก๊เปเปอร์ ร้ำนปอน & ปิก๊เปเปอร์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่29/2563

เสนอรำคำ  5,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 29 พ.ย. 2562
39 จ้ำงเหมำจ ำกัดส่ิงปฏิกูล 3,500.00               3,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยนรภัทร  กำระเกตุ นำยนรภัทร  กำระเกตุ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่29/2563

เสนอรำคำ  3,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 29 พ.ย. 2562
40 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 300,000.00           300,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนประสิทธิ์ โดยนำยประสิทธิ์ ร้ำนประสิทธิ์ โดยนำยประสิทธิ์ เป็นผู้ทีเ่สนอรำคำ สัญญำจ้ำงเลขที ่2/2563

ซอยตำผวน  หมู่ 7 พ่วงเสน พ่วงเสน ต่ ำสุดและเหมำะสม ลว. 2 ธ.ค. 2562
เสนอรำคำ  280,000.- บำท

41 จ้ำงท ำพำนพุม่ดอกไม้สด 1,000.00               1,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนดอกไม้ไทย ร้ำนบ้ำนดอกไม้ไทย สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่30/2563
เสนอรำคำ  1,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 3 ธ.ค. 2562

42 น ำรถยนต์เข้ำศูนย์ตรวจสภำพ 6,956.07               6,956.07         เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเมืองเพชร จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำเมืองเพชร จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่32/2563
รถยนต์ กข 8934 ปข เสนอรำคำ  6,956.07 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 3 ธ.ค. 2562

43 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 950.00                 950.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่32/2563
(416-54-0021) เสนอรำคำ  950.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 3 ธ.ค. 2562
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่  1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

44 น ำรถยนต์เข้ำศูนย์ตรวจสภำพ 14,054.45             14,054.45       เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเมืองเพชร จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำเมืองเพชร จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่33/2563
รถยนต์ กข 8934 ปข เสนอรำคำ  14,054.45 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 6 ธ.ค. 2562

45 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 15,660.00             15,660.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก่งท่อไอเสีย ร้ำนเก่งท่อไอเสีย สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่34/2563
บน 1643 ปข เสนอรำคำ  15,660.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 6 ธ.ค. 2562

46 ซ้ือวสัดุตำมโครงกำรแก้ไขปัญหำ 49,800.00             49,800.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมกำรเกษตร ร้ำนรวมกำรเกษตร สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่11/2563
ระหวำ่งคนกับช้ำง เสนอรำคำ  49,800.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 12 ธ.ค. 2562

47 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ 28,000.00             28,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.แมกนิฟำยเซฟต้ี หจก.แมกนิฟำยเซฟต้ี สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่12/2563
เสนอรำคำ  28,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 12 ธ.ค. 2562

48 จ้ำงท ำอำหำรตำมโครงกำรคลีนิค 26,250.00             26,250.00       เฉพำะเจำะจง นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่35/2563
เกษตรเคล่ือนทีฯ่ เสนอรำคำ  26,250.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 12 ธ.ค. 2562

49 จ้ำงเคร่ืองเสียงและระบบไฟตำม 2,500.00               2,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยสมคิด  คลังเมือง นำยสมคิด  คลังเมือง สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่36/2563
โครงกำรคลีนิคเกษตรเคล่ือนทีฯ่ เสนอรำคำ  2,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 12 ธ.ค. 2562

50 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลเพือ่เป็น 85,645.16             85,645.16       เฉพำะเจำะจง นำงสำววรำพร  ล้ ำเลิศ นำงสำววรำพร  ล้ ำเลิศ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่37/2563
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนำเด็ก เสนอรำคำ  85,645.16 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 16 ธ.ค. 2562
เล็กฯ

51 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 70,993.00             70,993.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่13/2563
เสนอรำคำ  70,993.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 17 ธ.ค. 2562

52 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 44,700.00             44,700.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนหัวหินดอทคอม ร้ำนหัวหินดอทคอม สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่14/2563
เสนอรำคำ  44,700.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 19 ธ.ค. 2562

53 ซ้ือวสัดุตำมโครงกำรป้องกันและ 9,750.00               9,750.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุชำดำ ร้ำนสุชำดำ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่15/2563
ลดอุบัติเหตุ เสนอรำคำ  9,750.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 19 ธ.ค. 2562
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่  1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

54 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 300,000.00           300,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนประสิทธิ์ โดยนำยประสิทธิ์ ร้ำนประสิทธิ์ โดยนำยประสิทธิ์ เป็นผู้ทีเ่สนอรำคำ สัญญำจ้ำงเลขที ่3/2563
ซอย 13  หมู่ 6 พ่วงเสน พ่วงเสน ต่ ำสุดและเหมำะสม ลว. 19 ธ.ค. 2562

เสนอรำคำ  295,000.- บำท
55 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง 102,000.00           102,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนประสิทธิ์ โดยนำยประสิทธิ์ ร้ำนประสิทธิ์ โดยนำยประสิทธิ์ เป็นผู้ทีเ่สนอรำคำ สัญญำจ้ำงเลขที ่4/2563

ซอยหลังวดัไทรงำม หมู่ 3 พ่วงเสน พ่วงเสน ต่ ำสุดและเหมำะสม ลว. 19 ธ.ค. 2562
เสนอรำคำ  100,000.- บำท

56 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง 300,000.00           300,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนประสิทธิ์ โดยนำยประสิทธิ์ ร้ำนประสิทธิ์ โดยนำยประสิทธิ์ เป็นผู้ทีเ่สนอรำคำ สัญญำจ้ำงเลขที ่5/2563
ซอยแจ่มจันทร์  หมู่ 3 พ่วงเสน พ่วงเสน ต่ ำสุดและเหมำะสม ลว. 19 ธ.ค. 2562

เสนอรำคำ  290,000.- บำท
57 จ้ำงท ำป้ำยตำมโครงกำรป้องกัน 3,200.00               3,200.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่38/2563

และลดอุบัติเหตุ เสนอรำคำ  3,200.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 19 ธ.ค. 2562
58 จ้ำงเหมำเต้นท์และไฟฟ้ำแสงสวำ่ง 7,000.00               7,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยสมคิด  คลังเมือง นำยสมคิด  คลังเมือง สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่39/2563

โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ เสนอรำคำ  7,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 19 ธ.ค. 2562
59 จ้ำงท ำอำหำรวำ่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 50,000.00             50,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่40/2563

ตำมโครงกำรวนัเด็กแห่งชำติ เสนอรำคำ  50,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 20 ธ.ค. 2562
60 จ้ำงเหมำเต้นท์และเคร่ืองเสียงตำม 12,500.00             12,500.00       เฉพำะเจำะจง นำยสมคิด  คลังเมือง นำยสมคิด  คลังเมือง สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่41/2563

ตำมโครงกำรวนัเด็กแห่งชำติ เสนอรำคำ  12,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 20 ธ.ค. 2562
61 จ้ำงเหมำตกแต่งซุ้มและเวทีตำม 5,000.00               5,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยธนพงษ์  บุญถนอม นำยธนพงษ์  บุญถนอม สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่42/2563

โครงกำรวนัเด็กแห่งชำติ เสนอรำคำ  5,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 20 ธ.ค. 2562
62 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลตำมโครงกำร 1,920.00               1,920.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่43/2563

วนัเด็กแห่งชำติ เสนอรำคำ  1,920.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 20 ธ.ค. 2562
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63 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน (ใบเสร็จรับเงิน 19,000.00             19,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท จิสแมพ จ ำกัด บริษัท จิสแมพ จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่16/2563
แบบต่อเนื่อง) เสนอรำคำ  19,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 24 ธ.ค. 2562

64 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 75,100.00             75,100.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีวลิำศ 1 หจก.ศรีวลิำศ 1 สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่17/2563
เสนอรำคำ  75,100.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 27 ธ.ค. 2562

65 จ้ำงเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 5,500.00               5,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนปอน & ปิก๊เปเปอร์ ร้ำนปอน & ปิก๊เปเปอร์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่44/2563
เสนอรำคำ  5,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 27 ธ.ค. 2562

66 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน              23,153.00        23,153.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่19/2563
เสนอรำคำ  23,153.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 9 ม.ค. 2563

67 วื้อวสัดุคอมพิวเตอร์              15,600.00        15,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหัวหินดอทคอม ร้ำนหัวหินดอทคอม สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่20/2563
เสนอรำคำ  15,600.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 9 ม.ค. 2563

68 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน (ผงหมึก) 5,600.00               5,600.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จ ำกัด บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่21/2563
เสนอรำคำ  5,600.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 9 ม.ค. 2563

69 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลสมเด็จ                  790.00            790.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่45/2563
พระกนิษฐำธริำชเจ้ำกรมสมเด็จ เสนอรำคำ 790.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 9 ม.ค. 2563
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี พร้อมตีกรอบไม้

70 จ้ำงท ำอำหำรตำมโครงกำรบ้ำน                4,000.00          4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่46/2563
เรือนสะอำดหมู่บ้ำนสวยงำม เสนอรำคำ  4,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 15 ม.ค. 2563

71 จ้ำงติดสต๊ิกเกอร์ส ำนักงำน (กอง                1,605.00          1,605.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริญญำ กรำฟฟิค จ ำกัด บริษัท ริญญำ กรำฟฟิค จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่47/2563
คลัง) เสนอรำคำ  1,605.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 22 ม.ค. 2563

