
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว มีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 145 
โครงการ  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๔,๘๑๒,๐๗๓.๘๓ บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบ
สามสตางค์) และองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้วได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียด
การจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ที่แนบ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ านวน
ทั้งสิ้น 145 ครั้ง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธี เฉพาะเจาะจง จ านวน 145 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 % 
ไม่มีวิธีอ่ืนที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  

 ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจ านวนครั้ง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  

จ านวนครั้ง 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

145 145 0 

 

 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนครัง้ 
จ าแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

วิธีเฉพาะเจาะจง 



- 2 - 

 
 ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 

 1. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานได้ 
 2. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา 
 3. เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนและกรอบเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จึงยังมีการด าเนินตามแผนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
 4. มีการปรับปรุงระบบของกรมบัญชีกลางอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาปีงบประมาณ 2562 ซึ่งส่งผลให้
เกิดความขัดข้องในการเชื่อมต่อกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e-GP) ไม่สามารถบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงในระบบได้ เนื่องจากระบบอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.และระเบียบฯ ใหม่ 
 
 ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 

 1. จัดท ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยก าหนด
ระยะเวลาของกระบวนการในแต่ละวิธีให้เป็นมาตรฐาน เพ่ือเป็นองค์ความรู้และแนวทางในการจัดหาพัสดุของกรม 

 2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธี
คัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
สามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ ที่ต้องการและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกาศใช้จะสามารถลงนามได้และเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้จัดท าในปีงบประมาณนั้น ๆ 

 4. จัดสรรบุคลากร ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย มาปฏิบัติงานที่ ฝ่ายจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ กองคลัง เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้การตีความ ภายใต้ พรบ. กฎ ระเบียบต่าง ๆ 
 



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เดือนตุลาคม 2561

1 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร สูจิบัตร 504.00 504.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัลยา  แสงทอง นางสาวสุกัลยา  แสงทอง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 1/2562

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ร้านสุกัลยาก๊อปปี้ ร้านสุกัลยาก๊อปปี้ ระเบียบฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ตําบลหลักแก้ว ประจาํปี 2561 504.00 504.00

2 จ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมล  ช้างเชื้อ นางสาววิมล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 2/2562

โครงการแข่งขันกีฬาภายในตําบล ร้าน บิ๊กอาร์ตโฟโต้ ร้าน บิ๊กอาร์ตโฟโต้ ระเบียบฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

หลักแก้ว ประจาํปี 2561 2,160.00 2,160.00

3 จ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมล  ช้างเชื้อ นางสาววิมล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/2562

โครงการแข่งขันกีฬาภายในตําบล ร้าน บิ๊กอาร์ตโฟโต้ ร้าน บิ๊กอาร์ตโฟโต้ ระเบียบฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

หลักแก้ว ประจาํปี 2561 1,800.00 1,800.00

4 จัดซ้ือเคร่ืองเวชภัณฑ์สําหรับ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิรัศม์ชญา  เด่นชัยประดิษฐ์ นางนิรัศม์ชญา  เด่นชัยประดิษฐ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2562

นักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา ร้าน เจริญรัตน์ ร้าน เจริญรัตน์ ระเบียบฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ภายในตําบลหลักแก้ว ประจาํปี 2,000.00 2,000.00

2561

5 จัดซ้ือถ้วยรางวัล จาํนวน 10 ถ้วย 9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนเกียรติ  บุณยเกียรติ นายรัตนเกียรติ  บุณยเกียรติ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2562

ตามโครงการแข่งขันกีฬา ภายใน ร้าน บุณยเกียรติ ร้าน บุณยเกียรติ ระเบียบฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ตําบลหลักแก้ว ประจาํปี 2561 15,000.00 15,000.00

6 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิรัศม์ชญา  เด่นชัยประดิษฐ์ นางนิรัศม์ชญา  เด่นชัยประดิษฐ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2562

แข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขัน ร้าน เจริญรัตน์ ร้าน เจริญรัตน์ ระเบียบฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

กีฬาตําบลหลักแก้ว ประจาํปี 2561 15,000.00 15,000.00

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



7 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้สําหรับในการ 14,950.00 14,950.00 เฉพาะเจาะจง นางทองเปลว  แสงนาค นางทองเปลว  แสงนาค มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2562

เตรียมสนามในการแข่งขันกีฬา 15,000.00 15,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

ตามโครงการแข่งขันกีฬาตําบล

หลักแก้ว ประจาํปี 2561

8 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬาพื้นบ้าน 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนเกียรติ  บุณยเกียรติ นายรัตนเกียรติ  บุณยเกียรติ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2562

ตามโครงการแข่งขันกีฬาตําบล ร้าน บุณยเกียรติ ร้าน บุณยเกียรติ ระเบียบฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

หลักแก้ว ประจาํปี 2561 4,400.00 4,400.00

9 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 6,923.00 6,923.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัลยา  พรมมานอก นางสาวสุกัลยา  พรมมานอก มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 10/2562

6,923.00 6,923.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

10 จ้างเหมาทําความสะอาดบริเวณ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุมาพร  นาคเกตุแก้ว นางสาวอุมาพร  นาคเกตุแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 4/2562

สถานที่ ตามโครงการแข่งขันกีฬา 1,800.00 1,800.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561

ภายในตําบลหลักแก้ว ปรจาํปี 

2561

11 จ้างจัดหาน้ําด่ืมสําหรับนักกีฬา 10,080.00 10,080.00 เฉพาะเจาะจง นายสรายุทธิ์  ขาวศิริ นายสรายุทธิ์  ขาวศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 5/2562

ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน 10,080.00 10,080.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561

ตําบลหลักแก้ว ประจาํปี 2561

12 จ้างเช่าเต้นท์ จาํนวน 8 หลัง 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลวย  กวางทอง นายฉลวย  กวางทอง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 6/2562

ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน 10,080.00 10,080.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561

ตําบลหลักแก้ว ประจาํปี 2561

13 จ้างเช่าเคร่ืองไฟขยายเสียง 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธณา  ประสพโชค นายยุทธณา  ประสพโชค มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 7/2562

ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน 16,000.00 16,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561

ตําบลหลักแก้ว ประจาํปี 2561

14 จ้างเหมาจัดทําอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธี 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวใจรัก ภูหิรัญ นางสาวใจรัก ภูหิรัญ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 8/2562

เปิด - ปิด ตามโครงการแข่งขันกีฬา 1,000.00 1,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

