
ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซื้อ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตกลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 2 ต.ค 60 ซื้อน้ํามัน ต.ค. 60 100,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยอดชายบริการ หจก.ยอดชายบริการ
วงเงินที่จัดซื้อ 100,000 บาท

ใบสั่งซื้อที่
1/2561

2 4 ต.ค. 60 จางเหมาจัดทําอาหารสําหรับ
การประชุมสภาฯ

2,240.00     เฉพาะเจาะจง นางน้ําทิพย  แกวกัณหา นางน้ําทิพย  แกวกัณหา
วงเงินที่จัดจาง 2,240 บาท

ใบสั่งจางท่ี
1/2561

3 9 ต.ค. 60 จางถายเอกสารตางๆ 4,450.00     เฉพาะเจาะจง รานนุกก็อปป รานนุกก็อปป
วงเงินที่จัดจาง 4,450 บาท

ใบสั่งจางท่ี
2/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ในรอบเดือน ตุลาคม  2560  วันที่ 1-31  ตุลาคม  2560



ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซื้อ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตกลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 1 พ.ย.60 ซื้ออาหารเสริม(นม) 149,366.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ฯ บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ฯ
วงเงินที่จัดซื้อ 149,366 บาท

สัญญาซื้อขายที่
1/61

2 10 พ.ย. 60จางเหมาจัดทําอาหารสําหรับ
การประชุมสภาฯ

2,000.00     เฉพาะเจาะจง นางน้ําทิพย  แกวกัณหา นางน้ําทิพย  แกวกัณหา
วงเงินที่จัดจาง  2,000 บาท

ใบสั่งจาง
ที่ 3/2561

3 20 พ.ย. 60จางเหมาจัดทําอาหารสําหรับ
การประชุมสภาฯ

16,000.00   เฉพาะเจาะจง นางน้ําทิพย  แกวกัณหา นางน้ําทิพย  แกวกัณหา
วงเงินที่จัดจาง  1,600 บาท

ใบสั่งจาง
ที่ 4/2561

4 23 พ.ย. 60จางเหมาซอมแซมถนน ม.2 - ม.4 73,000.00   เฉพาะเจาะจง รานแสงเพชรวัสดุ รานแสงเพชรวัสดุ
วงเงินที่จัดจาง 73,000 บาท

ใบสั่งจาง
ที่ 5/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560  วันที่  1-30  พฤศจิกายน   2560



ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซื้อ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตกลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 4 ธ.ค. 60 ซื้อวัสดุซอมแซมหองน้ําสํานักงาน 4,710.00     เฉพาะเจาะจง หจก.จิรภัทรการกอสราง หจก.จิรภัทรการกอสราง
วงเงินที่จัดซื้อ 4,710 บาท

ใบสั่งซื้อที่
2/2561

2 18 ธ.ค. 60 ซื้อตราสัญลักษณ ว.ป.ร. 4,900.00     เฉพาะเจาะจง รานพัฒนาการคา รานพัฒนาการคา
วงเงินที่จัดซื้อ 4,900 บาท

ใบสั่งซื้อที่
3/2561

3 20 ธ.ค. 60 จางจัดทําปายตามโครงการ
ลดอุบัติเหตุทางถนนฯ

1,800.00     เฉพาะเจาะจง รานด็อกเตอรอารตฯ รานด็อกเตอรอารตฯ
วงเงินที่จัดจาง 1,800 บาท

ใบสั่งจางท่ี
6/2561

4 22 ธ.ค. 60 จางจัดทําปายตามโครงการ
ลดอุบัติเหตุทางถนนฯ

900.00        เฉพาะเจาะจง รานด็อกเตอรอารตฯ รานด็อกเตอรอารตฯ
วงเงินที่จัดจาง 900 บาท

ใบสั่งจางท่ี
7/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ในรอบเดือนธันวาคม 2560  วันที่  1-31  ธันวาคม   2560



.

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซื้อ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตกลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 8 ม.ค. 61 จางเหมาจัดสถานที่ตามโครงการ
จัดงานวันเด็กฯ

2,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย  ไชยสุทธิ์ นายสุวิทย  ไชยสุทธิ์
วงเงินที่จัดจาง 2,000 บาท

ใบสั่งจางท่ี
8/2561

2 8 ม.ค. 61 จางเหมาเครื่องเสียงตามโครงการ
จัดงานวันเด็กฯ

3,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพิมาย เกษเกษร นายพิมาย เกษเกษร
วงเงินที่จัดจาง  3,000 บาท

ใบสั่งจางท่ี
9/2561

3 8 ม.ค. 61 จางจัดทําปายตามโครงการจัดงาน
วันเด็กฯ

1,200.00     เฉพาะเจาะจง รานด็อกเตอรอารตฯ รานด็อกเตอรอารตฯ
วงเงินที่จัดจาง  1,200 บาท

ใบสั่งจางท่ี
10/2562

4 17 ม.ค. 61ซื้อวัสดุสํานักงานของกองคลัง 7,757.00     เฉพาะเจาะจง รานบานเครื่องเขียน รานบานเครื่องเขียน
วงเงินที่จัดซื้อ 7,757 บาท