72 จ้ำงท ำป้ำยประชำสัมพันธภ์ำษี                8,400.00          8,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ริญญำ กรำฟฟิค จ ำกัด บริษัท ริญญำ กรำฟฟิค จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่48/2563
ทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้ำง เสนอรำคำ  8,400.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 22 ม.ค. 2563
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73 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์                  600.00            600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่49/2563
เสนอรำคำ  600.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 22 ม.ค. 2563

74 จ้ำงส ำรวจข้อมูลสัตวป์ลอดโรค                6,666.00          6,666.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวประทุมพร  ฤทธิ์บัว นำงสำวประทุมพร  ฤทธิ์บัว สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่50/2563
เสนอรำคำ  6,666.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 22 ม.ค. 2563

75 จ้ำงส ำรวจข้อมูลสัตวป์ลอดโรค                8,952.00          8,952.00 เฉพำะเจำะจง นำงละไม  สำยเทียน นำงละไม  สำยเทียน สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่51/2563
เสนอรำคำ  8,952.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 22 ม.ค. 2563

76 ซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร 85,000.00             85,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมกำรเกษตร ร้ำนรวมกำรเกษตร สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่22/2563
(เคร่ืองสูบน้ ำชนิดจมใต้น้ ำ) เสนอรำคำ  85,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 28 ม.ค. 2563

77 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลเพือ่ 72,000.00             72,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยบัญชำ  จันทร์อินทรีย์ นำยบัญชำ  จันทร์อินทรีย์ สำมำรถจ้ำงได้ สัญญำจ้ำงเลขที ่6/2563
ปฏิบัติงำนผลิตและพิมพ์เอกสำร เสนอรำคำ  72,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 29 ม.ค. 2563

78 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 59,400.00             59,400.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีวลิำศ 1 หจก.ศรีวลิำศ 1 สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่23/2563
เสนอรำคำ  59,400.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 31 ม.ค. 2563

79 จ้ำงเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 5,500.00               5,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนปอน & ปิก๊เปเปอร์ ร้ำนปอน & ปิก๊เปเปอร์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่52/2563
เสนอรำคำ  5,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 31 ม.ค. 2563

80 ซ้ือวสัดุวทิยำศำตร์หรือกำรแพทย์ 22,496.30             22,496.30       เฉพำะเจำะจง บริษัท หัวหินเมดิคอลเซ็นเตอร์จ ำกัด บริษัท หัวหินเมดิคอลเซ็นเตอร์จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่25/2563
เสนอรำคำ  22,496.30 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 3 ก.พ. 2563

81 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 620.00                 620.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีวลิำศ 1 หจก.ศรีวลิำศ 1 สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่26/2563
เคร่ืองตัดหญ้ำ เสนอรำคำ  620.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 5 ก.พ. 2563

82 ซ้ือวสัดุตำมโครงกำรอบรม/พัฒนำ 3,000.00               3,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่26/2563
ศักยภำพของสมำชิกสภำ ฯ , เสนอรำคำ 3,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 6 ก.พ. 2563
คณะผู้บริหำร, พนักงำน ฯ
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83 ซ้ือวสัดุตำมโครงกำรอบรม/พัฒนำ 4,800.00               4,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่27/2563
ศักยภำพของสมำชิกสภำ ฯ , เสนอรำคำ 4,800.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 6 ก.พ. 2563
คณะผู้บริหำร, พนักงำน ฯ

84 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรอบรม/ 3,600.00               3,600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่28/2563
พัฒนำศักยภำพของสมำชิกสภำฯ , เสนอรำคำ 3,600.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 6 ก.พ. 2563
คณะผู้บริหำร, พนักงำน ฯ

85 จ้ำงท ำอำหำรพร้อมเคร่ืองด่ืมเพือ่ 3,675.00               3,675.00         เฉพำะเจำะจง นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่53/2563
รับรองกำรประชุมสภำฯ เสนอรำคำ  3,675.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 6 ก.พ. 2563

86 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,400.00               2,400.00         เฉพำะเจำะจง นำยอัฐพล  พ่วงทรัพย์สิน นำยอัฐพล  พ่วงทรัพย์สิน สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่54/2563
เสนอรำคำ  2,400.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 6 ก.พ. 2563

87 จ้ำงรถตู้ตำมโครงกำรอบรม/พัฒนำ 20,000.00             20,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยณัฏฐ์  สมบุญกันตวฒัน์ นำยณัฏฐ์  สมบุญกันตวฒัน์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่55/2563
ศักยภำพของสมำชิกสภำ ฯ , เสนอรำคำ  20,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 7 ก.พ. 2563
คณะผู้บริหำร, พนักงำน ฯ

88 จ้ำงเหมำรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง 76,000.00             76,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยณัฏฐ์  สมบุญกันตวฒัน์ นำยณัฏฐ์  สมบุญกันตวฒัน์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่56/2563
โครงกำรอบรม/พัฒนำศักยภำพของ เสนอรำคำ  76,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 7 ก.พ. 2563
สมำชิกสภำ ฯ , คณะผู้บริหำร,  ฯ

89 จ้ำงท ำอำหำรตำมโครงกำรอบรม/ 12,000.00             12,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่57/2563
พัฒนำศักยภำพของสมำชิกสภำฯ , เสนอรำคำ 12,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 7 ก.พ. 2563
คณะผู้บริหำร, พนักงำน ฯ

90 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลตำมโครงกำรอบรม/ 500.00                 500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่58/2563
พัฒนำศักยภำพของสมำชิกสภำฯ , เสนอรำคำ 500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 7 ก.พ. 2563
คณะผู้บริหำร, พนักงำน ฯ
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91 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 800.00                 800.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่59/2563
เสนอรำคำ  800.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 7 ก.พ. 2563

92 จ้ำงท ำป้ำยตำมโครงกำรทัศนศึกษำ 428.00                 428.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่60/2563
แหล่งเรียนรู้นอกสถำนทีข่องศพด.ฯ เสนอรำคำ  428.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 20 ก.พ. 2563

93 จ้ำงเหมำรถโดยสำรไม่ประจ ำทำงตำม 6,000.00               6,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่61/2563
โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอก เสนอรำคำ  6,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 20 ก.พ. 2563
สถำนทีข่องศพด.ฯ

94 จ้ำงตกแต่งขบวนตำมโครงกำรจัดงำน 30,000.00             30,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงภัทรำวดี  มีชูธน นำงภัทรำวดี  มีชูธน สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่62/2563
ท่องเทีย่วประจวบคีรีขันธ ์มหัศจรรย์ เสนอรำคำ  30,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 20 ก.พ. 2563
เมืองสำมอ่ำว และงำนกำชำด ฯ

95 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรอบรม 14,100.00             14,100.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่29/2563
จิตอำสำป้องกันภัยฯ เสนอรำคำ 14,100.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 20 ก.พ. 2563

96 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 20,232.63             20,232.63       เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จ ำกัด บริษัท ริโก้ ประเทศไทย จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่63/2563
เสนอรำคำ  20,232.63 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 21 ก.พ. 2563

97 จ้ำงเหมำรถโดยสำร รับ-ส่ง ตำม 10,000.00             10,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยทรงพล  ศรีในบ้ำน นำยทรงพล  ศรีในบ้ำน สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่64/2563
โครงกำรอบรมจิตอำสำป้องกันภัยฯ เสนอรำคำ 10,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 21 ก.พ. 2563

98 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,000.00               3,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีวลิำศ 1 หจก.ศรีวลิำศ 1 สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่29/2563
เคร่ืองพ่นหมอกควนั เสนอรำคำ  3,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 24 ก.พ. 2563

99 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลเพือ่ปฏิบัติ 63,000.00             63,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยวศิรุต  ปำนหอม นำยวศิรุต  ปำนหอม สำมำรถจ้ำงได้ สัญญำจ้ำงเลขที ่7/2563
งำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน เสนอรำคำ  63,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 24 ก.พ. 2563

100 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลเพือ่ปฏิบัติ 63,000.00             63,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยกณิศ  มะเลียบ นำยกณิศ  มะเลียบ สำมำรถจ้ำงได้ สัญญำจ้ำงเลขที ่8/2563
งำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน เสนอรำคำ  63,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 24 ก.พ. 2563
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101 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลเพือ่ปฏิบัติ 63,000.00             63,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์วทิย์  ทรัพย์ประเสริฐ นำยณรงค์วทิย์  ทรัพย์ประเสริฐ สำมำรถจ้ำงได้ สัญญำจ้ำงเลขที ่9/2563
งำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน เสนอรำคำ  63,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 24 ก.พ. 2563

102 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ 102,125.00           102,125.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนถำวรวสัดุกำรค้ำ ร้ำนถำวรวสัดุกำรค้ำ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่30/2563
เสนอรำคำ  102,125.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 27 ก.พ. 2563

103 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 27,300.00             27,300.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนหัวหินดอทคอม ร้ำนหัวหินดอทคอม สำมำรถซ้ือได้ สัญญำซ้ือขำยเลขที ่3/2563
เสนอรำคำ  27,300.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 27 ก.พ. 2563

104 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 27,300.00             27,300.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนหัวหินดอทคอม ร้ำนหัวหินดอทคอม สำมำรถซ้ือได้ สัญญำซ้ือขำยเลขที ่4/2563
เสนอรำคำ  27,300.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 27 ก.พ. 2563

105 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,000.00             22,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนหัวหินดอทคอม ร้ำนหัวหินดอทคอม สำมำรถซ้ือได้ สัญญำซ้ือขำยเลขที ่5/2563
เสนอรำคำ  22,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 27 ก.พ. 2563

