
สรุปผลการจดัซื้อจดัจ้าง ประจ าปี พ.ศ. 256๓ 
 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ องค์การบริหารสว่นต าบลหลกัแก้ว มีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 1๕๓ 
โครงการ  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 11,554,302.23 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยสองบาทยี่สิบ
สามสตางค์) และองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้วได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ โดยมีรายละเอียด
การจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ที่แนบ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ านวน
ทั้งสิ้น 1๕๓ ครั้ง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 1๕๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 % 
ไม่มีวิธีอื่นที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  

 ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจ านวนครั้ง จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
  

จ านวนครั้ง 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

1๕๓ 1๕๓ 0 

 

 
 
 
 

แผนภมิูแสดงร้อยละของจ ำนวนครัง้
จ ำแนกตำมวิธีกำรจดัซือ้จดัจำ้ง ประจ ำปีงบประมำณ 2563

วิธีเฉพาะเจาะจง



- 2 - 

 
 ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 

 1. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จดัซื้อจดัจ้างเรง่ด่วน กระช้ันชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสีย่งที่จะ
เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานได้ 
 2. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา 
 3. เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจข้ันตอนและกรอบเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จึงยังมีการด าเนินตามแผนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
 4. มีการปรับปรุงระบบของกรมบัญชีกลางอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาปีงบประมาณ 256๓ ซึ่งส่งผลให้
เกิดความขัดข้องในการเช่ือมต่อกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( 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 เพื่อเป็นองค์ความรู้และแนวทางในการจัดหาพัสดุของกรม 

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

 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ ที่ต้องการและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี 
ประกาศใช้จะสามารถลงนามได้และเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้จัดท าในปีงบประมาณนั้น ๆ  

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



ล ำดับ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

เดือนตุลำคม 2562

1 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 49,330.26 49,330.26 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2563

 นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุงรสจืด 49,330.26 49,330.26 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562

เดือนพฤศจิกำยน 2562

2 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 328,265.40 328,265.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/2563

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 328,265.40 328,265.40 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562

3 จ้างเหมาจัดท าป้ายประกาศ 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมล  ช้างเช้ือ นางวิมล  ช้างเช้ือ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 2/2563

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 2,160.00 2,160.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562

งดเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช

ขยะมูลฝอย และการเผาในท่ี

โล่งอ่ืนๆ ขนาด 3 x 6  เมตร

จ านวน 1 ป้าย

4 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง นางวิมล  ช้างเช้ือ นางวิมล  ช้างเช้ือ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 8/2563

ขนาด 2 x 3  เมตร 1 ป้าย 720.00 720.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562

โครงการประเพณีลอยกระทง 

ประจ าปี 2562

5 จ้างเหมาเคร่ืองไฟขยายเสียง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธณา ประสพโชค นายยุทธณา ประสพโชค มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 9/2563

โครงการประเพณีลอยกระทง 4,000.00 4,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562

ประจ าปี 2562

6 จ้างเหมาจัดสถานท่ีส าหรับใช้ใน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา แสงสว่าง นางสาวขนิษฐา แสงสว่าง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 10/2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงปี 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลักแก้ว อ ำเภอวิเศษชัยชำญ จังหวัดอ่ำงทอง

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง



ลอยกระทง และจัดท ากระทง 4,000.00 4,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562

ขนาดใหญ่ จ านวน 1 กระทง

โครงการประเพณีลอยกระทง 

ประจ าปี 2562

7 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัศวิน กิจพยัคฆ์ นายอัศวิน กิจพยัคฆ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 3/2563

กลบหลุมบ่อหรือผิวจราจรมี 26,000.00 26,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562

ปริมาณลูกรังน้อยสายเข้ากลุ่ม

บ้านนายไพฑูรย์ ชวลิต หมู่ 2

8 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัศวิน กิจพยัคฆ์ นายอัศวิน กิจพยัคฆ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 4/2563

กลบหลุมบ่อหรือผิวจราจรมี 27,000.00 27,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562

ปริมาณลูกรังน้อยสายทางจาก

บ้านนายมานพ ภู่หลักแก้ว

ถึงนานายชอบ ผิวบาง หมู่ท่ี 2

9 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัศวิน กิจพยัคฆ์ นายอัศวิน กิจพยัคฆ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 5/2563

กลบหลุมบ่อหรือผิวจราจรมี 52,000.00 52,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562

ปริมาณลูกรังน้อยสายทางเข้า

บ้านนายบุญส่ง บัวอุไร

ถึงบ้านนางสีนวล สนิทสูงเนิน 

หมู่ท่ี 4

10 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง นายอัศวิน กิจพยัคฆ์ นายอัศวิน กิจพยัคฆ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 6/2563