ใบสั่งซื้อที่
4/2561

5 17 ม.ค. 61ซื้อวัสดุสํานักงานของสํานักปลัด 21,440.00   เฉพาะเจาะจง รานบานเครื่องเขียน รานบานเครื่องเขียน
วงเงินที่จัดซื้อ 21,440 บาท

ใบสั่งซื้อที่
5/2561

6 17 ม.ค. 61ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรของสํานักปลัด 7,150.00     เฉพาะเจาะจง รานบานเครื่องเขียน รานบานเครื่องเขียน
วงเงินที่จัดซื้อ 7,150 บาท

ใบสั่งซื้อที่
6/2561

7 17 ม.ค. 61ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรของกองคลัง 15,130.00   เฉพาะเจาะจง รานบานเครื่องเขียน รานบานเครื่องเขียน
วงเงินที่จัดซื้อ 15,130 บาท

ใบสั่งซื้อที่
7/2561

8 22 ม.ค. 61วัสดุคอมพิวเตอรของกองชาง 13,560.00   เฉพาะเจาะจง รานบานเครื่องเขียน รานบานเครื่องเขียน
วงเงินที่จัดซื้อ 13,560 บาท

ใบสั่งซื้อที่
8/2561

9 22 ม.ค. 61วัสดุสํานักงานของกองชาง 3,095.00     เฉพาะเจาะจง รานบานเครื่องเขียน รานบานเครื่องเขียน
วงเงินที่จัดซื้อ 3,095 บาท

ใบสั่งซื้อที่
9/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ในรอบเดือนมกราคม  2561  วันที่  1-31  มกราคม  2561



.

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซื้อ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตกลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

10 22 ม.ค. 61จางซอมบํารุงเครื่องถายเอกสารฯ 1,700.00     เฉพาะเจาะจง รานเทคนิค โอ.เอ. รานเทคนิค โอ.เอ.
วงเงินที่จัดจาง 1,700 บาท

ใบสั่งจางท่ี
11/2561

11 22 ม.ค. 61จางทําปาย อบต.เคลื่อนที่ฯ 300.00        เฉพาะเจาะจง ราน ดอกเตอร อารตฯ รานดอกเตอร อารตฯ
วงเงินที่จัดจาง 300 บาท

ใบสั่งจางท่ี
12/2561

12 31 ม.ค. 61จางจัดทําปายตําบลปลอดขยะฯ 1,500.00     เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลป ราน ส.ศิลป
วงเงินที่จัดจาง 1,500 บาท

ใบสั่งจางท่ี
13/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ในรอบเดือนมกราคม  2561  วันที่  1-31  มกราคม  2561



.

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซื้อ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตกลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 2 ก.พ. 61 จางซอมบํารุงรถบรรทุกขยะ 9,040.00     เฉพาะเจาะจง บริษัทรวมใจเจริญยนตฯ บริษัทรวมใจเจริญยนตฯ
วงเงินที่จัดจาง 9,040 บาท

ใบสั่งจางท่ี
14/2561

2 5 ก.พ. 61 จางจัดทําปายเฉลิมพระเกียรติ 
รัชกาลท่ี 10

1,728.00     เฉพาะเจาะจง รานด็อกเตอรอารตฯ รานด็อกเตอรอารตฯ
วงเงินที่จัดจาง 1,728 บาท

ใบสั่งจางท่ี
15/2561

3 9 ก.พ. 61 จางจัดทําปายประชาคมจัดทําแผน 300.00        เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลป ราน ส.ศิลป
วงเงินที่จัดจาง  300 บาท

ใบสั่งจางท่ี
16/2561

4 9 ก.พ. 61 จางถายเอกสารตางๆ 1,860.00     เฉพาะเจาะจง รานนุกก็อปป รานนุกก็อปป
วงเงินที่จัดจาง 1,860 บาท

ใบสั่งจางท่ี
17/2561

5 16 ก.พ. 61จางจัดทําปายโครงการใหความรู
เก่ียวกับไฟปาฯ

200.00        เฉพาะเจาะจง รานด็อกเตอรอารตฯ รานด็อกเตอรอารตฯ
วงเงินที่จัดจาง 200 บาท

ใบสั่งจางท่ี
18/2561

6 26  ก.พ. 61ซื้อวัสดุไฟฟา 35,620.00   เฉพาะเจาะจง หจก. เอ.พี.การฟา หจก. เอ.พี.การฟา
วงเงินที่จัดซื้อ 35,620 บาท

ใบสั่งซื้อที่
10/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ในรอบเดือนกุมภาพันธ  2561  วันที่  1-28  กุมภาพนัธ  2561



ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซื้อ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตกลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 12 ม.ีค. 61ซื้อวัคซนีโรคพิษสุนัขบา 20,570.00   เฉพาะเจาะจง รานน้ําพองฟารม รานน้ําพองฟารม
วงเงินที่จัดซื้อ 20,570 บาท

ใบสั่งซื้อที่
11/2561

2 16 ม.ีค. 61จางซอมแซมฝายน้ําลน ม.1 46,000.00   เฉพาะเจาะจง นายแสงเพชร  ปองศิริ นายแสงเพชร  ปองศิริ
วงเงินที่จัดซื้อ  46,000 บาท

ใบสั่งจางท่ี
19/2561

3 19 ม.ีค. 61ซื้อวัสดุชวยเหลือวาตภัย 20,895.00   เฉพาะเจาะจง หจก.จิรภัทรการกอสราง หจก.จิรภัทรการกอสราง
วงเงินที่จัดซื้อ  20,895 บาท