106 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 72,782.00             72,782.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีวลิำศ 1 หจก.ศรีวลิำศ 1 สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่31/2563
เสนอรำคำ  72,782.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 28 ก.พ. 2563

107 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 19,871.00             19,871.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่32/2563
เสนอรำคำ 19,871.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 28 ก.พ. 2563

108 ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 70,800.00             70,800.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมกำรเกษตร ร้ำนรวมกำรเกษตร สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่33/2563
เสนอรำคำ 70,800.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 28 ก.พ. 2563

109 จ้ำงเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 5,500.00               5,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนปอน & ปิก๊เปเปอร์ ร้ำนปอน & ปิก๊เปเปอร์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่65/2563
เสนอรำคำ  5,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 2 ม.ีค. 2563

110 จ้ำงซ่อมแซมไฟฟ้ำรำยทำง หมู่ที่ 70,000.00             70,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยอนันต์  ทรัพย์มำ นำยอนันต์  ทรัพย์มำ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่65/2563
 1 -  หมู่ที ่10 เสนอรำคำ  70,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 4 ม.ีค. 2563

111 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรอบรม 7,180.00               7,180.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนโสภำพำนิช ร้ำนโสภำพำนิช สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่34/2563
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ และ เสนอรำคำ 7,180.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 5 ม.ีค. 2563
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โรคไม่ติดต่อ
112 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,250.00               3,250.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่66/2563

416-57-0029 เสนอรำคำ  3,250.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 5 ม.ีค. 2563
113 จ้ำงท ำอำหำรพร้อมเคร่ืองด่ืมตำม 19,500.00             19,500.00       เฉพำะเจำะจง นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่67/2563

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ เสนอรำคำ 19,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 5 ม.ีค. 2563
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อฯ

114 จ้ำงท ำป้ำยตำมโครงกำรอบรมให้ 320.00                 320.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่68/2563
ควำมรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและ เสนอรำคำ  320.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 5 ม.ีค. 2563
โรคไม่ติดต่อฯ

115 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลพระบรมฉำยำ 1,690.00               1,690.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่69/2563
ลักษณ์ฯ เสนอรำคำ  1,690.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 5 ม.ีค. 2563

116 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรอบรม 23,346.00             23,346.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่35/2563
เชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้กำรป้องกัน เสนอรำคำ 23,346.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 16 ม.ีค. 2563
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019

117 น ำรถยนต์เข้ำศูนย์ตรวจสภำพ 16,826.82             16,826.82       เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเมืองเพชร จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำเมืองเพชร จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่70/2563
รถยนต์ กง 1393 ปข เสนอรำคำ  16,826.82 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 16 ม.ีค. 2563

118 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,650.00               1,650.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่70/2563
416-56-0027 เสนอรำคำ  1,650.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 16 ม.ีค. 2563

119 จ้ำงท ำป้ำยห้ำมทิง้ขยะ 500.00                 500.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่71/2563
เสนอรำคำ  500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 16 ม.ีค. 2563

120 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ 81-5179 ปข 6,470.00               6,470.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก่งท่อไอเสีย ร้ำนเก่งท่อไอเสีย สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่72/2563
เสนอรำคำ  6,470.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 16 ม.ีค. 2563



ล ำดับ
ที่
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ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                                                                   สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ปงีบประมำณ 2563                                                               แบบ สขร.1
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่  1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

121 จ้ำงเปล่ียนสำยไฟฟ้ำส ำหรับผลิต 6,000.00               6,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยอัฐพงศ์  พ่วงทรัพย์สิน นำยอัฐพงศ์  พ่วงทรัพย์สิน สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่73/2563
น้ ำประปำ เสนอรำคำ  6,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 16 ม.ีค. 2563

122 จ้ำงท ำภำษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้ำง 300,000.00           300,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.แม๊พคอมปะนีแอนด์เซอร์เวย์ หจก.แม๊พคอมปะนีแอนด์เซอร์เวย์ สำมำรถจ้ำงได้ สัญญำจ้ำงเลขที ่10/2563
ตำมโครงกำรพัฒนำประสิทธภิำพ เสนอรำคำ  300,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 20 ม.ีค. 2563
กำรจัดเก็บรำยได้

123 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 300,000.00           300,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธิ์  พ่วงเสน นำยประสิทธิ์  พ่วงเสน เป็นผู้ทีเ่สนอรำคำ สัญญำจ้ำงเลขที ่11/2563
ซอยป้ำล้อม หมู่ 2 เสนอรำคำ  249,700.- บำท ต่ ำสุดและเหมำะสม ลว. 23 ม.ีค. 2563

124 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 300,000.00           300,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธิ์  พ่วงเสน นำยประสิทธิ์  พ่วงเสน เป็นผู้ทีเ่สนอรำคำ สัญญำจ้ำงเลขที ่12/2563
ซอยตำเนือง หมู่ 9 เสนอรำคำ  249,700.- บำท ต่ ำสุดและเหมำะสม ลว. 23 ม.ีค. 2563

125 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 300,000.00           300,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธิ์  พ่วงเสน นำยประสิทธิ์  พ่วงเสน เป็นผู้ทีเ่สนอรำคำ สัญญำจ้ำงเลขที ่13/2563
ซอยเจริญยิ่ง หมู่ 10 เสนอรำคำ  249,700.- บำท ต่ ำสุดและเหมำะสม ลว. 23 ม.ีค. 2563

126 ซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,450.00             10,450.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่36/2563
เสนอรำคำ 10,450.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ม.ีค. 2563

127 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 13,799.00             13,799.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่37/2563
เสนอรำคำ 13,799.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ม.ีค. 2563

128 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 19,710.00             19,710.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนึ่งสไมส์คอม ร้ำนหนึ่งสไมส์คอม สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่38/2563
เสนอรำคำ  19,710.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ม.ีค. 2563

129 ซ้ือเคร่ืองดับเพลิงเคมีแห้ง 19,474.00             19,474.00       เฉพำะเจำะจง หจก.แมกนิฟำยเซฟต้ี หจก.แมกนิฟำยเซฟต้ี สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่39/2563
เสนอรำคำ  19,474.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ม.ีค. 2563

130 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 49,880.00             49,880.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนหัวหินดอทคอม ร้ำนหัวหินดอทคอม สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่40/2563
เสนอรำคำ  49,880.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ม.ีค. 2563
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วันที่  1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

131 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 29,900.00             29,900.00       เฉพำะเจำะจง หจก.คอมพิวเตอร์หัวหิน หจก.คอมพิวเตอร์หัวหิน สำมำรถซ้ือได้ สัญญำซ้ือขำยเลขที ่6/2563
เสนอรำคำ  29,900.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ม.ีค. 2563

132 ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,700.00               1,700.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่74/2563
416-61-0041 เสนอรำคำ  1,700.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ม.ีค. 2563

133 ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 400.00                 400.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่75/2563
416-54-0021 เสนอรำคำ  400.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ม.ีค. 2563

134 ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,850.00               2,850.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่76/2563
416-54-0028 เสนอรำคำ  2,850.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ม.ีค. 2563

135 จ้ำงท ำพัสดุตำมโครงกำรบ้ำนเรือน 10,800.00             10,800.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่77/2563
สะอำดหมู่บ้ำนสวยงำม เสนอรำคำ  10,800.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ม.ีค. 2563

136 จ้ำงท ำพัสดุตำมโครงกำรบ้ำนเรือน 5,136.00               5,136.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่78/2563
สะอำดหมู่บ้ำนสวยงำม เสนอรำคำ  5,136.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ม.ีค. 2563

137 ซ้ือวสัดุซ่อมแซมบ้ำนผู้สูงอำยุหมู่ 8 22,500.00             22,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมกำรเกษตร ร้ำนรวมกำรเกษตร สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่41/2563
เสนอรำคำ  22,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 26 ม.ีค. 2563

138 น ำรถยนต์เข้ำศูนย์ตรวจสภำพ 6,571.94               6,571.94         เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเมืองเพชร จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำเมืองเพชร จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่80/2563
รถยนต์ กง 1393 ปข เสนอรำคำ  6,571.94 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 27 ม.ีค. 2563

139 น ำรถยนต์เข้ำศูนย์ตรวจสภำพ 21,170.50             21,170.50       เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเมืองเพชร จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำเมืองเพชร จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่81/2563
รถยนต์ กง 1393 ปข เสนอรำคำ  21,170.50 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 27 ม.ีค. 2563

140 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 49,400.00             49,400.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีวลิำศ 1 หจก.ศรีวลิำศ 1 สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่43/2563
เสนอรำคำ  49,400.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 31 ม.ีค. 2563

141 ซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 15,800.00             15,800.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท บิก๊เค้ียง 2017 จ ำกัด บริษัท บิก๊เค้ียง 2017 จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่44/2563
เสนอรำคำ  15,800.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 31 ม.ีค. 2563
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142 ซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 15,990.00             15,990.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท บิก๊เค้ียง 2017 จ ำกัด บริษัท บิก๊เค้ียง 2017 จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่45/2563
เสนอรำคำ  15,990.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 31 ม.ีค. 2563

143 จ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ ำดับเพลิง 28,200.00             28,200.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก่งท่อไอเสีย ร้ำนเก่งท่อไอเสีย สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่83/2563
บน 1643 ปข เสนอรำคำ  28,200.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 31 ม.ีค. 2563