กลบหลุมบ่อหรือผิวจราจรมี 4,700.00 4,700.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562

ปริมาณลูกรังน้อยถนนสายเข้า

บ้านนายสุรพงษ์ แสงอิศราภิรักษ์

ถึงบ้านนางบุญเสริม พยัคฆเรือง

หมู่ท่ี 4

11 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัศวิน กิจพยัคฆ์ นายอัศวิน กิจพยัคฆ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 7/2563



กลบหลุมบ่อหรือผิวจราจรมี 63,000.00 63,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562

ปริมาณลูกรังน้อยถนนสายเข้า

กลุ่มบ้านนายสน ฝ่ังตะวันออก

ยางมณี และคันคลอง่งตันตก

ชัณสูตร หมู่ท่ี 3

12 โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต 30,500.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จ ากัด บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้างเลขท่ี 4/2562

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

อ้นชัยยะ - บ้านนายมนตรี  บุรีทอง  

บ้านวัดกรด หมู่ท่ี 8

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 198,500.00 199,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้างเลขท่ี 7/2562

เสริมเหล็ก สายคันคลองยางมณี - มหาราชชัยมงคล มหาราชชัยมงคล ระเบียบฯ ลงวันท่ี 25 มกราคม 2562

สะพาน คสล.หน้าวัดใหม่ทางข้าม 198,500.00 198,500.00

(ก่อสร้างไม่สุดสายทาง) บ้านลาด

หญ้าไทร หมู่ท่ี ๓ ต าบลหลักแก้ว 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 377,000.00 378,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้างเลขท่ี 3/2562

เสริมเหล็ก สายจากสะพานหน้าวัด ส.สมบูรณ์พัฒนาก่อสร้าง มหาราชชัยมงคล ระเบียบฯ ลงวันท่ี 17 มกราคม 2562

คลองส าโรง - บ้านนายวันชัย 377,000.00 377,000.00

บุญประเสริฐ (ก่อสร้างไม่สุดสายทาง) 

บ้านคลองส าโรง หมู่ท่ี 4 ต าบลหลักแก้ว

15 โครงการก่อสร้างเสริมถนนดินพร้อม 258,500.00 259,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้างเลขท่ี 9/2562

ลงลูกรังผิวจราจร สายทางจากบ้าน มหาราชชัยมงคล มหาราชชัยมงคล ระเบียบฯ ลงวันท่ี 25 มกราคม 2562

บ้านนายศรายุทธ นวลพิจิต เลียบ 258,500.00 258,500.00

คลองคูคาง หมู่ท่ี 7 - เขตติดต่อ

หมู่ท่ี 4 ต าบลหลักแก้ว

16 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 165,000.00 166,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้างเลขท่ี 1/2562

เสริมเหล็กสายทางแยกบ้านนางนิสา ส.สมบูรณ์พัฒนาก่อสร้าง มหาราชชัยมงคล ระเบียบฯ ลงวันท่ี 17 มกราคม 2562



สังข์รุ่ง - บ้านนายล่ันทม ศรีอ่ า 165,000.00 165,000.00

(ซ่อมสร้างไม่สุดสายทาง)บ้านวัดกรด 

หมู่ท่ี 8 ต าบลหลักแก้ว

17 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 303,000.00 304,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้างเลขท่ี 2/2562

สายจากโรงเป็ดอาจารย์มานพ หอมร่ืน - ส.สมบูรณ์พัฒนาก่อสร้าง มหาราชชัยมงคล ระเบียบฯ ลงวันท่ี 17 มกราคม 2562

บ้านนางน้ าตาล สุกใส (ซ่อมสร้าง 303,000.00 303,000.00

ไม่สุดสายทาง) บ้านคลองพูล หมู่ท่ี 1 

18 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 104,500.00 105,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จ ากัด บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้างเลขท่ี 5/2562

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

นางกิมโหล พ่ึงอ้อ - บ้านนายสงวน 

ป้ันทอง (ซ่อมสร้างไม่สุดสายทาง) 

บ้านหลักแก้ว หมู่ท่ี 6 ต าบลหลักแก้ว 

19 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 456,500.00 457,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จ ากัด บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้างเลขท่ี 6/2562

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

พ้นภัย - บ้านนายอานนท์ นาคเกษม 

บ้านลานช้าง หมู่ท่ี 2 ต าบลหลักแก้ว

20 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็น 183,500.00 184,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้างเลขท่ี 8/2562

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือยก มหาราชชัยมงคล มหาราชชัยมงคล ระเบียบฯ ลงวันท่ี 25 มกราคม 2562