ภายในตําบลหลักแก้ว ประจาํปี

2561

15 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเคร่ือง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประเสริฐศรี  อาํพันเรือง นางประเสริฐศรี  อาํพันเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 9/2562

ด่ืมสําหรับผู้มาร่วมพิธีเปิด - ปิด 1,000.00 1,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561



ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน

ตําบลหลักแก้ว ประจาํปี 2561

16 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์สําหรับการจัด 10,340.00 10,340.00 เฉพาะเจาะจง นางทองเปลว  แสงนาค นางทองเปลว  แสงนาค มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2562

ทําสนาม ตามโครงการส่งเสริม 10,340.00 10,340.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561

ประเพณีวันสารทไทย ประจาํปี

2561

17 จัดซ้ือถ้วยรางวัล ตามโครงการ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนเกียรติ  บุณยเกียรติ นายรัตนเกียรติ  บุณยเกียรติ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2562

ส่งเสริมประเพณีวันสารทไทย ร้าน บุณยเกียรติ ร้าน บุณยเกียรติ ระเบียบฯ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561

ประจาํปี 2561 3,300.00 3,300.00

18 จ้างเหมาจัดทําป้าย ตามโครงการ 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมล  ช้างเชื้อ นางสาววิมล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 12/2562

ส่งเสริมประเพณีวันสารทไทย ร้าน บิ๊กอาร์ตโฟโต้ ร้าน บิ๊กอาร์ตโฟโต้ ระเบียบฯ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561

ประจาํปี 2561 720.00 720.00

19 จ้างเช่าเต้นท์ จาํนวน 4 หลัง 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลวย  กวางทอง นายฉลวย  กวางทอง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 13/2562

ตามโครงการส่งเสริมประเพณี 2,800.00 2,800.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561

วันสารทไทย ประจาํปี 2561

20 จ้างจัดหาน้ําด่ืมสําหรับนักกีฬา 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสรายุทธิ์  ขาวศิริ นายสรายุทธิ์  ขาวศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 14/2562

ตามโครงการส่งเสริมประเพณี 1,500.00 1,500.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561

วันสารทไทย ประจาํปี 2561

21 จ้างเช่าเคร่ืองไฟขยายเสียง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธณา  ประสพโชค นายยุทธณา  ประสพโชค มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที1่57/2562

ตามโครงการส่งเสริมประเพณี 4,000.00 4,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561

วันสารทไทย ประจาํปี 2561

22 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักร  เชยกล่ิน นายประจักร  เชยกล่ิน มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 16/2562

หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0008 ร้าน พ.ีเอส.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ร้าน พ.ีเอส.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ระเบียบฯ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561

ห้องกองคลัง 1,000.00 1,000.00

23 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ภาคเรียน 381,782.20 381,782.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท คันทรีเฟรชแดร่ี จาํกัด บริษัท คันทรีเฟรชแดร่ี จาํกัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2562

ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดย นางพร้ิมพร  ชื่นศรีสว่าง โดย นางพร้ิมพร  ชื่นศรีสว่าง ระเบียบฯ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561

381,782.20 381,782.20



เดือนพฤศจิกายน 2561

24 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัด 5,508.00 5,508.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญว์ัชรี  ฐิติไกรวิชญ์ นางสาวกัญญว์ัชรี  ฐิติไกรวิชญ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2562

ประเพณีลอยกระทง 2561 ร้าน กัญญว์ัชรี เซอร์วิส ร้าน กัญญว์ัชรี เซอร์วิส ระเบียบฯ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

8,940.00 8,940.00

25 จ้างเหมาจัดทําป้าย ตามโครงการ 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมล  ช้างเชื้อ นางสาววิมล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 19/2562

ประเพณีลอยกระทง 2561 720.00 720.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ขนาด 2 x 3 เมตร

26 จ้างเหมาเคร่ืองไฟพร้อมประดับ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธณา  ประสพโชค นางสาววิมล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 20/2561

ไฟฟ้า ตามโครงการประเพณีวัน 4,000.00 4,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ลอยกระทง 2561

เดือนธันวาคม 2561

27 จัดซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ 8,940.00 8,940.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญว์ัชรี  ฐิติไกรวิชญ์ นางสาวกัญญว์ัชรี  ฐิติไกรวิชญ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2562

สํานักปลัด ร้าน กัญญว์ัชรี เซอร์วิส ร้าน กัญญว์ัชรี เซอร์วิส ระเบียบฯ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

8,940.00 8,940.00

28 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถบรรทุกน้ําเอนก 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง นางศศิภรณ์  ตันติกุลวัฒนา นางศศิภรณ์  ตันติกุลวัฒนา มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2562

ประสงค์ หมายเลขทะเบียน ร้าน วัฒนาการยาง ร้าน วัฒนาการยาง ระเบียบฯ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

บฉ 4505 อ่างทอง 5,800.00 5,800.00

29 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจาํลอง  ว่องไง นางจาํลอง  ว่องไง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/2562

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ร้าน ซี เอส ที ทรัพย์รุ่งเรือง ร้าน ซี เอส ที ทรัพย์รุ่งเรือง ระเบียบฯ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561

4,000.00 4,000.00

30 จ้างจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 4,070.00 4,070.00 เฉพาะเจาะจง นายนเรศ  แสงเดือน นายนเรศ  แสงเดือน มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 21/2562

การยื่นแบบชําระภาษี ประจาํปี ร้าน แสงเดือน อิงค์เจ็ท ร้าน แสงเดือน อิงค์เจ็ท ระเบียบฯ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2561

พ.ศ. 2562 4,070.00 4,070.00

31 จ้างเหมาจัดทําป้าย ตามโครงการ 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมล  ช้างเชื้อ นางสาววิมล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 23/2562

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ร้าน บิ๊กอาร์ต โฟโต้ ร้าน บิ๊กอาร์ต โฟโต้ ระเบียบฯ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 360.00 360.00

32 จ้างเหมาไฟฟ้าและเต้นท์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสวิง  แจ่มแจ้ง นายสวิง  แจ่มแจ้ง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 24/2562



ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 4,500.00 4,500.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561

ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

33 จ้างเหมาจัดหาน้ําด่ืม ตามโครงการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอารมย์  ธรรมสอาด นางอารมย์  ธรรมสอาด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 25/2561

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 3,500.00 3,500.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

เดือนมกราคม 2562

34 จ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร  ช้างเชื้อ นางสาวกนกพร  ช้างเชื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 26/2562