144 ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,700.00               1,700.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่84/2563
416-61-0041 เสนอรำคำ  1,700.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 31 ม.ีค. 2563

145 ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 400.00                 400.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่85/2563
416-54-0021 เสนอรำคำ  400.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 31 ม.ีค. 2563

146 จ้ำงเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 5,500.00               5,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนปอน & ปิก๊เปเปอร์ ร้ำนปอน & ปิก๊เปเปอร์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่82/2563
เสนอรำคำ  5,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 เม.ย. 2563

147 น ำรถยนต์เข้ำศูนย์ตรวจสภำพ 8,811.45               8,811.45         เฉพำะเจำะจง บริษัท อึ่งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ ำกัด บริษัท อึ่งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่87/2563
81-5179 ปข เสนอรำคำ  8,811.45 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 เม.ย. 2563

148 จ้ำงท ำป้ำยตำมโครงกำรป้องกัน 320.00                 320.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่87/2563
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ เสนอรำคำ  320.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 3 เม.ย. 2563

149 ซ้ือวคัซีนตำมโครงกำรป้องกันและ 126,000.00           126,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท พำรำวนิสัน จ ำกัด บริษัท พำรำวนิสัน จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่46/2563
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ เสนอรำคำ  126,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 3 เม.ย. 2563

150 จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์กำรเกษตร 7,000.00               7,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนศักด์ิไดนำโม ร้ำนศักด์ิไดนำโม สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่88/2563
มอร์เตอร์ไฟฟ้ำ เสนอรำคำ  7,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 8 เม.ย. 2563

151 จ้ำงวำงท่อน้ ำประปำหมู่ 8 7,100.00               7,100.00         เฉพำะเจำะจง นำยบดินทร์  เนียมทอง นำยบดินทร์  เนียมทอง สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่89/2563
เสนอรำคำ  7,100.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 8 เม.ย. 2563
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152 จ้ำงซ่อมรถจักยำนยนต์ 4  คัน 2,220.25               2,220.25         เฉพำะเจำะจง บริษัท ชำญธรุกิจ (1990) จ ำกัด บริษัท ชำญธรุกิจ (1990) จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่90/2563
1กฎ 7077 ปข , 1กญ7678 ปข, เสนอรำคำ  2,220.25 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 8 เม.ย. 2563
1กญ7677 ปข , กลม 467

153 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,400.00               2,400.00         เฉพำะเจำะจง นำยอัฐพงศ์  พ่วงทรัพย์สิน นำยอัฐพงศ์  พ่วงทรัพย์สิน สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่91/2563
420-61-0020 เสนอรำคำ  2,400.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 8 เม.ย. 2563

154 จ้ำงซ่อมครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 1,500.00               1,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยอัฐพงศ์  พ่วงทรัพย์สิน นำยอัฐพงศ์  พ่วงทรัพย์สิน สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่92/2563
ตู้เย็น 703-58-0002 เสนอรำคำ  1,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 8 เม.ย. 2563

155 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองท ำควำมเย็น 1,300.00               1,300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนบดินแอร์ ร้ำนบดินแอร์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่93/2563
รถยนต์ 81-5179 ปข เสนอรำคำ  1,300.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 16 เม.ย. 2563

156 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 40,245.00             40,245.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่47/2563
เสนอรำคำ 40,245.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 16 เม.ย. 2563

157 น ำรถยนต์เข้ำศูนย์ตรวจสภำพ 698.82                 698.82           เฉพำะเจำะจง บริษัท อึ่งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ ำกัด บริษัท อึ่งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่94/2563
81-5179 ปข เสนอรำคำ  698.82 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 22 เม.ย. 2563

158 ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง 99,510.00             99,510.00       เฉพำะเจำะจง หจก.แมกนิฟำยเซฟต้ี หจก.แมกนิฟำยเซฟต้ี สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่48/2563
เสนอรำคำ 99,510.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 24 เม.ย. 2563

159 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 39,580.00             39,580.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีวลิำศ 1 หจก.ศรีวลิำศ 1 สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่49/2563
เสนอรำคำ  39,580.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 28 เม.ย. 2563

160 จ้ำงเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 5,500.00               5,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนปอน & ปิก๊เปเปอร์ ร้ำนปอน & ปิก๊เปเปอร์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่95/2563
เสนอรำคำ  5,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 28 เม.ย. 2563

161 จ้ำงวำงท่อน้ ำประปำหมู่ 6 ซอย 5 77,000.00             77,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยบดินทร์  เนียมทอง นำยบดินทร์  เนียมทอง สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่95/2563
เสนอรำคำ  77,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 29 เม.ย. 2563
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162 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลเพือ่ปฏิบัติ 45,000.00             45,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยวรีะศักด์ิ  ลือประเสริฐ นำยวรีะศักด์ิ  ลือประเสริฐ สำมำรถจ้ำงได้ สัญญำจ้ำงเลขที ่14/2563
งำนผู้ช่วยช่ำงโยธำ เสนอรำคำ  45,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 30 เม.ย. 2563

163 ซ้ือแบตเตอร่ี รถยนต์ 81-5179 ปข 6,400.00               6,400.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท พำรำวนิสัน จ ำกัด บริษัท พำรำวนิสัน จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่50/2563
เสนอรำคำ  6,400.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 พ.ค. 2563

164 จ้ำงเช่ำไฟฟ้ำรำยทำงและเต้นท์ 25,200.00             25,200.00       เฉพำะเจำะจง นำยสมคิด  คลังเมือง นำยสมคิด  คลังเมือง สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่96/2563
เสนอรำคำ  25,200.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 พ.ค. 2563

165 จ้ำงท ำอำหำรพร้อมเคร่ืองด่ืมรับรอง 3,675.00               3,675.00         เฉพำะเจำะจง นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่97/2563
กำรประชุมสภำฯ เสนอรำคำ  3,675.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 พ.ค. 2563

166 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 3,000.00               3,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยอัฐพงศ์  พ่วงทรัพย์สิน นำยอัฐพงศ์  พ่วงทรัพย์สิน สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่98/2563
420-47-0004 เสนอรำคำ  3,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 พ.ค. 2563

167 ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,200.00               2,200.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่99/2563
416-61-0043 เสนอรำคำ  2,200.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 พ.ค. 2563

168 จ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 8,000.00               8,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนศักด์ิไดนำโม ร้ำนศักด์ิไดนำโม สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่101/2563
81-5179 ปข เสนอรำคำ  8,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 พ.ค. 2563

169 จ้ำงท ำอำหำรพร้อมเคร่ืองด่ืมรับรอง 3,675.00               3,675.00         เฉพำะเจำะจง นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่102/2563
กำรประชุมสภำฯ เสนอรำคำ  3,675.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 12 พ.ค. 2563

170 ซ้ือวสัดุอำหำรเสริม(นม) 152,239.76           152,239.76      เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมห้วยสัตวใ์หญ่จ ำกัด สหกรณ์โคนมห้วยสัตวใ์หญ่จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ สัญญำซ้ือขำยเลขที ่7/2563
เสนอรำคำ  152,239.76 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 15 พ.ค. 2563

171 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 119,500.00           119,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนหัวหินดอทคอม ร้ำนหัวหินดอทคอม สำมำรถซ้ือได้ สัญญำซ้ือขำยเลขที ่8/2563
เสนอรำคำ  119,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 15 พ.ค. 2563

172 น ำรถยนต์เข้ำศูนย์ตรวจสภำพ 4,419.99               4,419.99         เฉพำะเจำะจง บริษัท อึ่งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ ำกัด บริษัท อึ่งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่103/2563
บน 1643 ปข เสนอรำคำ  4,419.99 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 19 พ.ค. 2563
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173 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 11,110.00             11,110.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่51/2563
เสนอรำคำ 11,110.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 19 พ.ค. 2563

174 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,000.00               3,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีวลิำศ 1 หจก.ศรีวลิำศ 1 สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่52/2563
เคร่ืองพ่นหมอกควนั เสนอรำคำ  3,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 19 พ.ค. 2563

175 ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 39,600.00             39,600.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำววไลพร  ธรีะศำนต์ นำงสำววไลพร  ธรีะศำนต์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่52/2563
เสนอรำคำ  39,600.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 19 พ.ค. 2563

176 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน 19,160.00             19,160.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท บิก๊เค้ียง 2017 จ ำกัด บริษัท บิก๊เค้ียง 2017 จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่53/2563
เสนอรำคำ  19,160.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 พ.ค. 2563

177 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 40,540.00             40,540.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีวลิำศ 1 หจก.ศรีวลิำศ 1 สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่56/2563
เสนอรำคำ  40,540.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 ม.ิย. 2563

178 ซ้ือสำรเคมีตำมโครงกำรป้องกัน 27,200.00             27,200.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท พำรำวนิสัน จ ำกัด บริษัท พำรำวนิสัน จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่57/2563
และควบคุมโรคไข้เลือดออก เสนอรำคำ  27,200.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 ม.ิย. 2563

179 จ้ำงท ำแจกันดอกไม้สด 1,000.00               1,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุรีย์  บัวสงค์ นำงสำวสุรีย์  บัวสงค์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่105/2563
เสนอรำคำ  1,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 ม.ิย. 2563

180 จ้ำงเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 5,500.00               5,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนปอน & ปิก๊เปเปอร์ ร้ำนปอน & ปิก๊เปเปอร์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่106/2563
เสนอรำคำ  5,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 ม.ิย. 2563