ระดับความสูง สายผ่านหน้าบ้าน
 183,500.00 183,500.00

ผู้ใหญ่เต็ม แสงร่ืน - บริเวณตู้น้ าด่ืม


บ้านวัดกรด หมู่ท่ี 8 ต าบลหลักแก้ว


เดือนธันวำคม 2562

21 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัด 1,410.00 1,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยวิวัฒน์ ร้านไทยวิวัฒน์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 4/2563

พิธีมอบบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน นายพรชัย รัตน์ประสาทพร นายพรชัย รัตน์ประสาทพร ระเบียบฯ ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2562

1,410.00 1,410.00

22 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัด 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ห้องภาพแสงศรี ห้องภาพแสงศรี มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 5/2563



พิธีมอบบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน น.ส.ปัญชลี วิจิตรแสงศรี น.ส.ปัญชลี วิจิตรแสงศรี ระเบียบฯ ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2562

(รูปสมเด็จพระราชินีใน รัชกาลท่ี 9) 650.00 650.00

พร้อมกรอบ

23 จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางจิตติกาญจน์ แจ่มเจริญฟ้า นางจิตติกาญจน์ แจ่มเจริญฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6/2563

ประชาชน ตามโครงการป้องกันและ 3,500.00 3,500.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2562

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

ปีใหม่ ปี 2563

24 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมล ช้างเช้ือ นางสาววิมล ช้างเช้ือ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 12/2563

โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทาง 360.00 360.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2562

ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563

25 จ้างเหมาติดต้ังพร้อมร้ือถอนเต็นท์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสวิง แจ่มแจ้ง นายสวิง แจ่มแจ้ง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 13/2563

โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทาง 1,000.00 1,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2562

ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563

26 จ้างเหมาไฟฟ้าส าหรับอยู่เวรกลางคืน 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสวิง แจ่มแจ้ง นายสวิง แจ่มแจ้ง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 14/2563

โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทาง 3,500.00 3,500.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2562

ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563

เดือนมกรำคม 2563

27 จัดซ้ือน้ าด่ืม ตามโครงการปกป้อง 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง นางจิตติกาญจน์ แจ่มเจริญฟ้า นางจิตติกาญจน์ แจ่มเจริญฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 8/2563

สถาบันของชาติ 8 มราคม 2563 540.00 540.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 7 มกราคม 2563

28 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ใน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญ์วัชรี ฐิติไกรวิชญ์ นางสาวกัญญ์วัชรี ฐิติไกรวิชญ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 9/2563

การจัดสถานท่ีบริเวณท่ีใช้จัด 3,000.00 3,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 8 มกราคม 2563

กิจกรรมตามโครงการวันเด็ก

แห่งชาติ ประจ าปี 2563

29 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัด 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญ์วัชรี ฐิติไกรวิชญ์ นางสาวกัญญ์วัชรี ฐิติไกรวิชญ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 10/2563

สถานท่ี ตามโครงการวันเด็ก 2,600.00 2,600.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 8 มกราคม 2563

แห่งชาติ ประจ าปี 2563



30 จ้างเหมาผูกผ้าบริเวณพิธีและจัด 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางจิตติกาญจน์ แจ่มเจริญฟ้า นางจิตติกาญจน์ แจ่มเจริญฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 16/2563

ดอกไม้ ตามโครงการปกป้อง 2,500.00 2,500.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 7 มกราคม 2563

สถาบันของชาติ

31 จ้างเหมาจัดท าอาหารและ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประเสริฐศรี อ าพันเรือง นางประเสริฐศรี อ าพันเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 17/2563

เคร่ืองด่ืมส าหรับผู้ท่ีได้รับเชิญ 20,000.00 20,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 8 มกราคม 2563

มาร่วมกิจกรรมและผู้มาร่วม

ประกอบกิจกรรม โครงการ

วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563

32 จ้างเหมาเต็นท์ 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย จินดาเจริญม่ันคง นายวินัย จินดาเจริญม่ันคง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 18/2563

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563 7,600.00 7,600.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 8 มกราคม 2563

33 จ้างเหมาท าป้ายโครงการและ 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมล ช้างเช้ือ นางสาววิมล ช้างเช้ือ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 19/2563

ป้ายประชาสัมพันธ์ 2,880.00 2,880.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 8 มกราคม 2563

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563

34 จ้างจัดหาเวที ส าหรับจัดกิจกรรม 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์ วงษ์รอต นายวัชรินทร์ วงษ์รอต มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 20/2563

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2563 4,000.00 4,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 8 มกราคม 2563

เดือนกุมภำพันธ์ 2563

35 จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 99,839.00 99,829.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กว์ วิช่ัน บริษัท เน็กว์ วิช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 13/2563