โครงการ Kick Off ร้าน โปรไซด์ป้ายโฆษณา ร้าน โปรไซด์ป้ายโฆษณา ระเบียบฯ ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

300.00 300.00

35 จ้างเช่าเต้นท์ ตามโครงการวันเด็ก 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นางม๋วย  จินดาเจริญมั่นคง นางม๋วย  จินดาเจริญมั่นคง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 28/2562

แห่งชาติ ประจาํปี 2562 ร้าน ม๋วย ต.เจริญกิจ ร้าน ม๋วย ต.เจริญกิจ ระเบียบฯ ลงวันที่ 9 มกราคม 2562

6,400.00 6,400.00

36 จ้างจัดทําอาหารและเคร่ืองด่ืม 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประเสริฐศรี  อาํพันเรือง นางประเสริฐศรี  อาํพันเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 29/2562

ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2562 20,000.00 20,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 9 มกราคม 2562

37 จ้างเช่าเวที ตามโครงการวันเด็ก 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไวย์พจน์  เนตรไทย นายไวย์พจน์  เนตรไทย มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 30/2562

แห่งชาติ 2562 4,000.00 4,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 9 มกราคม 2562

38 จ้างเหมาจัดทําป้าย ตามโครงการ 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมล  ช้างเชื้อ นางสาววิมล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 31/2562

วันเด็กแห่งชาติ ประจาํปี 2562 ร้าน บิ๊กอาร์ต โฟโต้ ร้าน บิ๊กอาร์ต โฟโต้ ระเบียบฯ ลงวันที่ 9 มกราคม 2562

2,880.00 2,880.00

39 จ้างซ้ือของรางวัล โครงการวันเด็ก 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญว์ัชรี  ฐิติไกรวิชย์ นางสาวกัญญว์ัชรี  ฐิติไกรวิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2562

แห่งชาติ ประจาํปี 2562 18,000.00 18,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 9 มกราคม 2562

1.ของรางวัลบนเวที

2.ของรางวัลตามซุ้ม

40 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจิตติกาญจน์  แจ่มเจริญฟ้า นางจิตติกาญจน์  แจ่มเจริญฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2562

ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2562 3,000.00 3,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 9 มกราคม 2562

41 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่จาํเป็นฯ ตาม 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญว์ัชรี  ฐิติไกรวิชย์ นางสาวกัญญว์ัชรี  ฐิติไกรวิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2562

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2562 2,600.00 2,600.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 9 มกราคม 2562

42 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีพี โปรเฟสชั่นนอล หจก.พีพี โปรเฟสชั่นนอล มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/2562



หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร  คอร์ปอเรชั่น คอร์ปอเรชั่น ระเบียบฯ ลงวันที่ 30 มกราคม 2562

9,630.00 9,630.00

42 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน กองคลัง 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวิตตา  อุ่นละท้าย นางสาวสวิตตา  อุ่นละท้าย มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/2562

ร้าน เมย์สเตชั่น ร้าน เมย์สเตชั่น ระเบียบฯ ลงวันที่ 30 มกราคม 2562

7,100.00 7,100.00

44 โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต 30,500.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพชรอนิทร์กอ่สร้าง จํากดั บริษทั เพชรอนิทร์กอ่สร้าง จํากดั มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้างเลขที่ 4/2562

เสริมเหล็ก จากบ้านนายบุญชู 30,500.00 30,500.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 25 มกราคม 2562

อ้นชัยยะ - บ้านนายมนตรี  บุรีทอง  

บ้านวัดกรด หมู่ที่ 8

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 198,500.00 199,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ห้างหุ้นส่วนจาํกัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้างเลขที่ 7/2562

เสริมเหล็ก สายคันคลองยางมณี - มหาราชชัยมงคล มหาราชชัยมงคล ระเบียบฯ ลงวันที่ 25 มกราคม 2562

สะพาน คสล.หน้าวัดใหม่ทางข้าม 198,500.00 198,500.00

(ก่อสร้างไม่สุดสายทาง) บ้านลาด

หญา้ไทร หมู่ที่ ๓ ตําบลหลักแก้ว 

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 377,000.00 378,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ห้างหุ้นส่วนจาํกัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้างเลขที่ 3/2562

เสริมเหล็ก สายจากสะพานหน้าวัด ส.สมบูรณ์พัฒนาก่อสร้าง มหาราชชัยมงคล ระเบียบฯ ลงวันที่ 17 มกราคม 2562

คลองสําโรง - บ้านนายวันชัย 377,000.00 377,000.00

บญุประเสริฐ (กอ่สร้างไม่สุดสายทาง) 

บา้นคลองสําโรง หมู่ที่ 4 ตําบลหลักแกว้

47 โครงการก่อสร้างเสริมถนนดินพร้อม 258,500.00 259,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ห้างหุ้นส่วนจาํกัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้างเลขที่ 9/2562

ลงลูกรังผิวจราจร สายทางจากบ้าน มหาราชชัยมงคล มหาราชชัยมงคล ระเบียบฯ ลงวันที่ 25 มกราคม 2562

บ้านนายศรายุทธ นวลพิจิต เลียบ 258,500.00 258,500.00

คลองคูคาง หมู่ที่ 7 - เขตติดต่อ

หมู่ที่ 4 ตําบลหลักแก้ว

48 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 165,000.00 166,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ห้างหุ้นส่วนจาํกัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้างเลขที่ 1/2562

เสริมเหล็กสายทางแยกบ้านนางนิสา ส.สมบูรณ์พัฒนาก่อสร้าง มหาราชชัยมงคล ระเบียบฯ ลงวันที่ 17 มกราคม 2562

สังข์รุ่ง - บ้านนายล่ันทม ศรีอ่ํา 165,000.00 165,000.00



(ซ่อมสร้างไม่สุดสายทาง)บ้านวัดกรด 

หมู่ที่ 8 ตําบลหลักแก้ว

49 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 303,000.00 304,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ห้างหุ้นส่วนจาํกัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้างเลขที่ 2/2562

สายจากโรงเปด็อาจารยม์านพ หอมร่ืน - ส.สมบูรณ์พัฒนาก่อสร้าง มหาราชชัยมงคล ระเบียบฯ ลงวันที่ 17 มกราคม 2562