181 จ้ำงท ำอำหำรตำมโครงกำรป้องกัน 7,500.00               7,500.00         เฉพำะเจำะจง นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่107/2563
และควบคุมโรคไข้เลือดออก เสนอรำคำ  7,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 ม.ิย. 2563

182 จ้ำงท ำป้ำยตำมโครงกำรป้องกัน 320.00                 320.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่108/2563
และควบคุมโรคไข้เลือดออก เสนอรำคำ  320.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 ม.ิย. 2563

183 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,300.00               1,300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่109/2563
และเคร่ืองปร้ินเตอร์ เสนอรำคำ  1,300.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 2 ม.ิย. 2563
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184 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 9,000.00               9,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีวลิำศ 1 หจก.ศรีวลิำศ 1 สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่56/2563
เคร่ืองพ่นหมอกควนั เสนอรำคำ  9,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 2 ม.ิย. 2563

185 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 300.00                 300.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่110/2563
เสนอรำคำ  300.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 11 ม.ิย. 2563

186 ซ้ือสำรเคมีตำมโครงกำรป้องกัน 14,300.00             14,300.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท พำรำวนิสัน จ ำกัด บริษัท พำรำวนิสัน จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่58/2563
และควบคุมโรคไข้เลือดออก เสนอรำคำ  14,300.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 11 ม.ิย. 2563

187 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 27,681.00             27,681.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่58/2563
เสนอรำคำ 27,681.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 15 ม.ิย. 2563

188 ซ้ือวสัดุยำนพำหนนะและขนส่ง 20,000.00             20,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนุชำติกำรยำง ร้ำนอนุชำติกำรยำง สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่59/2563
รถยนต์ กง 6747 ปข เสนอรำคำ 20,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 15 ม.ิย. 2563

189 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 11,500.00             11,500.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีวลิำศ 1 หจก.ศรีวลิำศ 1 สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่59/2563
เคร่ืองพ่นหมอกควนั เสนอรำคำ  11,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 15 ม.ิย. 2563

190 ซ้ือมิเตอร์น้ ำประปำ 48,000.00             48,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมกำรเกษตร ร้ำนรวมกำรเกษตร สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่60/2563
เสนอรำคำ  48,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 17 ม.ิย. 2563

191 จ้ำงเหมำขยำยเขตท่อเมนประปำ 40,000.00             40,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยมำรุจน์  สุขศรี นำยมำรุจน์  สุขศรี สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่111/2563
หมู่ 5 ซอยทรัพย์สิน เสนอรำคำ  40,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 17 ม.ิย. 2563

192 จ้ำงพิมพ์ข้อควำมถวำยพระพร 2,500.00               2,500.00         เฉพำะเจำะจง ประจวบโพสต์ ประจวบโพสต์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่112/2563
รัชกำลที ่10 เสนอรำคำ  2,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 17 ม.ิย. 2563

193 จ้ำงพิมพ์ข้อควำมถวำยพระพร 5,000.00               5,000.00         เฉพำะเจำะจง หัวหินนิวส์ หัวหินนิวส์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่113/2563
รัชกำลที ่10 เสนอรำคำ  5,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 17 ม.ิย. 2563

194 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 1,700.00               1,700.00         เฉพำะเจำะจง นำยอัฐพงค์  พ่วงทรัพย์สิน นำยอัฐพงค์  พ่วงทรัพย์สิน สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่114/2563
เสนอรำคำ  1,700.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 17 ม.ิย. 2563
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195 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 21,050.00             21,050.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก่งท่อไอเสีย ร้ำนเก่งท่อไอเสีย สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่115/2563
บจ 1051 ปข. เสนอรำคำ  21,050.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 17 ม.ิย. 2563

196 จ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 17,800.00             17,800.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก่งท่อไอเสีย ร้ำนเก่งท่อไอเสีย สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่116/2563
81-5179 ปข. เสนอรำคำ  17,800.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 22 ม.ิย. 2563

197 ซ้ือวสัดุยำงพำหนะและขนส่ง 3,200.00               3,200.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนศักด์ิไดนำโม ร้ำนศักด์ิไดนำโม สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่61/2563
(แบตเตอร่ี) เสนอรำคำ  3,200.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 22 ม.ิย. 2563

198 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 1,600.00               1,600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนศักด์ิไดนำโม ร้ำนศักด์ิไดนำโม สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่117/2563
กข 8934 ปข เสนอรำคำ  1,600.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 23 ม.ิย. 2563

199 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 9,820.46               9,820.46         เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเมืองเพชร จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำเมืองเพชร จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่118/2563
บท 5280 ปข. เสนอรำคำ  9,820.46 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 24 ม.ิย. 2563

200 จ้ำงท ำอำหำรตำมโครงกำรฟืน้ฟู 10,400.00             10,400.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรนุช  นำมเพิง นำงสำวอรนุช  นำมเพิง สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่119/2563
สมรรถภำพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และ เสนอรำคำ  10,400.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 29 ม.ิย. 2563
ผู้ไร้ทีพ่ึง่

201 จ้ำงท ำป้ำยตำมโครงกำรฟืน้ฟู 670.00                 670.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่120/2563
สมรรถภำพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และ เสนอรำคำ  670.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 29 ม.ิย. 2563
ผู้ไร้ทีพ่ึง่

202 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 38,600.00             38,600.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีวลิำศ 1 หจก.ศรีวลิำศ 1 สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่62/2563
เสนอรำคำ  38,600.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 29 ม.ิย. 2563

203 ซ้ือวสัดุโครงกำรฟืน้ฟูสมรรถภำพ 13,600.00             13,600.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่63/2563
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ไร้ทีพ่ึง่ เสนอรำคำ 13,600.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 29 ม.ิย. 2563

204 ซ้ือวสัดุอำหำรเสริม(นม) 396,441.28           396,441.28      เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมห้วยสัตวใ์หญ่จ ำกัด สหกรณ์โคนมห้วยสัตวใ์หญ่จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ สัญญำซ้ือขำยเลขที ่9/2563
เสนอรำคำ  396,441.28 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 29 ม.ิย. 2563



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง  รำคำกลำง  วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                                                                   สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ปงีบประมำณ 2563                                                               แบบ สขร.1
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่  1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

205 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (หมึกเคร่ืองถ่ำย 33,200.00             33,200.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนหัวหินดอทคอม ร้ำนหัวหินดอทคอม สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่64/2563
เอกสำร) เสนอรำคำ 33,200.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 30 ม.ิย. 2563

206  ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,400.00               1,400.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนหัวหิน ดอทคอม ร้ำนหัวหิน ดอทคอม สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่65/2563
(เคร่ืองอ่ำนบัตรเอนกประสงค์) เสนอรำคำ  1,400.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 ก.ค. 2563

207  ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,400.00               1,400.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนหัวหิน ดอทคอม ร้ำนหัวหิน ดอทคอม สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่66/2563
(เคร่ืองอ่ำนบัตรเอนกประสงค์) เสนอรำคำ  1,400.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 ก.ค. 2563

208  ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 700.00                 700.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนหัวหิน ดอทคอม ร้ำนหัวหิน ดอทคอม สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่67/2563
(เคร่ืองอ่ำนบัตรเอนกประสงค์) เสนอรำคำ  700.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 ก.ค. 2563

209  ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 23,840.00             23,840.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนหัวหิน ดอทคอม ร้ำนหัวหิน ดอทคอม สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่68/2563
เสนอรำคำ  23,840.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 ก.ค. 2563

210  ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00             20,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนหัวหิน ดอทคอม ร้ำนหัวหิน ดอทคอม สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่69/2563
เสนอรำคำ  20,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 ก.ค. 2563

211 จ้ำงเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 5,500.00               5,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนปอน & ปิก๊เปเปอร์ ร้ำนปอน & ปิก๊เปเปอร์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่121/2563
เสนอรำคำ  5,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 ก.ค. 2563

212 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,000.00               3,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีวลิำศ 1 หจก.ศรีวลิำศ 1 สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่69/2563
เคร่ืองพ่นหมอกควนั เสนอรำคำ  3,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 3 ก.ค. 2563

213 ซ้ือวสัดุตำมโครงกำรป้องกันและ 13,500.00             13,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่70/2563
แก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควนั เสนอรำคำ  13,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 8 ก.ค. 2563

214 ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 19,200.00             19,200.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท พำรำวนิสัน จ ำกัด บริษัท พำรำวนิสัน จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่71/2563
เสนอรำคำ  19,200.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 8 ก.ค. 2563

215 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 39,650.00             39,650.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่72/2563
เสนอรำคำ  39,650.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 8 ก.ค. 2563



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง  รำคำกลำง  วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                                                                   สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ปงีบประมำณ 2563                                                               แบบ สขร.1
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่  1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

216 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน (ใบเสร็จต่อเนื่อง) 7,600.00               7,600.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท จิสแมพ จ ำกัด บริษัท จิสแมพ จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่73/2563
เสนอรำคำ  7,600.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 8 ก.ค. 2563

217 จ้ำงท ำอำหำรโครงกำรป้องกันและ 6,500.00               6,500.00         เฉพำะเจำะจง นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่122/2563
แก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควนั เสนอรำคำ  6,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 8 ก.ค. 2563

218 จ้ำงท ำอุปกรณ์ตำมโครงกำรป้องกัน 1,000.00               1,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่123/2563
และแกไ้ขปญัหำไฟปำ่และหมอกควัน เสนอรำคำ  1,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 8 ก.ค. 2563