ใบสั่งซื้อที่
12/2561

4 19  ม.ีค. 61จางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ
ม.3

288,500.00 เฉพาะเจาะจง รานธนกฤตกอสราง รานธนกฤตกอสราง
วงเงินที่จัดจาง 288,500 
บาท

สัญญาจางท่ี
1/2561

5 19 ม.ีค. 61จางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางฯ
ม.6

288,500.00 เฉพาะเจาะจง รานธนกฤตกอสราง รานธนกฤตกอสราง
วงเงินที่จัดจาง 288,500 
บาท

สัญญาจางท่ี
2/2561

6 21 ม.ีค. 61จางโครงการติดตั้งฝารางระบาย
น้ําตะแกรงเหล็ก ม.1

141,500.00 เฉพาะเจาะจง รานวันเพชรตอการคา รานวันเพชรตอการคา
วงเงินที่จัดจาง 141,500 
บาท

สัญญาจางท่ี
3/2561

7 21 ม.ีค. 61จางโครงการกอสรางรองระบายน้ํา
ม.1

174,500.00 เฉพาะเจาะจง รานวันเพชรตอการคา รานวันเพชรตอการคา
วงเงินที่จัดจาง 174,500 
บาท

สัญญาจางท่ี
4/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ในรอบเดือนมีนาคม  2561  วันที่  1-31  มีนาคม  2561



ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซื้อ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตกลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

8 22 ม.ีค. 61จางโครงการกอสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.1

312,500.00 เฉพาะเจาะจง รานแสงเพชรวัสดุ รานแสงเพชรวัสดุ
วงเงินที่จัดจาง 312,500 
บาท

สัญญาจางท่ี
5/2561

9 22 ม.ีค. 61จางโครงการปรับปรุงถนนเพ่ือ
การเกษตรฯ ม.5

477,500.00 เฉพาะเจาะจง รานแสงเพชรวัสดุ รานแสงเพชรวัสดุ
วงเงินที่จัดจาง 477,500 
บาท

สัญญาจางท่ี
6/2561

10 22 ม.ีค. 61จางโครงการกอสรางลานคอนกรีต
ที่ทําการ อบต.น้ําหมาน

88,000.00   เฉพาะเจาะจง รานแสงเพชรวัสดุ รางแสงเพชรวัสดุ
วงเงินที่จัดจาง 88,000 บาท

สัญญาจางท่ี
7/2561

11 23 ม.ีค. 61ซื้ออาหารเสริม(นม) ปดภาคเรียน 
2/60

53,254.20   เฉพาะเจาะจง บ. แมรี่ แอนด แดรี่ฯ บ. แมรี่ แอนด แดรี่ฯ
วงเงินที่จัดซื้อ 53,254.20

สัญญาซื้อขายที่
11/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ในรอบเดือนมีนาคม  2561  วันที่  1-31  มีนาคม  2561



.

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซื้อ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตกลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 2 เม.ย. 61 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 
คือ เครื่องคอมพิวเตอร

   21,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน
วงเงินที่จัดซื้อ 21,900 บาท

สัญญาซื้อขาย
ที่ 3/2561

2 2  เม.ย. 61 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 
คือ เครื่องคอมพิวเตอร

   21,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน
วงเงินที่จัดซื้อ 21,900 บาท

สัญญาซื้อขาย
ที่ 4/2561

3 2  เม.ย. 61 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 
คือ เครื่องปริ้นเตอร

     7,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน
วงเงินที่จัดซื้อ 7,600 บาท

สัญญาซื้อขาย
ที่ 5/2561

4 2  เม.ย. 61 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 
คือ เครื่องปริ้นเตอร

     7,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน
วงเงินที่จัดซื้อ 7,600 บาท

สัญญาซื้อขาย
ที่ 6/2561

5 2  เม.ย.  61ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 
คือ เครื่องปริ้นเตอร

     4,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน
วงเงินที่จัดซื้อ 4,300 บาท

สัญญาซื้อขาย
ที่ 7/2561

6 4  เม.ย. 61 จางจัดทําปายลดอุบัติเหตุ
เทศกาลสงกรานตฯ ๒๕๖๑

2,700.00     เฉพาะเจาะจง รานดอกเตอรอารตฯ รานดอกเตอรอารตฯ
วงเงินที่จัดจาง 2,700 บาท

ใบสั่งจางท่ี
20/2561

7 5  แม.ย. 61จางจัดทําปายประเพณีวันผูสูงอายุ
ฯ 2561

4,000.00     เฉพาะเจาะจง รานดอกเตอรอารตฯ รานดอกเตอรอารตฯ
วงเงินที่จัดจาง 4,000 บาท

ใบสั่งจางท่ี
21/2561

8 20 เม.ย. 61จางเหมาเครื่องเสียงโครงการ
ผูสูงอายุฯ 2561

5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย  ไชยสุทธิ์ นายสุวิทย  ไชยสุทธิ์
วงเงินที่จัดจาง 5,000 บาท

ใบสั่งจางท่ี
22/2561

9 23 เม.ย. 61ซื้อวัสดุชวยเหลือวาตภัยฯ 3,090.00     เฉพาะเจาะจง หจก.จิรภัทรการกอสราง หจก.จิรภัทรการกอสราง
วงเงินที่จัดซื้อ 3,090  บาท

ใบสั่งซื้อที่
23/2561

ในรอบเดือนเมษายน  2561  วันที่  1-30  เมษายน  2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 



.