บ้านนางน้ําตาล สุกใส (ซ่อมสร้าง 303,000.00 303,000.00

ไม่สุดสายทาง) บ้านคลองพูล หมู่ที่ 1 

50 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 104,500.00 105,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพชรอนิทร์กอ่สร้าง จํากดั บริษทั เพชรอนิทร์กอ่สร้าง จํากดั มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้างเลขที่ 5/2562

เสริมเหล็ก สายจากปากทางเข้าบ้าน 104,500.00 104,500.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 25 มกราคม 2562

นางกิมโหล พึ่งอ้อ - บ้านนายสงวน 

ปั้นทอง (ซ่อมสร้างไม่สุดสายทาง) 

บา้นหลักแกว้ หมู่ที ่6 ตําบลหลักแกว้ 

51 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 456,500.00 457,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพชรอนิทร์กอ่สร้าง จํากดั บริษทั เพชรอนิทร์กอ่สร้าง จํากดั มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้างเลขที่ 6/2562

เสริมเหล็ก สายจากสะพานนายแผน 456,500.00 456,500.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 25 มกราคม 2562

พ้นภัย - บ้านนายอานนท์ นาคเกษม 

บ้านลานช้าง หมู่ที่ 2 ตําบลหลักแก้ว

52 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็น 183,500.00 184,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ห้างหุ้นส่วนจาํกัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้างเลขที่ 8/2562

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อยก มหาราชชัยมงคล มหาราชชัยมงคล ระเบียบฯ ลงวันที่ 25 มกราคม 2562

ระดับความสูง สายผ่านหน้าบ้าน
 183,500.00 183,500.00

ผู้ใหญเ่ต็ม แสงร่ืน - บริเวณตู้น้ําด่ืม


บ้านวัดกรด หมู่ที่ 8 ตําบลหลักแก้ว


เดือนกุมภาพันธ์ 2562

53 จ้างเหมาจัดทําป้ายประชาพิจารณ์ 380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร  ช้างเชื้อ นางสาวกนกพร  ช้างเชื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 34/2562

การออกข้อบัญญติัส่วนตําบล ร้าน โปรไซด์ป้ายโฆษณา ร้าน โปรไซด์ป้ายโฆษณา ระเบียบฯ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

380.00 380.00

54 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปล่ียนถ่าย 13,534.43 13,534.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าโฆสิตอ่างทอง บริษัท โตโยต้าโฆสิตอ่างทอง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 37/2562

น้ํามันเคร่ืองรถยนต์ส่วนกลาง ผู้จาํหน่ายโตโยต้า จาํกัด ผู้จาํหน่ายโตโยต้า จาํกัด ระเบียบฯ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

หมายเลขทะเบียน กง 8244 อ่างทอง 13,534.43 13,534.43



55 จ้างเหมาโครงการลงลูกรังซ่อมแซม 76,900.00 76,900.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิ์พันธ์ นายฉลอง  โพธิ์พันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 39/2562

ถนนดินลูกรังที่ชํารุดเป็นหลุมบ่อ 76,900.00 76,900.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

บ้านคลองพูล หมู่ที่ 1 ตําบลหลักแก้ว

56 จ้างเหมาโครงการลงลูกรังซ่อมแซม 38,900.00 38,900.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิ์พันธ์ นายฉลอง  โพธิ์พันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 40/2562

ถนนดินลูกรังที่ชํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 38,900.00 38,900.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

เส้นทางสายคันคลองฝ่ังตะวันตก

จากสะพานนายแผน  พ้นภัย บ้าน

ลานช้าง หมู่ที่ 2 ตําบลหลักแก้ว

57 จ้างเหมาโครงการลงลูกรังซ่อมแซม 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิ์พันธ์ นายฉลอง  โพธิ์พันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 41/2562

ถนนดินลูกรังที่ชํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 81,000.00 81,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

สายเข้ากลุ่มนานายจรูญ  แตงอ่อน

บ้านลานช้าง หมู่ที่ 2 ตําบลหลักแก้ว

58 จ้างเหมาโครงการลงลูกรังซ่อมแซม 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิ์พันธ์ นายฉลอง  โพธิ์พันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 42/2562

ถนนดินลูกรังที่ชํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 48,000.00 48,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

บ้านลาดหญา้ไทร หมู่ที่ 3 ตําบล

หลักแก้ว เส้นทางจากนานายมนูญ

เกตุปาน ถึงนานายอํานวย นาคกญุชร

59 จ้างเหมาโครงการลงลูกรังซ่อมแซม 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  โพธิ์พันธ์ นายฉลอง  โพธิ์พันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 43/2562

ถนนดินลูกรังที่ชํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 52,000.00 52,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 ตําบล

หลักแก้ว  จากปากทางถนนลาดยาง

คลองชลประทาน (คลองสําโรง -

ลานช้าง) ถึงนานายบุญเหลือ

อินทรชิต

60 จ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 2,070.00 2,070.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมล  ช้างเชื้อ นางสาววิมล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 45/2562

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร้าน บิ๊กอาร์ตโฟโต้ ร้าน บิ๊กอาร์ตโฟโต้ ระเบียบฯ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

52,000.00 52,000.00



61 จ้างจัดทําตรายาง กองคลัง 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสวิตตา  อุ่นละท้าย นางสาวสวิตตา  อุ่นละท้าย มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 25/2562

จาํนวน 6 รายการ ร้าน เมย์สเตชั่น ร้าน เมย์สเตชั่น ระเบียบฯ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

52,000.00 52,000.00

62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
 180,000.00 181,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ส.งามทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ส.งามทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้างเลขที่ 11/2562

เสริมเหล็ก สายบ้านนายสมบัติ
 
 180,000.00 180,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ประเสริฐศรี - บ้านนายเจริญ ภู่งาม 


(ก่อสร้างไม่สุดสายทาง) บ้านลาด 


หญา้ไทร หมู่ที่ 3 ตําบลหลักแก้ว 


63 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 374,000.00 375,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ส.งามทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ส.งามทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้างเลขที่ 10/2562

เสริมเหล็ก จากสะพานคันคลอง 374,000.00 374,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

คสล. หมู่ที่ 5 ตําบลหลักแก้ว

64 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 280,000.00 280,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ส.งามทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ส.งามทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้างเลขที่ 12/2562

เสริมเหล็ก สายช่วงบ้านนายเชื่อม 280,000.00 280,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

อินใย - บ้านนางพิม อินใย 

บา้นรางขุนแผน หมู่ที่ 6 ตําบลหลักแกว้ 

65 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
 107,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ส.งามทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ส.งามทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้างเลขที่ 13/2562