219 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน 32,500.00             32,500.00       เฉพำะเจำะจง นำยสัญญำ  แสงปก นำยสัญญำ  แสงปก สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่124/2563
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ เสนอรำคำ  32,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 15 ก.ค. 2563

220 จ้ำงเหมำรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน 32,500.00             32,500.00       เฉพำะเจำะจง นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่125/2563
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ เสนอรำคำ  32,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 15 ก.ค. 2563

221 จ้ำงท ำฉำกกั้นโต๊ะ อ่ำงล้ำงมือสแตน 11,000.00             11,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์ฤทธิ์  เพ็งเอี่ยม นำยณรงค์ฤทธิ์  เพ็งเอี่ยม สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่126/2563
เลส พร้อมติดต้ังของศูนย์พัฒนำเด็ก เสนอรำคำ  11,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 15 ก.ค. 2563
เล็กฯ

222 ซ้ือวสัดุอำหำรเสริม(นม) 28,425.60             28,425.60       เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมห้วยสัตวใ์หญ่จ ำกัด สหกรณ์โคนมห้วยสัตวใ์หญ่จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ สัญญำซ้ือขำยเลขที ่10/2563
เสนอรำคำ  28,425.60 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 15 ก.ค. 2563

223 จ้ำงซ่อมแซม รถ บจ 1051 ปข 48,000.00             48,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก่งท่อไอเสีย ร้ำนเก่งท่อไอเสีย สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่127/2563
เสนอรำคำ  48,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 16 ก.ค. 2563

224 จ้ำงซ่อมแซม รถ บบ 4849 ปข 22,330.00             22,330.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเก่งท่อไอเสีย ร้ำนเก่งท่อไอเสีย สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่128/2563
เสนอรำคำ  22,330.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 16 ก.ค. 2563

225 จ้ำงท ำป้ำยตำมโครงกำรส่งเสริม 3,200.00               3,200.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่129/2563
กำรคัดแยกขยะมูลฝอย เสนอรำคำ  3,200.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 17 ก.ค. 2563



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง  รำคำกลำง  วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                                                                   สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ปงีบประมำณ 2563                                                               แบบ สขร.1
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่  1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

226 จำ้งท ำปำ้ยตำมโครงกำรผู้กอ่กำรดี 10,550.00             10,550.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่130/2563
เสนอรำคำ  10,550.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 17 ก.ค. 2563

227 จ้ำงท ำป้ำยตำมโครงกำรส่งเสริม 3,200.00               3,200.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่131/2563
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เสนอรำคำ  3,200.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 17 ก.ค. 2563

228 จ้ำงท ำป้ำยโครงกำรให้ควำมรู้ 3,840.00               3,840.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่132/2563
ด้ำนกฎหมำย เสนอรำคำ  3,840.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 17 ก.ค. 2563

229 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 1,500.00               1,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยอัฐพงศ์  พ่วงทรัพย์สิน นำยอัฐพงศ์  พ่วงทรัพย์สิน สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่133/2563
420-47-0004 เสนอรำคำ  1,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 17 ก.ค. 2563

230 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,700.00               3,700.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่134/2563
416-51-0010 เสนอรำคำ  3,700.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 17 ก.ค. 2563

231 ซ้ือผ้ำต่วน 11,700.00             11,700.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่74/2563
เสนอรำคำ  11,700.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 17 ก.ค. 2563

232 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 570.00                 570.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีวลิำศ 1 หจก.ศรีวลิำศ 1 สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่75/2563
เคร่ืองตัดหญ้ำ เสนอรำคำ  570.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 17 ก.ค. 2563

233 จ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 800.00                 800.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนศักด์ิไดนำโม ร้ำนศักด์ิไดนำโม สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่135/2563
81-5179 ปข. เสนอรำคำ  800.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 24 ก.ค. 2563

234 จ้ำงท ำป้ำยตำมโครงกำรส่งเสริม 12,500.00             12,500.00       เฉพำะเจำะจง นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่136/2563
กำรคัดแยกขยะมูลฝอย เสนอรำคำ  12,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 24 ก.ค. 2563

235 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 56,900.00             56,900.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีวลิำศ 1 หจก.ศรีวลิำศ 1 สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่76/2563
เสนอรำคำ  56,900.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 24 ก.ค. 2563

236 จ้ำงเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 8,811.00               8,811.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนปอน & ปิก๊เปเปอร์ ร้ำนปอน & ปิก๊เปเปอร์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่136/2563
เสนอรำคำ  8,811.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 24 ก.ค. 2563
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237 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 29,940.00             29,940.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม ร้ำนหนึ่งสไมล์คอม สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่77/2563
เสนอรำคำ  29,940.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 3 ส.ค. 2563

238 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 30,000.00             30,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่78/2563
เสนอรำคำ  30,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 3 ส.ค. 2563

239 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 9,980.00               9,980.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนหัวหินดอทคอม ร้ำนหัวหินดอทคอม สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่79/2563
เสนอรำคำ  9,980.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 3 ส.ค. 2563

240 จ้ำงรถแม็คโฮขุดเพือ่ซ่อมแซมระบบ 5,600.00               5,600.00         เฉพำะเจำะจง นำยวงศธร  บัวเจริญ นำยวงศธร  บัวเจริญ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่137/2563
ท่อส่งน้ ำประปำ บ้ำนวไลย เสนอรำคำ  5,600.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 3 ส.ค. 2563

241 จ้ำงท ำอำหำรพร้อมเคร่ืองด่ืมรับรอง 4,200.00               4,200.00         เฉพำะเจำะจง นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่138/2563
กำรประชุมสภำฯ เสนอรำคำ  4,200.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 3 ส.ค. 2563

242 จ้ำงตรวจเช็คสภำพรถยนต์ส่วนกลำง 28,833.29             28,833.29       เฉพำะเจำะจง บริษทั ปรำณบรีุพรีเมยีร์ซัพพลำย จ ำกดั บริษทั ปรำณบรีุพรีเมยีร์ซัพพลำย จ ำกดั สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่139/2563
กง 6747 ปข. เสนอรำคำ  28,833.29 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 6 ส.ค. 2563

243 ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 9,990.00               9,990.00         เฉพำะเจำะจง  บริษัท ปันยำเฮลธเ์ซอร์วสิ จ ำกัด  บริษัท ปันยำเฮลธเ์ซอร์วสิ จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่80/2563
เสนอรำคำ  9,990.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 6 ส.ค. 2563

244 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 21,600.00             21,600.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท บิก๊เค้ียง 2017 จ ำกัด บริษัท บิก๊เค้ียง 2017 จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่81/2563
เสนอรำคำ  21,600.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 6 ส.ค. 2563

245 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 30,000.00             30,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท บิก๊เค้ียง 2017 จ ำกัด บริษัท บิก๊เค้ียง 2017 จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่82/2563
เสนอรำคำ  30,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 6 ส.ค. 2563

246 จ้ำงติดต้ังอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต 59,641.80             59,641.80       เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่140/2563
เสนอรำคำ  59,641.80 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 7 ส.ค. 2563

247 จ้ำงท ำแจกันดอกไม้สด 1,000.00               1,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนดอกไม่ไทย ร้ำนบ้ำนดอกไม่ไทย สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่141/2563
เสนอรำคำ  1,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 7 ส.ค. 2563
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248 จ้ำงท ำอำหำรพร้อมเคร่ืองด่ืมรับรอง 4,200.00               4,200.00         เฉพำะเจำะจง นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่142/2563
กำรประชุมสภำฯ เสนอรำคำ  4,200.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 10 ส.ค. 2563

249 ซ้ือวสัดุกำรเกษตร 17,310.00             17,310.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมกำรเกษตร ร้ำนรวมกำรเกษตร สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่83/2563
เสนอรำคำ  17,310.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 10 ส.ค. 2563

250 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ 219,633.55           219,633.55      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ถำวรกำรค้ำ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ถำวรกำรค้ำ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่84/2563
เสนอรำคำ  219,633.55 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 11 ส.ค. 2563

251 ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง 43,920.00             43,920.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมกำรเกษตร ร้ำนรวมกำรเกษตร สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่85/2563
เสนอรำคำ  43,920.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 11 ส.ค. 2563

252 จ้ำงเหมำซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ 107,000.00           107,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยอนันต์  ทรัพย์มำ นำยอนันต์  ทรัพย์มำ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่143/2563
เสนอรำคำ  107,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 11 ส.ค. 2563

253 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 19,367.54             19,367.54       เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำเมืองเพชร จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำเมืองเพชร จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่144/2563
กง 1393 ปข เสนอรำคำ  19,367.54 บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 11 ส.ค. 2563

254 จ้ำงท ำอำหำรตำมโครงกำรฝึก 11,700.00             11,700.00       เฉพำะเจำะจง นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่145/2563
อบรมอำสำสมัคร อปพร. ฯ เสนอรำคำ  11,700.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 14 ส.ค. 2563

255 จ้ำงเช่ำถังแก๊สหุงต้มตำมโครงกำร 800.00                 800.00           เฉพำะเจำะจง นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่146/2563
ฝึกอบรมอำสำสมัคร อปพร. ฯ เสนอรำคำ  800.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 14 ส.ค. 2563

256 จ้ำงท ำป้ำยพร้อมใบประกำศตำม 1,160.00               1,160.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่147/2563
โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครอปพร. เสนอรำคำ  1,160.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 14 ส.ค. 2563