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซื้อ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตกลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 3 พ.ค. 61 จางซอมบํารุงครภุัณฑคอมพิวเตอร 2,600.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน 
วงเงินที่จัดจาง  2,600 บาท

ใบสั่งจางท่ี
24/2561

2 4  พ.ค. 61 จางโครงการขุดลอกฝายเก็บน้ํา
หวยสาน ม.4

384,400.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส

หจก. ป.ทวีคูณ หจก. ป.ทวีคูณ
วงเงินที่จัดซื้อ 384,400 บาท

สัญญาจางท่ี
8/2561

3 8 พ.ค. 61 ซื้อใสกรองน้ํา 16,800.00   เฉพาะเจาะจง หจก. บุญศิริเมืองเลย หจก. บุญศิริเมืองเลย
วงเงินที่จัดซื้อ 16,800 บาท

ใบสั่งซื้อที่
24/2561

4 8 พ.ค. 61 จัดซื้อน้ํามัน 1,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ยอดชายบริการ หจก.ยอดชายบริการ
วงเงินที่จัดซื้อ 1,500  บาท

ใบสั่งซื้อที่
25/2561

5 8 พ.ค. 61 จางโครงการกอสรางถนน คสล. 
ม.6

241,000.00 เฉพาะเจาะจง รานศักดิ์สิทธิ์การคา รานศักดิ์สิทธ์ิการคา
วงเงินที่จัดจาง 241,000 
บาท

สัญญาจางท่ี
9/2561

6 11 พ.ค. 61ซื้อวัสดุไฟฟา 4,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก. เอ.พี.การไฟฟา หจก. เอ.พี.การไฟฟา
วงเงินที่จัดซื้อ 4,500 บาท

ใบสั่งซื้อที่
26/2561

7 11 พ.ค. 61ซื้อวัสดุชวยเหลือผูประสบวาตภัยฯ 1,806.00     เฉพาะเจาะจง หจก.จิรภันทรการ
กอสราง

หจก.จิรภันทรการกอสราง
วงเงินที่จัดซื้อ  1,806 บาท

ใบสั่งซื้อที่
17/2561

8 11 พ.ค. 61จางโครงการกอสราง ถนน คสล. 
ม.1

497,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐรินทร หจก.ณัฐรินทร
วงเงินที่จัดจาง 497,000 
บาท

สัญญาจางท่ี 
10/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ในรอบเดือนพฤษภาคม  2561  วันที่  1-31 พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 



.

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซื้อ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตกลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

9 11 พ.ค. 61ซื้อครุภัณฑสํานักงาน คือ โตะ
ประชุม

25,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.คิงสโมเดิรนเฟอร บ.คิงสโมเดิรนเฟอร
วงเงินที่จัดซื้อ 25,000 บาท

สัญญาซื้อขาย
ที่ 8/2561

10 11 พ.ค. 61ซื้อครุภัณฑสํานักงาน คือ ตูเหล็ก
เก็บเอกสาร

14,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.คิงส โมเดิรนเฟอร บ.คิงส โมเดิรนเฟอร
วงเงินที่จัดซื้อ  14,000 บาท

สัญญาซื้อขาย
ที่ 9/2561

11 11 พ.ค. 61ซื้อครุภัณฑสํานักงาน คือ เกาอี้
ทํางาน

5,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.คิงส โมเดิรนเฟอร บ.คิงส โมเดิรนเฟอร
วงเงินที่จัดซื้อ  5,600  บาท

สัญญาซื้อขาย
ที่ 10/2561

12 11 พ.ค. 61ซื้อครุภัณฑสํานักงาน คือ เกาอี้
ทํางาน

5,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.คิงส โมเดิรนเฟอร บ.คิงส โมเดิรนเฟอร
วงเงินที่จัดซื้อ  5,000  บาท

สัญญาซื้อขาย
ที่ 11/2561

13 15 พ.ค. 61ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่
1/2561

124,941.04 เฉพาะเจาะจง บ.แมรี่ แอนด แดรี่ฯ บ.แมรี่ แอนด แดรี่ฯ
วงเงินที่จัดซื้อ 
124,941.04บาท

สัญญาซื้อขาย
ที่ 12/2561

14 17 พ.ค. 61ซื้อวัสดุชวยเหลือผูประสบวาตภัยฯ 3,276.00     เฉพาะเจาะจง บ.คิงส โมเดิรนเฟอร บ.คิงส โมเดิรนเฟอร
วงเงินที่จัดซื้อ  3,276  บาท

ใบสั่งซื้อที่
27/2561

15 17 พ.ค. 61จางโครงการกอสรางทอเหลี่ยม 
คสล. ม.4

333,000.00 เฉพาะเจาะจง รานจารุวรรณ รานจารุวรรณ
วงเงินที่จัดจาง 333,000 
บาท

สัญญาจางท่ี
11/2561

16 28 พ.ค. 61จางโครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ม. 1

72,000.00   เฉพาะเจาะจง รานแสงเพชรวัสดุ รานแสงเพชรวัสดุ
วงเงินที่จัดจาง  72,000  
บาท

สัญญาจางท่ี
12/2561

ในรอบเดือนพฤษภาคม  2561  วันที่  1-31 พฤษภาคม 2561



.