เสริมเหล็ก สายจากสะพาน
หน้าวัด 107,000.00 107,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

คลองพูล - แยกหลังบ้านผู้ใหญ่

ธีรพันธ์ ชโลธร บ้านคลองพูล 

หมู่ที่ 1 ตําบลหลักแก้ว

เดือนมีนาคม 2562

66 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ของสํานักปลัด 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจาํลอง  ว่องไง นางจาํลอง  ว่องไง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 32/2562

จาํนวน 16 รายการ ร้าน ซี เอส ที ทรัพย์รุ่งเรือง ร้าน ซี เอส ที ทรัพย์รุ่งเรือง ระเบียบฯ ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562

23,000.00 23,000.00

67 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า กองช่าง 39,955.00 39,955.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญว์ัชรี  ฐิติไกรวิชย์ นางสาวกัญญว์ัชรี  ฐิติไกรวิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 33/2562

จาํนวน 15 รายการ 39,955.00 39,955.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562



68 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักร  เชยกล่ิน นายประจักร  เชยกล่ิน มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 51/2562

หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0008 ร้าน พ.ีเอส.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ร้าน พ.ีเอส.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ระเบียบฯ ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562

ห้องกองคลัง 1,900.00 1,900.00

69 จ้างตกแต่งรถร่วมขบวน โครงการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ  จันทร์เลิศ นายบุญเลิศ  จันทร์เลิศ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 52/2562

งานรําลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษ 6,000.00 6,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562

ไชยชาญ ประจาํปี 2562

70 จ้างจัดหาอาหารและเคร่ืองด่ืม 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประเสริฐศรี  อาํพันเรือง นางประเสริฐศรี  อาํพันเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 53/2562

ตามโครงการงานรําลึกวีรชนแขวง 8,000.00 8,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562

เมืองวิเศษไชยชาญ ประจาํปี 2562

71 จ้างจัดหาชุดพร้อมแต่งหน้าผู้ถือป้าย 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์  ผาสุกโก นายชาญวิทย์  ผาสุกโก มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 54/2562

และผู้เข้าร่วมขบวน ตามโครงการ 28,500.00 28,500.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562

งานรําลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษ

ไชยชาญ ประจาํปี 2562

72 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง ตามโครงการ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายต๋ี  บุญเลิศรัตน์ นายต๋ี  บุญเลิศรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 55/2562

งานรําลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษ 5,500.00 5,500.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562

ไชยชาญ ประจาํปี 2562

73 จ้างจัดทําป้าย จาํนวน 2 ป้าย 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร  ช้างเชื้อ นางสาวกนกพร  ช้างเชื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 56/2562

ตามโครงการงานรําลึกวีรชนแขวง ร้าน โปรไซด์ป้ายโฆษณา ร้าน โปรไซด์ป้ายโฆษณา ระเบียบฯ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562

เมืองวิเศษไชยชาญ ประจาํปี 2562 2,000.00 2,000.00

74 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 62,400.00 62,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวัฒนชัย  เหมทานนท์ นายวัฒนชัย  เหมทานนท์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/2562

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ร้าน วัฒนชัยพาณิชย์ ร้าน วัฒนชัยพาณิชย์ ระเบียบฯ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

62,400.00 62,400.00

75 จ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร  ช้างเชื้อ นางสาวกนกพร  ช้างเชื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 60/2562

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและควบ ร้าน โปรไซด์ป้ายโฆษณา ร้าน โปรไซด์ป้ายโฆษณา ระเบียบฯ ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562

คุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจาํปี 2562 2,520.00 2,520.00



เดือนมีนาคม 2562

76 จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ 5,195.00 5,195.00 เฉพาะเจาะจง นายคล้อง  พลอยขาว นายคล้อง  พลอยขาว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 62/2562

สุนัขบ้า หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 5,195.00 5,195.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 1 เมษายน 2562

และหมู่ที่ 8

77 จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ 5,205.00 5,205.00 เฉพาะเจาะจง นายอร่าม  พุทธคุณ นายอร่าม  พุทธคุณ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 63/2562

สุนัขบ้า หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 5,205.00 5,205.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 1 เมษายน 2562

และหมู่ที่ 5

78 จ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมล  ช้างเชื้อ นางสาววิมล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 65/2562

ไวนิล ตามโครงการป้องกันและลด ร้าน บิ๊กอาร์ตโฟโต้ ร้าน บิ๊กอาร์ตโฟโต้ ระเบียบฯ ลงวันที่ 5 เมษายน 2562

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 360.00 360.00

สงกรานต์ ประจาํปี 2562

79 จ้างเหมาไฟฟ้าสําหรับอยู่เวรกลางคืน 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสวิง  แจ่มแจ้ง นายสวิง  แจ่มแจ้ง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 66/2562

ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 3,500.00 3,500.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 9 เมษายน 2562

ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ประจาํปี 2562

80 จ้างเหมาติดต้ังเต็นท์พร้อมร้ือถอน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย  จินดาเจริญมั่นคง นายวินัย  จินดาเจริญมั่นคง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 67/2562

ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 1,000.00 1,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 9 เมษายน 2562

ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ประจาํปี 2562

81 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,880.00 5,880.00 เฉพาะเจาะจง นางจาํลอง  ว่องไง นางจาํลอง  ว่องไง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 38/2562

สํานักปลัด ร้าน ซี เอส ที ทรัพย์รุ่งเรือง ร้าน ซี เอส ที ทรัพย์รุ่งเรือง ระเบียบฯ ลงวันที่ 9 เมษายน 2562

5,880.00 5,880.00

82 จัดซ้ือน้ําด่ืมและเคร่ืองด่ืม 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอารมย์  ธรรมสอาด นางอารมย์  ธรรมสอาด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 39/2562

ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 3,500.00 3,500.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 9 เมษายน 2562

ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ประจาํปี 2562



83 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซมห้องน้ํา 1,060.00 1,060.00 เฉพาะเจาะจง นายสุธี  ไหลพึ่งทอง นายสุธี  ไหลพึ่งทอง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 43/2562

ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล 1,060.00 1,060.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 30 เมษายน 2562

หลักแก้ว

84 จ้างเหมาลงนามถวายพระพร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงวุธ  กล่ินสุคนธ์ นายทรงวุธ  กล่ินสุคนธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 71/2562

เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรม หนังสือพิมพ์อ่างทองโพสต์ หนังสือพิมพ์อ่างทองโพสต์ ระเบียบฯ ลงวันที่ 30 เมษายน 2562

ราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2,000.00 2,000.00

มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย

วรางกูร 

เดือนพฤษภาคม 2562

85 จัดซ้ือชุดอุปกรณ์สําหรับห้องเรียน 30,700.00 30,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิซ เวนเดอร์ จาํกัด บริษัท วิซ เวนเดอร์ จาํกัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/2562

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 30,700.00 30,700.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

86 จัดซ้ือของที่ระลึก ตามโครงการฝึก 1,352.00 1,352.00 เฉพาะเจาะจง นางจิตติกาญจน์  แจ่มเจริญฟ้า นางจิตติกาญจน์  แจ่มเจริญฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/2562

อบรมและศึกษาดูงานฯ ประจาํปี 1,352.00 1,352.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

2562

87 จัดซ้ือธงชาติและธงตราสัญญลักษณ์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรหมพร  พึ่งโภคา นางสาวพรหมพร  พึ่งโภคา มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46/2562

วปร. ของสํานักปลัด 7,000.00 7,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

88 จ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 4,305.00 4,305.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมล  ช้างเชื้อ นางสาววิมล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 73/2562

เนื่องในวโรกาสงานพระราชพิธีบรม ร้าน บิ๊กอาร์ตโฟโต้ ร้าน บิ๊กอาร์ตโฟโต้ ระเบียบฯ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 4,305.00 4,305.00

89 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ภาคเรียน 74,617.20 74,617.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ำกัด สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จาํกัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46/2562

ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 74,617.20 74,617.20 ระเบียบฯ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

90 จ้างเหมาโครงการลงลูกรังซ่อมแซม 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง นำงสำวอรัญญำ  ผลหำญ นางสาวอรัญญา  ผลหาญ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 74/2562

ผิวจราจรถนนดินที่ชํารุดเป็นหลุม 39,000.00 39,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

เป็นบ่อ บ้านรางขุนแผน หมู่ที่ 6



91 จ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการฝึกอบรม 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมล  ช้างเชื้อ นางสาววิมล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 77/2562

สัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนา ร้าน บิ๊กอาร์ตโฟโต้ ร้าน บิ๊กอาร์ตโฟโต้ ระเบียบฯ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ศักยภาพ ประจาํปี 2562 360.00 360.00

92 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเคร่ือง 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นางประเสริฐศรี  อาํพันเรือง นางประเสริฐศรี  อาํพันเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 78/2562

ด่ืม ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา 1,400.00 1,400.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพ

ประจาํปี 2562

93 จ้างเหมารถทัวร์ ตามโครงการฝึก 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อนิไซท ์ฮอลิเดย ์คลับ จํากดั บริษทั อนิไซท ์ฮอลิเดย ์คลับ จํากดั มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 81/2562

อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการ 51,000.00 51,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

พัฒนาศักยภาพ ประจาํปี 2562

94 จ้างเหมารถตู้ ตามโครงการฝึกอบรม 23,100.00 23,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อนิไซท ์ฮอลิเดย ์คลับ จํากดั บริษทั อนิไซท ์ฮอลิเดย ์คลับ จํากดั มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 82/2562

สัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนา 23,100.00 23,100.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ศักยภาพ ประจาํปี 2562

95 จ้างเหมาลงนามถวายพระพรวันเฉลิม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงวุธ  กล่ินสุคนธ์ นายทรงวุธ  กล่ินสุคนธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 84/2562

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า หนังสือพิมพ์อ่างทองโพสต์ หนังสือพิมพ์อ่างทองโพสต์ ระเบียบฯ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

พระบรมราชินี 2,000.00 2,000.00

96 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิลเนื่องในวัน 1,878.00 1,878.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมล  ช้างเชื้อ นางสาววิมล  ช้างเชื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 85/2562

เฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี 1,878.00 1,878.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562

97 จัดซ้ือวัสดุสํานักงานกองคลัง 7,950.00 7,950.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล ศรีโสภา นายเฉลิมพล ศรีโสภา มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/2562

จาํนวน 10 รายการ 7,950.00 7,950.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562

98 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 2,330.00 2,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทวิทย์ คอมพิวเตอร์ จาํกัด บริษัทวิทย์ คอมพิวเตอร์ จาํกัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 88/2562

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ นายสุวิทย์ เพ็ญดารา นายสุวิทย์ เพ็ญดารา ระเบียบฯ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562

Canon G-1000 หมายเลขครุภัณฑ์ 2,330.00 2,330.00

478-61-0008 ของสํานักปลัด



เดอืนกรกฎาคม 2562

99 จัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน 19,800.00 19,800.00 เฉพาะเจาะจง พีพี โปรเฟสชั่นนอล คอร์เปอเรชั่น พีพี โปรเฟสชั่นนอล คอร์เปอเรชั่น มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 56/2562

เก้าอี้สํานักงาน กองคลัง นางสาวภทันะริทนทร์ วีราวัชร์ถาวรกุล นางสาวภทันะริทนทร์ วีราวัชร์ถาวรกุล ระเบียบฯ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

จาํนวน 4 ตัว 7,951.00 7,951.00

100 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 20,500.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างไก่ เซอร์วิส ร้านช่างไก่ เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 57/2562

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน นายรักชาติ สามสี นายรักชาติ สามสี ระเบียบฯ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

ชนิดติดผนัง มีแบบฟอกอากาศ 20,500.00 20,500.00

ขนาด 18,000 บีทียู 1 เคร่ือง

101 จ้างเหมาลงนามถวายพระพร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ หนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 89/2562

หนังสือพิมพ์เอการาชนิวส์ ร.10 นายสาทร คชวงษ์ นายสาทร คชวงษ์ ระเบียบฯ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

1,000.00 1,000.00

102 จ้างเหมาลงนามถวายพระพร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์อ่างทองโพสต์ หนังสือพิมพ์อ่างทองโพสต์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 90/2562

หนังสือพิมพ์อ่างทองโพสต์ ร.10 นายทรงวุธ กล่ินสุคนธ์ นายทรงวุธ กล่ินสุคนธ์ ระเบียบฯ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

2,000.00 2,000.00

103 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและ 2,240.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง นางประเสริฐศรี อาํพันเรือง นางประเสริฐศรี อาํพันเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 94/2562

เคร่ืองด่ืม ตามโครงการศึกษาดูงาน 2,240.00 2,240.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจาํปี 2562