257 ซ้ือชุด อปพร. ตำมโครงกำรฝึก 75,000.00             75,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทเกอร์ ฟำติก ร้ำนไทเกอร์ ฟำติก สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่86/2563
อบรมอำสำสมัคร อปพร. ฯ เสนอรำคำ  75,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 14 ส.ค. 2563

258 ซ้ือผงเคมีแห้งเติมในถังดับเพลิง 4,800.00               4,800.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด แมกนิฟำยเซฟต้ี ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด แมกนิฟำยเซฟต้ี สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่87/2563
ตำมโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัคร เสนอรำคำ  4,800.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 14 ส.ค. 2563
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ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ฯ
259 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรฝึก 8,100.00               8,100.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่88/2563

อบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย เสนอรำคำ  8,100.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 14 ส.ค. 2563
พลเรือน ฯ

260 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตำมโครงกำรฝึก 1,000.00               1,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีวลิำศ 1 หจก.ศรีวลิำศ 1 สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่89/2563
อบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย เสนอรำคำ  1,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 14 ส.ค. 2563
พลเรือน ฯ

261 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 17,000.00             17,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท บิก๊เค้ียง 2017 จ ำกัด บริษัท บิก๊เค้ียง 2017 จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่90/2563
เสนอรำคำ  17,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 21 ส.ค. 2563

262 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 15,000.00             15,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท บิก๊เค้ียง 2017 จ ำกัด บริษัท บิก๊เค้ียง 2017 จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่91/2563
เสนอรำคำ  15,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 21 ส.ค. 2563

263 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 39,000.00             39,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่93/2563
เสนอรำคำ  39,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ส.ค. 2563

264 ซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000.00             10,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่94/2563
เสนอรำคำ  10,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ส.ค. 2563

265 จ้ำงพิมพ์วำรสำรประจ ำปี 30,000.00             30,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ชะอ ำกำรพิมพ์ หจก.ชะอ ำกำรพิมพ์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่148/2563
เสนอรำคำ  30,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ส.ค. 2563

266 ซ้ือครุภัณฑ์ตำมโครงกำรส่งเสริม 97,500.00             97,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนหัวหินดอทคอม ร้ำนหัวหินดอทคอม สำมำรถจ้ำงได้ สัญญำซ้ือขำยเลขที ่11/2563
กำรด ำเนินกำรจัดท ำระบบบัญชี เสนอรำคำ  97,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ส.ค. 2563
คอมพิวเตอร์ (e-laas)

267 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 84,000.00             84,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนหัวหินดอทคอม ร้ำนหัวหินดอทคอม สำมำรถจ้ำงได้ สัญญำซ้ือขำยเลขที ่12/2563
เสนอรำคำ  84,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 26 ส.ค. 2563
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268 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 48,400.00             48,400.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนหัวหินดอทคอม ร้ำนหัวหินดอทคอม สำมำรถจ้ำงได้ สัญญำซ้ือขำยเลขที ่13/2563
เสนอรำคำ  48,400.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 26 ส.ค. 2563

269 จ้ำงเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 5,500.00               5,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนปอน & ปิก๊เปเปอร์ ร้ำนปอน & ปิก๊เปเปอร์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่149/2563
เสนอรำคำ  5,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 26 ส.ค. 2563

270 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 51,160.00             51,160.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีวลิำศ 1 หจก.ศรีวลิำศ 1 สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่95/2563
เสนอรำคำ  51,160.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 26 ส.ค. 2563

271 จ้ำงเหมำซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลำง 2,050.00               2,050.00         เฉพำะเจำะจง อู่บอล สต๊ิกเกอร์ อู่บอล สต๊ิกเกอร์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่150/2563
บจ 1051 ปข เสนอรำคำ  2,050.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 27 ส.ค. 2563

272 จ้ำงเหมำเป่ำบ่อประปปำผิวดิน 55,000.00             55,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยณัฎฐ์  แดงพรำน นำยณัฎฐ์  แดงพรำน สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่151/2563
เสนอรำคำ  55,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 27 ส.ค. 2563

273 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ (ศพด.) 4,800.00               4,800.00         เฉพำะเจำะจง นำยอัฐพงศ์  พ่วงทรัพย์สิน นำยอัฐพงศ์  พ่วงทรัพย์สิน สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่152/2563
เสนอรำคำ  4,800.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 31 ส.ค. 2563

274 จ้ำงล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศกองกำร 1,200.00               1,200.00         เฉพำะเจำะจง นำยอัฐพงศ์  พ่วงทรัพย์สิน นำยอัฐพงศ์  พ่วงทรัพย์สิน สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่153/2563
ศึกษำฯ เสนอรำคำ  1,200.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 31 ส.ค. 2563

275 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 33,270.00             33,270.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนหัวหินดอทคอม ร้ำนหัวหินดอทคอม สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่96/2563
เสนอรำคำ  33,270.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 31 ส.ค. 2563

276 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 52,700.00             52,700.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนหัวหินดอทคอม ร้ำนหัวหินดอทคอม สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่97/2563
เสนอรำคำ  52,700.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 31 ส.ค. 2563

277 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 32,000.00             32,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนซีอำร์เอกซ์เพรส ร้ำนซีอำร์เอกซ์เพรส สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่98/2563
เสนอรำคำ  32,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 31 ส.ค. 2563

278 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 15,760.00             15,760.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซุปเปอร์บิก๊เค้ียงไฟฟ้ำ จ ำกัด บริษัท ซุปเปอร์บิก๊เค้ียงไฟฟ้ำ จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่99/2563
เสนอรำคำ  15,760.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 31 ส.ค. 2563
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279 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 17,821.00             17,821.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่99/2563
เสนอรำคำ  17,821.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 31 ส.ค. 2563

280 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ 25,680.00             25,680.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด แมกนิฟำยเซฟต้ี ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด แมกนิฟำยเซฟต้ี สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่100/2563
เสนอรำคำ  25,680.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 31 ส.ค. 2563

281 จ้ำงล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ 4,100.00               4,100.00         เฉพำะเจำะจง นำยอัฐพงศ์  พ่วงทรัพย์สิน นำยอัฐพงศ์  พ่วงทรัพย์สิน สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่154/2563
เสนอรำคำ  4,100.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 ก.ย. 2563

282 จ้ำงท ำป้ำยคัดแยกขยะ 4,400.00               4,400.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด บริษัท อำร์ตครีเอชั่น (2010) จ ำกัด สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่155/2563
เสนอรำคำ  4,400.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 1 ก.ย. 2563

283 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองท ำควำมเย็น 6,400.00               6,400.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอรุณแอร์ ร้ำนอรุณแอร์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่156/2563
รถยนต์ 81-5179 ปข เสนอรำคำ  6,400.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 2 ก.ย. 2563

284 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก 474,000.00           474,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.เอ็น.เค.โฮลด้ิง จ ำกัด บริษัท เอ.เอ็น.เค.โฮลด้ิง จ ำกัด เป็นผู้ทีเ่สนอรำคำ สัญญำจ้ำงเลขที ่15/2563
ซอย 1 หมู่ที ่2 - หมู่ที ่6 เสนอรำคำ  472,000.- บำท ต่ ำสุดและเหมำะสม ลว. 1 ก.ย. 2563

285 โครงกำรขุดลอกสระนำยเจือ 300,000.00           292,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยเชำวลิต  ค ำมีศรี นำยเชำวลิต  ค ำมีศรี เป็นผู้ทีเ่สนอรำคำ สัญญำจ้ำงเลขที ่16/2563
บ้ำนห้วยแร่ หมู่ที ่5 เสนอรำคำ  292,000.- บำท ต่ ำสุดและเหมำะสม ลว. 2 ก.ย. 2563

286 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 450.00                 450.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนหัวหินดอทคอม ร้ำนหัวหินดอทคอม สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่157/2563
416-53-0016 เสนอรำคำ  450.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 2 ก.ย. 2563

287 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 800.00                 800.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนหัวหินดอทคอม ร้ำนหัวหินดอทคอม สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่158/2563
416-53-0019 เสนอรำคำ  800.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 2 ก.ย. 2563

288 จ้ำงเหมำซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลำง 2,000.00               2,000.00         เฉพำะเจำะจง อู่บอล สต๊ิกเกอร์ อู่บอล สต๊ิกเกอร์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่159/2563
บจ 1051 ปข เสนอรำคำ  2,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 2 ก.ย. 2563

289 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล หมู่ 1 263,000.00           263,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เจริญมั่งมี จ ำกัด บริษัท เจริญมั่งมี จ ำกัด เป็นผู้ทีเ่สนอรำคำ สัญญำจ้ำงเลขที ่17/2563
เสนอรำคำ  263,000.- บำท ต่ ำสุดและเหมำะสม ลว. 3 ก.ย. 2563
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290 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 340,000.00           340,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.เอ็น.เค.โฮลด้ิง จ ำกัด บริษัท เอ.เอ็น.เค.โฮลด้ิง จ ำกัด เป็นผู้ทีเ่สนอรำคำ สัญญำจ้ำงเลขที ่18/2563
ซอยทองค ำ หมู่ 1 เสนอรำคำ  340,000.- บำท ต่ ำสุดและเหมำะสม ลว. 9 ก.ย. 2563