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซื้อ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตกลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 4 ม.ิย. 61 ซื้อวัสดุสํานักงานกองชาง      1,300.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานเครื่องเขียนฯ รานบานเครื่องเขียนฯ
วงเงินที่จัดซื้อ 1,300 บาท

ใบสั่งซื้อที่
28/2561

2 5 ม.ิย. 61 ซื้อวัสดุสํานักงานกองคลัง      8,083.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานเครื่องเขียนฯ รานบานเครื่องเขียนฯ
วงเงินที่จัดซื้อ 8,083 บาท

ใบสั่งซื้อที่
29/2561

3 5  ม.ิย. 61 ซื้อวัสดุสํานักงานสํานักปลัด    10,710.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานเครื่องเขียนฯ รานบานเครื่องเขียนฯ
วงเงินที่จัดซื้อ 10,710 บาท

ใบสั่งซื้อที่
30/2561

4 5  ม.ิย. 61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรของกองคลัง    17,400.00 เฉพาะเจาะจง ราน บานเครื่องเขียนฯ รานบานเครื่องเขียนฯ
วงเงินที่จัดซื้อ 17,400 บาท

ใบสั่งซื้อที่
31/2561

5 5  ม.ิย. 61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรของสํานักปลัด 17,490.00   เฉพาะเจาะจง ราน บานเครื่องเขียนฯ รานบานเครื่องเขียนฯ
วงเงินที่จัดซื้อ 17,490 บาท

ใบสั่งซื้อ
32/2561

6 5  ม.ิย. 61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรของกองชาง 19,030.00   เฉพาะเจาะจง ราน บานเครื่องเขียนฯ รานบานเครื่องเขียนฯ
วงเงินที่จัดซื้อ 19,030 บาท

ใบสั่งซื้อที่
33/2561

7 18  ม.ิย. 61จางโครงการปรับปรุงผิวถนนฯ ม.5 533,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส

หจก. ป.ศรีวิไลลักษณ หจก. ป.ศรีวิไลลักษณ
วงเงินที่จัดจาง533,000บาท

สัญญาจางท่ี
13/2561

8 18 ม.ิย. 61จางโครงการปรับปรุงผิวถนนฯ ม.2 720,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส

หจก. ป.ศรีวิไลลักษณ หจก. ป.ศรีวิไลลักษณ
วงเงินที่จัดจาง720,000บาท

สัญญาจางท่ี 
14/2561

9 19 ม.ิย. 61ซื้อครุภัณฑดับเพลิง 17,000.00   เฉพาะเจาะจง รานเชียงคานดับเพลิง รานเชียงคานดับเพลิง
วงเงินที่จัดซื้อ 17,000 บาท

สัญญาซื้อขายที่
13/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ในรอบเดือนมิถุนายน  2561  วันที่  1-30 มิถุนายน  2561



.

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซื้อ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตกลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

10 19  ม.ิย. 61จางซอมบํารุงรถบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค

     6,130.00 เฉพาะเจาะจง บ.รวมใจเจริญยนต บ.รวมใจเจริญยนต
วงเงินที่จัดจาง 6,130 บาท

ใบสั่งจางท่ี
25/2561

11 19 ม.ิย. 61 จางซอมบํารุงคอมพิวเตอร         370.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน
วงเงินที่จัดจาง  370 บาท

ใบสั่งจางท่ี
26/2561

12 19 ม.ิย. 61 จางจัดทําปายโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

        300.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดซื้อ 300  บาท

ใบสั่งจางท่ี
27/2561

19 ม.ิย. 61 ซื้อยางรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค    42,250.00 เฉพาะเจาะจง บ. เค เอ็น ซีฯ บ. เค เอ็น ซีฯ
วงเงินที่จัดซื้อ 42,250 บาท

ใบสั่งซื้อที่
34/2561

19 ม.ิย. 61 ซื้อวัสดุอุปกรณโครงการสงเสริม
คนชราฯ

     3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางเยาวลักษณ จัน
ทะบับภาศรี

นางเยาวลักษณ จันทะบับภา
ศรี
วงเงินที่จัดซื้อ 3,600 บาท

ใบสั่งซื้อที่
35/2561

20 ม.ิย. 61 จางทําปายรณรงคยาเสพติดฯ      1,800.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกเตอรอารต รานดอกเตอร อารตฯ
วงเงินที่จัดจาง 1,800 บาท

ใบสั่งจางท่ี
28/2561

20 ม.ิย. 61 จางจัดทําปาย อบต.เคลื่อนที่         300.00 เฉพาะเจาะจง รานดอกเตอรอารต รานดอกเตอร อารตฯ
วงเงินที่จัดจาง 300 บาท

ใบสั่งจางท่ี
29/2561

20 ม.ิย. 61 จางจัดทําปายเฉลิมพระเกียรติฯ 
ร.10

     1,728.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย รานดอกเตอร อารตฯ
วงเงินที่จัดจาง 1,728 บาท

ใบสั่งจางท่ี 
30/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ในรอบเดือนมิถุนายน  2560  วันที่  1-30 มิถุนายน  2560



.

ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซื้อ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตกลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 9 ก.ค. 61 จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนตสวนกลาง      3,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.รวมใจเจริญยนต บ.รวมใจเจริญยนต
วงเงินที่จัดซื้อ 3,300 บาท

ใบสั่งซื้อที่ 
36/2561

2 20 ก.ค. 61 จัดซื้อพันธไม    23,200.00 เฉพาะเจาะจง รายกิตติพัฒนพันธไม รานกิตติพัฒนพันธไม
วงเงินที่จัดซื้อ 23,200 บาท

ใบสั่งซื้อที่ 
37/2561

3 20 ก.ค. 61 จางถายเอกสารตางๆ         770.00 เฉพาะเจาะจง รานนุกกอปป รานนุกกอปป
วงเนที่จัดจาง 770 บาท

ใบสั่งจางท่ี
26/2561

4 20 ก.ค.61 จางรถไถเตรียมดินปลูก "รักน้ํา รัก
ปา รักษาแผนดิน"

     3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ สุวรรณ
ชาติ

นายอนุพงษ  สุวรรณชาติ
วงเงินที่จัดจาง 3,000 บาท

ใบสั่งจางท่ี
31/2561

5 24 ก.ค. 61 จางซอมบํารุงรถยนตสวนกลางฯ      8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.รวมใจเจริญยนต บ.รวมใจเจริญยนต
วงเงินที่จัดจาง 8,560 บาท

ใบสั่งจางท่ี
32/2561

6 24 ก.ค. 61 จางจัดทําปายตามโครงการ รักน้ํา 
รักปา รักษาแผนดินฯ

        300.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง 300 บาท

ใบสั่งจางท่ี 
33/2561

7 24 ก.ค. 61 จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ      4,500.00 เฉพาะเจาะจง รานสมชายแอร รานสมชายแอร
วงเงินที่จัดจาง 4,500 บาท

ใบสั่งจางท่ี
34/2561

8 24  ก.ค. 61จางจัดทําปายโครงการตําบล
ปลอดขยะฯ

300.00        เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง 300 บาท

ใบสั่งจางท่ี
35/2561

ในรอบเดือนกรกฎาคม  2561  วันที่  1-31 กรกฎาคม  2561
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ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซื้อ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตกลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 1  ส.ค. 61 จางจัดทําปายโครงการพาลูกจูง
หลานฯ 2561

        300.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง 300 บาท

ใบสั่งจางท่ี
36/2561

2 1 ส.ค. 61 จางถายเอกสารตางๆ         540.00 เฉพาะเจาะจง รานนุกกอปป รานนุกกอปป
วงเงินที่จัดจาง 540  บาท

ใบสั่งจางท่ี
37/2561

3 2 ส.ค. 61 จางจัดทําปายการประชุมสภาฯ         300.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง 300 บาท

ใบสั่งจางท่ี 
38/2561

4 2  ส.ค. 61 จางจัดทําปายเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ

     1,728.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง 1,728 บาท

ใบสั่งจางท่ี
38/2561

5 3  ส.ค. 61 ซื้อน้ํามันโครงการพัฒนาศักยภาพ
(อปพร.) 2561

        650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ยอดชายบริการ หจก.ยอดชายบริการ
วงเงินที่จัดซื้อ 650 บาท

ใบสั่งซื้อที่
38/2561

6 6 ส.ค. 61 จางซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศฯ      4,500.00 เฉพาะเจาะจง รานชางณรงค กลาหาญ รานชางณรงค กลาหาญ
วงเงินที่จัดจาง 4,500 บาท

ใบสั่งจางท่ี
40/2561

7 6 ส.ค. 61 จางเติมสารเคมีตามโครงการฯ(อป
พร.)

     5,600.00 เฉพาะเจาะจง รานไฟรทเทรนนิ่ง รานไฟรทเทรนนิ่ง
วงเงินจัดจาง  5,600 บาท

ใบสั่งจางท่ี
41/2561

8 6 ส.ค. 61 ซื้อวัสดุคอมฯ กองคลัง      2,620.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน
วงเงินที่จัดซื้อ 2,620 บาท

ใบสั่งซื้อที่
39/2561

9 6 ส.ค. 61 จางจัดทําปายโครงการตําบล
ปลอดขยะฯ

     1,680.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง  1,680 บาท

ใบสั่งจางท่ี
42/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซื้อ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตกลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

10 6 ส.ค. 61 จางจัดทําปายโครงการฝก อปพร. 300.00        เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง 300 บาท

ใบสั่งจาง
ที่ 43/2561

11 6 ส.ค. 61 จางเติมสารเคมีดับเพลิงฯ 9,800.00     เฉพาะเจาะจง ราน ไฟรทเทรนนิ่ง รานไฟรทเทรนนิ่ง
วงเงินจัดจาง  9,800 บาท

ใบสั่งจาง
ที่ 44/2561

12 6 ส.ค. 61 จางรถไถเตรียมดินปลูกปา"วันแม" 2,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษสุวรรณชาติ นายอนุพงษ สุวรรณชาติ
วงเงินที่จัดจาง 2,000 บาท

ใบสั่งจาง
ที่ 45/2561

13 6 ส.ค. 61 จางจัดทําปายโครงการปลูกปาฯ 300.00        เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง 300 บาท