จาํนวน 64 ชุดๆละ 35 บาท

104 จ้างเหมาจัดหาป้ายไวนิล 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมล ช้างเชื้อ นางวิมล ช้างเชื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 95/2562

ตามโครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา 240.00 240.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

เด็กเล็ก ประจาํปี 2562

จาํนวน 1 ป้าย

105 จ้างเหมายานพาหนะ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กัลยกร ทรานสปอร์ต จาํกัด บริษัท กัลยกร ทรานสปอร์ต จาํกัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 96/2562

ตามโครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา 8,500.00 8,500.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

เด็กเล็ก ประจาํปี 2562



เดือนสิงหาคม 2562

106 จัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน 9,988.00 9,988.00 เฉพาะเจาะจง นางจาํลอง ว่องไว นางจาํลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 59/2562

กองช่าง จาํนวน 24 รายการ 9,988.00 9,988.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562

107 จัดซ้ือเก้าอี้สํานักงาน ของสํานักปลัด 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีพีโปรเฟสชั่นนอล คอร์ปอเรชั่น หจก.พีพีโปรเฟสชั่นนอล คอร์ปอเรชั่น มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 60/2562

จาํนวน 3 ตัว นางสาวภัทนะรินทร์ วรีวชัร์ถาวรกุล นางสาวภัทนะรินทร์ วรีวชัร์ถาวรกุล ระเบียบฯ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562

6,600.00 6,600.00

108 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ สํานักปลัด 10,150.00 10,150.00 เฉพาะเจาะจง กัญญว์ัชรี เซอร์วิส กัญญว์ัชรี เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 61/2562

จาํนวน 11 รายการ นางสาวกัญญว์ัชรี ฐิติไกรวิชญ์ นางสาวกัญญว์ัชรี ฐิติไกรวิชญ์ ระเบียบฯ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562

10,150.00 10,150.00

109 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน กองการศึกษา 19,024.00 19,024.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีเอสที ทรัพย์รุ่งเรือง ร้าน ซีเอสที ทรัพย์รุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 62/2562

จาํนวน 30 รายการ นางจาํลอง ว่องไว นางจาํลอง ว่องไว ระเบียบฯ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562

19,024.00 19,024.00

110 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 14,990.00 14,990.00 เฉพาะเจาะจง กัญญว์ัชรี เซอร์วิส กัญญว์ัชรี เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 63/2562

จาํนวน 6 รายการ นางสาวกัญญว์ัชรี ฐิติไกรวิชญ์ นางสาวกัญญว์ัชรี ฐิติไกรวิชญ์ ระเบียบฯ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562

14,990.00 14,990.00

111 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ธงตราสัญลักษณ์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพรหม พึ่งโภคา นางสาวพรพรหม พึ่งโภคา มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 64/2562

(ส.ก.) จาํนวน 100 ผืนๆละ 40 บาท 4,000.00 4,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562

112 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ 9,375.00 9,375.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีเอสที ทรัพย์รุ่งเรือง ร้าน ซีเอสที ทรัพย์รุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 66/2562

เคร่ืองปร้ินเตอร์ ของกองสาธารณสุข นางจาํลอง ว่องไว นางจาํลอง ว่องไว ระเบียบฯ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562

จาํนวน 4 รายการ 9,375.00 9,375.00

113 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 14,990.00 14,990.00 เฉพาะเจาะจง กัญญว์ัชรี เซอร์วิส กัญญว์ัชรี เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 69/2562

จาํนวน 8 รายการ นางสาวกัญญว์ัชรี ฐิติไกรวิชญ์ นางสาวกัญญว์ัชรี ฐิติไกรวิชญ์ ระเบียบฯ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562

14,990.00 14,990.00

114 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน กองคลัง 8,015.00 8,015.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เมย์สเตชั่นเนอร่ี ร้าน เมย์สเตชั่นเนอร่ี มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 70/2562

จาํนวน 9 รายการ นางสาวสวิตตา อุ่นละม้าย นางสาวสวิตตา อุ่นละม้าย ระเบียบฯ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562

8,015.00 8,015.00



115 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด 15,015.00 15,015.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เมย์สเตชั่นเนอร่ี ร้าน เมย์สเตชั่นเนอร่ี มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 72/2562

จาํนวน 23 รายการ นางสาวสวิตตา อุ่นละม้าย นางสาวสวิตตา อุ่นละม้าย ระเบียบฯ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

15,015.00 15,015.00

116 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,070.00 7,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีเอสที ทรัพย์รุ่งเรือง ร้าน ซีเอสที ทรัพย์รุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 73/2562

สํานักปลัด จาํนวน 13 รายการ นางจาํลอง ว่องไว นางจาํลอง ว่องไว ระเบียบฯ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

7,070.00 7,070.00

117 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เมย์สเตชั่นเนอร่ี ร้าน เมย์สเตชั่นเนอร่ี มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 74/2562

จาํนวน 1 รายการ นางสาวสวิตตา อุ่นละม้าย นางสาวสวิตตา อุ่นละม้าย ระเบียบฯ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

1,100.00 1,100.00

118 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล 3,888.00 3,888.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมล ช้างเชื้อ นางสาววิมล ช้างเชื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 97/2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม 3,888.00 3,888.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562

พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนี

พันปีหลวง จาํนยน 2 ป้าย

119 จ้างเหมางานขุดลอกวัชพืชบริเวณ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรัตน์ เมฆพันธ์ นายไพรัตน์ เมฆพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 103/2562

คลอง 1 ขวา 2 ขวา ยางมณี หมู่ที่ 1 24,000.00 24,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562

บ้านคลองพูล ต.หลักแก้ว

เดือนกันยายน 2562

120 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจาํลอง ว่องไว นางจาํลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 77/2562

กองสาธารณสุข จาํนวน 24 รายการ 5,000.00 5,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

121 จัดซ้ือกระเป๋าผ้า ตามโครงการพัฒนา 19,250.00 19,250.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย รัตน์ประสาทพร นายพรชัย รัตน์ประสาทพร มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 78/2562

คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 2562 19,250.00 19,250.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

จาํนวน350 ใบๆละ 55 บาท

122 จัดซ้ือเวชภัณฑ์สําหรับนักกีฬา 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนเกียรติ บุณยเกียรติ นายรัตนเกียรติ บุณยเกียรติ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 79/2562

ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน 2,000.00 2,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 17 กันยายน 2562

ตําบลหลักแก้ว 2562



123 จัดซ้ือถ้วยรางวัล 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนเกียรติ บุณยเกียรติ นายรัตนเกียรติ บุณยเกียรติ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 80/2562

ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน 6,300.00 6,300.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 17 กันยายน 2562

ตําบลหลักแก้ว 2562

124 จัดซ้ือวัสดุอุปกร์กีฬา 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนเกียรติ บุณยเกียรติ นายรัตนเกียรติ บุณยเกียรติ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 81/2562

ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน 15,000.00 15,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 17 กันยายน 2562

ตําบลหลักแก้ว 2562

125 จัดซ้ือน้ําด่ืมสําหรับนักกีฬา 10,080.00 10,080.00 เฉพาะเจาะจง นางจิตติกาญจน์ แจ่มเจริญฟ้า นางจิตติกาญจน์ แจ่มเจริญฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 83/2562

ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน 10,080.00 10,080.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 20 กันยายน 2562

ตําบลหลักแก้ว 2562

126 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กกีฬาพื้นบ้าน 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนเกียรติ บุณยเกียรติ นายรัตนเกียรติ บุณยเกียรติ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 84/2562

ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน 4,400.00 4,400.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 23 กันยายน 2562

ตําบลหลักแก้ว 2562

127 จัดซ้ือถ้วยรางวัล 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนเกียรติ บุณยเกียรติ นายรัตนเกียรติ บุณยเกียรติ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 85/2562

ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน 6,600.00 6,600.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 23 กันยายน 2562

ประเพณีสารทไทย 2562

128 จัดซ้ือน้ําด่ืม 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางจิตติกาญจน์ แจ่มเจริญฟ้า นางจิตติกาญจน์ แจ่มเจริญฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 87/2562

ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน 1,500.00 1,500.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 26 กันยายน 2562

ประเพณีสารทไทย 2562

129 จ้างเหมากาํจัดวัชพืช ลํารางสาธารณะ 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรัญญา ผลหาญ นางสาวอรัญญา ผลหาญ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 105/2562

หมู่ที่ 6 ต.หลักแก้ว จากบ้านนาย 12,600.00 12,600.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 6 กันยายน 2562

เชื่อม อินใย ถึงนานางอุบล รักษาสัตย์

130 จ้างเหมาจัดทําป้าย 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโปรไซน์ป้ายโฆษณา ร้านโปรไซน์ป้ายโฆษณา มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 112/2562

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต นางสาวพรกนก ช้างเชื้อ นางสาวพรกนก ช้างเชื้อ ระเบียบฯ ลงวันที่ 9 กันยายน 2562

ผู้สูงอายุ 2562 จาํนวน 1 ป้าย 360.00 360.00

131 จ้างเหมาเต้นท์ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย จินดาเจริญมั่งคง นายวินัย จินดาเจริญมั่งคง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 113/2562

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5,600.00 5,600.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

ผู้สูงอายุ 2562 จาํนวน 8 หลัง



132 จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสรรค์ ยอดขํา นายสรรค์ ยอดขํา มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 114/2562

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 24,500.00 24,500.00 ระเบียบฯ ลงวันที่  กันยายน 2562

ผู้สูงอายุ 2562 

133 จ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวัน 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสรรค์ ยอดขํา นายสรรค์ ยอดขํา มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 115/2562

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 35,000.00 35,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่  กันยายน 2562

ผู้สูงอายุ 2562 

134 จ้างเหมาเคร่ืองไฟ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธณา ประสพโชค นายยุทธณา ประสพโชค มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 116/2562

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3,000.00 3,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่  กันยายน 2562

ผู้สูงอายุ 2562 

135 จ้างเหมาเคร่ืองไฟ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย จินดาเจริญมั่นคง นายวินัย จินดาเจริญมั่นคง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 119/2562

ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน 5,600.00 5,600.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 17 กันยายน 2562

ตําบลหลักแก้ว 2562

136 จ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมล ช้างเชื้อ นางสาววิมล ช้างเชื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 120/2562

ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน 1,800.00 1,800.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 17 กันยายน 2562

ตําบลหลักแก้ว 2562

137 จ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมล ช้างเชื้อ นางสาววิมล ช้างเชื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 121/2562

ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน 2,160.00 2,160.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 17 กันยายน 2562

ตําบลหลักแก้ว 2562

138 จ้างเหมาจัดทําสนาม 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพจน์ สังข์ยุทธ์ นายวรพจน์ สังข์ยุทธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 123/2562

ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน 15,000.00 15,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 19 กันยายน 2562

ตําบลหลักแก้ว 2562

139 จ้างเหมาเคร่ืองไฟขยายเสียง 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธณา ประสพโชค นายยุทธณา ประสพโชค มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 124/2562

ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน 16,000.00 16,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 20 กันยายน 2562

ตําบลหลักแก้ว 2562

140 จ้างเหมาทําความสะอาดสนาม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอรัญญา มงคลแท้ นางอรัญญา มงคลแท้ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 125/2562

ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน 2,000.00 2,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 20 กันยายน 2562

ตําบลหลักแก้ว 2562



141 จ้างเหมาจัดพิธีเปิด ปิด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฤทธิพล ชาวชะไว นายฤทธิพล ชาวชะไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 126/2562

ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน 1,000.00 1,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 23 กันยายน 2562

ตําบลหลักแก้ว 2562

142 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างเคร่ืองด่ืม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฤทธิพล ชาวชะไว นายฤทธิพล ชาวชะไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 127/2562

สําหรับแขกผู้มีเกียนติที่มาร่วมงาน 1,000.00 1,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่ 23 กันยายน 2562

ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน

ตําบลหลักแก้ว 2562

143 จ้างเหมาจัดทําป้าย งานสารทไทย 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมล ช้างเชื้อ นางสาววิมล ช้างเชื้อ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 128/2562

2562 ร้านบิ๊กอาร์ตโฟโต้ ร้านบิ๊กอาร์ตโฟโต้ ระเบียบฯ ลงวันที่   กันยายน 2562

144 จ้างเหมาเต้นท์ งานสารทไทย 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย จินดาเจริญมั่นคง นายวินัย จินดาเจริญมั่นคง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 129/2562

2562 2,800.00 2,800.00 ระเบียบฯ ลงวันที่  23 กันยายน 2562

145 จ้างเหมาเคร่ืองไฟ งานสารทไทย 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธณา ประสพโชค นายยุทธณา ประสพโชค มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขที่ 130/2562

2562 8,000.00 8,000.00 ระเบียบฯ ลงวันที่  26 กันยายน 2562

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 4,812,073.83
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