291 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 300,000.00           298,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.เอ็น.เค.โฮลด้ิง จ ำกัด บริษัท เอ.เอ็น.เค.โฮลด้ิง จ ำกัด เป็นผู้ทีเ่สนอรำคำ สัญญำจ้ำงเลขที ่19/2563
ซอย 4 เชื่อม ซอย 5 หมู่ที ่8 เสนอรำคำ  298,000.- บำท ต่ ำสุดและเหมำะสม ลว. 9 ก.ย. 2563

292 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 300,000.00           297,000.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.เอ็น.เค.โฮลด้ิง จ ำกัด บริษัท เอ.เอ็น.เค.โฮลด้ิง จ ำกัด เป็นผู้ทีเ่สนอรำคำ สัญญำจ้ำงเลขที ่20/2563
ซอยพิริยะ หมู่ที ่1 บ้ำนวไลย เสนอรำคำ  297,000.- บำท ต่ ำสุดและเหมำะสม ลว. 9 ก.ย. 2563

293 ซ้ือครุภัณฑ์โรงงำน 20,000.00             20,000.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ถำวรกำรค้ำ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ถำวรกำรค้ำ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่101/2563
เสนอรำคำ  20,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 10 ก.ย. 2563

294 ซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 8,500.00               8,500.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ถำวรกำรค้ำ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ถำวรกำรค้ำ สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่102/2563
เสนอรำคำ  8,500.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 10 ก.ย. 2563

295 ซ้ือครุภัณฑ์กำรเกษตร 18,200.00             18,200.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมกำรเกษตร ร้ำนรวมกำรเกษตร สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่103/2563
เสนอรำคำ  18,200.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 10 ก.ย. 2563

296 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 12,950.00             12,950.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท บิก๊เค้ียง 2017 จ ำกัด บริษัท บิก๊เค้ียง 2017 จ ำกัด สำมำรถซ้ือได้ ใบส่ังซ้ือเลขที ่104/2563
เสนอรำคำ  12,950.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 10 ก.ย. 2563

297 จ้ำงถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม 7,050.00               7,050.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ ร้ำนพิริยะกำรพิมพ์ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่160/2563
ข้อบัญญัติฯ เสนอรำคำ  7,050.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 21 ก.ย. 2563

298 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล 108,000.00           108,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุพรรษำ  รำมัญ นำงสำวสุพรรษำ  รำมัญ สำมำรถจ้ำงได้ บันทึกตกลงจ้ำงเลขที ่1/2563
เสนอรำคำ  108,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 21 ก.ย. 2563

299 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล 108,000.00           108,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวอัญชลี  บัวล้อม นำงสำวอัญชลี  บัวล้อม สำมำรถจ้ำงได้ บันทึกตกลงจ้ำงเลขที ่2/2563
เสนอรำคำ  108,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 21 ก.ย. 2563

300 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล 108,000.00           108,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยธรีะยุทธ  ค ำทับทิม นำยธรีะยุทธ  ค ำทับทิม สำมำรถจ้ำงได้ บันทึกตกลงจ้ำงเลขที ่3/2563
เสนอรำคำ  108,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 21 ก.ย. 2563



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง  รำคำกลำง  วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                                                                   สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ปงีบประมำณ 2563                                                               แบบ สขร.1
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่  1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

301 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล 108,000.00           108,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสุปรำณี  ดวงจันทร์ นำงสุปรำณี  ดวงจันทร์ สำมำรถจ้ำงได้ บันทึกตกลงจ้ำงเลขที ่4/2563
เสนอรำคำ  108,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 21 ก.ย. 2563

302 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล 108,000.00           108,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยอภิชำติ  โพธิ์เปล่ียน นำยอภิชำติ  โพธิ์เปล่ียน สำมำรถจ้ำงได้ บันทึกตกลงจ้ำงเลขที ่5/2563
เสนอรำคำ  108,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 21 ก.ย. 2563

303 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล 108,000.00           108,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุพรรษำ  สิงโตทอง นำงสำวสุพรรษำ  สิงโตทอง สำมำรถจ้ำงได้ บันทึกตกลงจ้ำงเลขที ่6/2563
เสนอรำคำ  108,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 21 ก.ย. 2563

304 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล 108,000.00           108,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวไอศวรรย์  รอดพ้น นำงสำวไอศวรรย์  รอดพ้น สำมำรถจ้ำงได้ บันทึกตกลงจ้ำงเลขที ่7/2563
เสนอรำคำ  108,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 22 ก.ย. 2563

305 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล 108,000.00           108,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิระนันท์  แป้นกลัด นำงสำวจิระนันท์  แป้นกลัด สำมำรถจ้ำงได้ บันทึกตกลงจ้ำงเลขที ่8/2563
เสนอรำคำ  108,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 22 ก.ย. 2563

306 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล 108,000.00           108,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยเรืองยศ  เยำวภักด์ิ นำยเรืองยศ  เยำวภักด์ิ สำมำรถจ้ำงได้ บันทึกตกลงจ้ำงเลขที ่9/2563
เสนอรำคำ  108,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 22 ก.ย. 2563

307 จ้ำงเหมำปรับปรุงส ำนักงำน 27,000.00             27,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยเชำวลิต  ค ำมีศรี นำยเชำวลิต  ค ำมีศรี สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่161/2563
(กองช่ำง) เสนอรำคำ  27,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 24 ก.ย. 2563

308 จ้ำงท ำอำหำรตำมโครงกำรอ ำเภอ 17,850.00             17,850.00       เฉพำะเจำะจง นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ นำงประไพพร  กิ่งสวสัด์ิ สำมำรถจ้ำงได้ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่162/2563
ยิ้มเคล่ือนที ่ฯ เสนอรำคำ  17,850.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 24 ก.ย. 2563

309 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล 108,000.00           108,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำววไิลวรรณ  อักษร นำงสำววไิลวรรณ  อักษร สำมำรถจ้ำงได้ บันทึกตกลงจ้ำงเลขที1่0/2563
เสนอรำคำ  108,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ก.ย. 2563

310 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล 27,000.00             27,000.00       เฉพำะเจำะจง นำงสำวธนำภำ มังสำ นำงสำวธนำภำ มังสำ สำมำรถจ้ำงได้ บันทึกตกลงจ้ำงเลขที1่1/2563
เสนอรำคำ  27,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ก.ย. 2563

311 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล 27,000.00             27,000.00       เฉพำะเจำะจง  นำงสำวสุภำพร คลองยุทธ  นำงสำวสุภำพร คลองยุทธ สำมำรถจ้ำงได้ บันทึกตกลงจ้ำงเลขที1่2/2563
เสนอรำคำ  27,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ก.ย. 2563



ล ำดับ
ที่

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง  รำคำกลำง  วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

                                                                                   สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ปงีบประมำณ 2563                                                               แบบ สขร.1
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองพลับ อ ำเภอหวัหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่  1 ตุลำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563

312 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล 108,000.00           108,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสำวธญัลักษณ์  ปิน่เพชร นำงสำวธญัลักษณ์  ปิน่เพชร สำมำรถจ้ำงได้ บันทึกตกลงจ้ำงเลขที1่3/2563
เสนอรำคำ  108,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ก.ย. 2563

313 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล 108,000.00           108,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยบัญชำ  จันทร์อินทรีย์ นำยบัญชำ  จันทร์อินทรีย์ สำมำรถจ้ำงได้ บันทึกตกลงจ้ำงเลขที1่4/2563
เสนอรำคำ  108,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ก.ย. 2563

314 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล 45,000.00             45,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยวศิรุต  ปำนหอม นำยวศิรุต  ปำนหอม สำมำรถจ้ำงได้ บันทึกตกลงจ้ำงเลขที1่5/2563
เสนอรำคำ  45,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ก.ย. 2563

315 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล 45,000.00             45,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยกณิศ  มะเลียบ นำยกณิศ  มะเลียบ สำมำรถจ้ำงได้ บันทึกตกลงจ้ำงเลขที1่6/2563
เสนอรำคำ  45,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ก.ย. 2563

316 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล 45,000.00             45,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์วทิย์  ทรัพย์ประเสริฐ นำยณรงค์วทิย์  ทรัพย์ประเสริฐ สำมำรถจ้ำงได้ บันทึกตกลงจ้ำงเลขที1่7/2563
เสนอรำคำ  45,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 25 ก.ย. 2563

317 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล 108,000.00           108,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยสุรเดช  โพธิ์เงิน นำยสุรเดช  โพธิ์เงิน สำมำรถจ้ำงได้ บันทึกตกลงจ้ำงเลขที1่8/2563
เสนอรำคำ  108,000.- บำท ตำมทีเ่สนอ ลว. 29 ก.ย. 2563

318 โครงกำรก่อสร้ำงลำนคอนกรีต 130,000.00           129,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยเชำวลิต  ค ำมีศรี นำยเชำวลิต  ค ำมีศรี เป็นผู้ทีเ่สนอรำคำ สัญญำจ้ำงเลขที ่21/2563
เอนกประสงค์ อบต.หนองพลับ เสนอรำคำ  129,000.- บำท ต่ ำสุดและเหมำะสม ลว. 29 ก.ย. 2563

319 โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำส ำหรับ 500,000.00           499,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยเชำวลิต  ค ำมีศรี นำยเชำวลิต  ค ำมีศรี เป็นผู้ทีเ่สนอรำคำ สัญญำจ้ำงเลขที ่22/2563
บริกำรประชำชน อบต.หนองพลับ เสนอรำคำ  499,000.- บำท ต่ ำสุดและเหมำะสม ลว. 29 ก.ย. 2563