ใบสั่งจาง
ที่ 46/2561

14 7 ส.ค. 61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรของสํานักปลัด 5,540.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน
วงเงินที่จัดซื้อ 5,540 บาท

ใบสั่งซื้อที่
40/2561

15 7 ส.ค. 61 ซื้อหนังสือธรรมมะโครงการพาลูก
จูงหลาน

2,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น
วงเงินที่จัดซื้อ 2,400 บาท

ใบสั่งซื้อที่
41/2561

16 7 ส.ค. 61 ซื้อวัสดุสํานักงานของสํานักปลัด 10,860.00   เฉพาะเจาะจง รานบานเครื่องเขียนฯ รานบานเครื่องเขียนฯ
วงเงินที่จัดซื้อ 10,860 บาท

ใบสั่งซื้อที่
42/2561

17 7 ส.ค. 61 ซื้อวัสดุสํานักงานของกองคลัง 6,640.00     เฉพาะเจาะจง รานบานเครื่องเขียนฯ รานบานเครื่องเขียนฯ
วงเงินที่จัดซื้อ 6,640 บาท

ใบสั่งซื้อที่
43/2561

18 7  ส.ค. 61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรของกองคลัง 14,820.00   เฉพาะเจาะจง รานบานเครื่องเขียนฯ รานบานเครื่องเขียนฯ
วงเงินที่จัดซื้อ 14,820 บาท

ใบสั่งซื้อที่
43/2561

19 7 ส.ค. 61 ซื้อวัสดุของกองชาง 1,300.00     เฉพาะเจาะจง รานบานเครื่องเขียนฯ รานบานเครื่องเขียนฯ
วงเงินที่จัดซื้อ 1,300 บาท

ใบสั่งซื้อที่
44/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
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ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซื้อ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตกลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

20 7  ส.ค. 61 ซื้อวัสดุคอมฯ สํานักปลัด 17,780.00   เฉพาะเจาะจง รานบานเครื่องเขียนฯ รานบานเครื่องเขียนฯ
วงเงินที่จัดซื้อ 17,780 บาท

ใบสั่งซื้อที่
45/2561

21 7 ส.ค.61 ซื้อวัสดุสํารวจคือ บันไดอลูมิเนียม 3,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.พี.การไฟฟา หจก.เอ.พี.การไฟฟา
วงเงินจัดซื้อ 3,500 บาท

ใบสั่งซื้อที่
46/2561

22 7 ส.ค.61 ซื้อตนไมโครงการปลูกปาฯ 16,000.00   เฉพาะเจาะจง รานกิตติพัฒนพันธไม รานกิตติพัฒนพันธุไม
วงเงินที่จัดซื้อ 16,000 บาท

ใบสั่งซื้อที่
47/2561

23 9 ส.ค. 61 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 4,900.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน
วงเงินที่จัดซื้อ 4,900  บาท

สัญญาซื้อขาย 
14/2561

24 10 ส.ค. 61ซื้อน้ํามันโครงการปลูกปาฯ 1,700.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ยอดชายบริการ หจก.ยอดชายบริการ
วงเงินที่จัดซื้อ 1,700 บาท

ใบสั่งซื้อที่ 
48/2561

25 14 ส.ค.61 จางทําปายโครงการพัฒนาและ
สงเสริมอาชีพฯ

300.00        เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง  300  บาท

ใบสั่งจางท่ี
47/2561

26 16 ส.ค. 61จางจัดทําปายโครงการฝกซอม
แผนอัคคภีัยในชุมชน

300.00        เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง  300  บาท

ใบสั่งจางท่ี
48/2561

27 17 ส.ค.61 จางจัดทําปายโครงกาพัฒนาสตรีฯ 300.00        เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง  300  บาท

ใบสั่งจางท่ี
49/2561

28 27 ส.ค.61 ซื้อสายพานวัดระยะทาง 1,700.00     เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟคฯ บ.แปซิฟคฯ
วงเงินที่จัดซื้อ 1,700 บาท

ใบสั่งซื้อที่
40/2561

29 27 ส.ค. 61ซื้อวัสดุไฟฟา จานดาวเทียม 4,500.00     เฉพาะเจาะจง รานบิวการไฟฟา รานบิวการไฟฟา
วงเงินที่จัดซื้อ 4,500 บาท

ใบสั่งซื้อที่
49/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ในรอบเดือนสิงหาคม  2561  วันที่  1-31 สิงหาคม  2561



ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซื้อ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตกลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

30 27 ส.ค.61 จางจัดทําปายโครงการเสริมสราง 
ปปช.

300.00        เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง 300  บาท

ใบสั่งจางท่ี 
50/2561

31 29 ส.ค.61 ซื้อวัสดุโครงการเสริมสราง ปปช. 896.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ใจสดชื่น หจก.ใจสดชื่น
วงเงินที่จัดซื้อ 896 บาท

ใบสั่งซื้อที่
50/2561

32 30 ส.ค.61 จางซอมบํารุงรถบรรทุกขยะ 
81-9939  เลย

6,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.รวมใจเจริญยนต บ.รวมใจเจริญยนต
วงเงินที่จัดจาง 6,400 บาท

ใบสั่งจางท่ี
51/2561

33 30 ส.ค.61 จางจัดทําปายโครงการอบรม
เยาวชนฯ

300.00        เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง 300  บาท

ใบสั่งจางท่ี
52/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ในรอบเดือนสิงหาคม  2561  วันที่  1-31 สิงหาคม  2561



ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซื้อ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตกลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

1 3  ก.ย. 61 ซื้อชุด อปพร. 81,000.00   เฉพาะเจาะจง รานดรรชนี รานดรรชนี
วงเงินที่จัดจาง  81,000 บาท

ใบสั่งซื้อที่
40/2561

2 3  ก.ย. 61 ซื้อวัสดุอุปกรณโครงการเยาวชน 900.00        เฉพาะเจาะจง นางชอน  หลาจาก นางชอน  หลาจาก
วงเงินที่จัดจาง 900  บาท

ใบสั่งซื้อที่
41/2561

3 3  ก.ย. 61 จางเหมาวางทอ ม.2 19,000.00   เฉพาะเจาะจง รานเอกชัยการชาง รานเอกชัยการชาง
วงเงินที่จัดจาง 19,000 บาท

ใบสั่งจางท่ี
44/2561

4 3  ก.ย. 61 จางซอมแซมฝายกกงิ้ว ม.2 105,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเอกชัยการชาง รานเอกชัยการชาง
วงเงินที่จัดจาง105,000 บาท

สัญญาจาง
ที่ 16/2561

5 14 กย. 61 วัสดุคอมฯ สํานักปลัด 1,260.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน ใบสั่งซื้อที่
42/2561

6 17 ก.ย. 61จางซอมเครื่องปรับอากาศ 1,500.00     เฉพาะเจาะจง รานชางณรงค  กลา
หาญ

รานชางณรงค กลาหาญ
วงเงินที่จัดซื้อ 1,500  บาท

ใบสั่งจางท่ี 
45/2561

7 17 ก.ย. 61จางจัดทําปายโครงการเศรษฐกิจ
พอพียง

300.00        เฉพาะเจาะจง ราน ส.ศิลปปาย ราน ส.ศิลปปาย
วงเงินที่จัดจาง  300  บาท

ใบสั่งจางท่ี
46/2561

8 17 ก.ย. 61จางจัดทําเอกสารบรรยายสรุป 4,950.00     เฉพาะเจาะจง รานนุกกอปป รานนุกกอปป
วงเงินที่จัดจาง  4,950 บาท

ใบสั่งจางท่ี
47/2561

9 17 ก.ย.61 จางถายเอกสารตางๆ 1,200.00     เฉพาะเจาะจง รานนุกกอปป รานนุกกอปป
วงเงินที่จัดจาง 1,200 บาท

ใบสั่งจางท่ี
48/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ในรอบเดือนกันยายน  2561  วันที่  1-30  กันยายน  2561



ลําดับที่ วันท่ี งานท่ีจัดซื้อ

หรือจัดจาง

วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจาง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือตกลงจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันท่ี

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง

10 18 ก.ย.61 ซื้อวัสดุคอมฯ สํานักปลัด 540.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน
วงเงินที่จัดซื้อ 540  บาท

ใบสั่งซื้อที่
43/2561

11 18 ก.ย.61 จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร 1,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮตรอน หจก.ไฮตรอน
วงเงินที่จัดจาง  1,500  บาท

ใบสั่งจางท่ี
49/2561

12 18 ก.ย.61 อาหารเสิรม(นม) ปดภาคเรียนที่ 
1/2561

48,327.60   เฉพาะเจาะจง บ.แมรี่แอนดแดรี่ฯ บ.แมรี่แอนดแดรี่ฯ
วงเงินที่จัดซื้อ 48,327.60 
บาท

สัญญาซื้อขายที่
16/2561

13 20 ก.ย. 61วัสดุคอมฯ กองชาง 7,200.00     เฉพาะเจาะจง รานบานเครื่องเขียนฯ รานบานเครื่องเขียนฯ
วงเงินที่จัดซื้อ  7,200 บาท

ใบสั่งซื้อที่
44/2561

14 20 ก.ย.61 วัสดุคอมฯ สํานักปลัด 9,880.00     เฉพาะเจาะจง รานบานเครื่องเขียนฯ รานบานเครื่องเขียนฯ
วงเงินที่จัดซื้อ  9,880 บาท

ใบสั่งซื้อที่
45/2561

15 20 ก.ย. 61วัสดุสํานักงานของกองชาง 8,863.00     เฉพาะเจาะจง รานบานเครื่องเขียนฯ รานบานเครื่องเขียนฯ
วงเงินที่จัดซื้อ  8,863 บาท

ใบสั่งซื้อที่
46/2561

16 20 ก.ย.61 วัสดุสํานักงานของสํานักปลัด 10,380.00   เฉพาะเจาะจง รานบานเครื่องเขียนฯ รานบานเครื่องเขียนฯ
วงเงินที่จัดซื้อ  10,380 บาท

ใบสั่งซื้อที่
47/2561

17 20 ก.ย.61 วัสดุสํานักงานของกองคลัง 2,124.00     เฉพาะเจาะจง รานบานเครื่องเขียนฯ รานบานเครื่องเขียนฯ
วงเงินที่จัดซื้อ  2,124 บาท

ใบสั่งซื้อที่
48/2561

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ในรอบเดือนกันยายน  2561  วันที่  1-30  กันยายน  2561