จ านวน 3 รายการ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ระเบียบฯ ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563

99,839.00 99,839.00

36 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 20 2,415.00 2,415.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง ว่องไว นางจ าลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 14/2563

รายการ ของกองสาธารณสุขฯ 2,415.00 2,415.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563

37 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 2,910.00 2,910.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง ว่องไว นางจ าลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15/2563

ของกองสาธารณสุขฯ 2,910.00 2,910.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563

38 จัดซ้ือน้ าด่ืม ตามโครงการ 1,515.00 1,515.00 เฉพาะเจาะจง นางจิตติกาญจน์ แจ่มเจริญฟ้า นางจิตติกาญจน์ แจ่มเจริญฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 16/2563

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1,515.00 1,515.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563

ชุมชน จังหวัดสะอาด 2563



39 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,480.00 5,480.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง ว่องไว นางจ าลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 18/2563

ของส านักปลัด 8 รายการ 5,480.00 5,480.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563

40 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 10,520.00 10,520.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง ว่องไว นางจ าลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 19/2563

ขอกองคลัง 19 รายการ 10,520.00 10,520.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563

41 จ้างเหมาจัดท าตรายาง 2,585.00 2,585.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง ว่องไว นางจ าลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 23/2563

ขอกองสาธารณสุขฯ  7 รายการ 2,585.00 2,585.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563

42 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นายนเรศ แสงเดือน นายนเรศ แสงเดือน มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 24/2563

ตามโครงการการบริหาร 360.00 360.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563

จัดการขยะมูลฝอยชุมชน  

จังหวัดสะอาด 2563

43 จ้างจัดท าแผ่นภาพรายงาน 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิมล ช้างเช้ือ นางสาววิมล ช้างเช้ือ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 26/2563

ระวางแผนท่ีราคาประเมินท่ีดิน 1,950.00 1,950.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563

รายแปลงขนาด 54x78 ซม.  

จ านวน 13 แผ่น

44 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 3,960.00 3,960.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรกนก ช้างเช้ือ นางสาวพรกนก ช้างเช้ือ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 27/2563

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 3,960.00 3,960.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563

45 จ้างเหมาจัดท าตรายาง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง ว่องไว นางจ าลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 29/2563

ส านักปลัด 3,000.00 3,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563

46 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพ 5,367.21 5,367.21 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้า โฆสิตอ่างทอง บริษัทโตโยต้า โฆสิตอ่างทอง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 30/2563

ระยะทางพร้อมเปล่ียนถ่ายน้ ามัน ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ระเบียบฯ ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563

เคร่ือง 5,367.21 5,367.21

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหาราชชัยมงคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหาราชชัยมงคล มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 1/2563 

เสริมเหล็ก สายบ้านนางสุรินทร์ ม่วงอ่อน 180,000.00 180,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563

หมู่ท่ี 1 ต าบลหลักแก้ว อ าเภอ

วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

จ านวน 2 จุด



48 โครงการจ้างปรับปรุงพ้ืนสนาม 176,000.00 176,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหาราชชัยมงคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหาราชชัยมงคล มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 2/2563 

คอนกรีตข้างศาลาประชาคม 176,000.00 176,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564

หมู่ท่ี 1 ต าบลหลักแก้ว อ าเภอ

วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

49 โครงการต่อเติมอาคารหลังคาครอบ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรณชัย สังข์วิเศษ นายรณชัย สังข์วิเศษ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 3/2563 

บันไดทางข้ึน - ลง 
ท้ังสองข้าง หน้า เจ้าของกิจการ รณชัยพาณิชย์ เจ้าของกิจการ รณชัยพาณิชย์ ระเบียบฯ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563

อาคารท่ีท าการองค์การบริหารส่วน

ต าบลหลักแก้ว

50 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง  122,000.00 123,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรณชัย สังข์วิเศษ นายรณชัย สังข์วิเศษ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 4/2563 

สายบริเวณหน้าบ้านนางส าราญ  เจ้าของกิจการ รณชัยพาณิชย์ เจ้าของกิจการ รณชัยพาณิชย์ ระเบียบฯ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563

พรมทอง หมู่ท่ี 2 ต าบลหลักแก้ว  122,000.00 122,000.00

อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

51 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 361,000.00 362,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 5/2563 

เสริมเหล็ก สายกลุ่มบ้านนายสมพร ส.สมบูรณ์พัฒนาก่อสร้าง ส.สมบูรณ์พัฒนาก่อสร้าง ระเบียบฯ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563

ประสพโชค หมู่ท่ี 2 ต าบลหลักแก้ว 361,000.00 361,000.00

อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 199,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 6/2563 

เสริมเหล็กสายจากบ้านผู้ใหญ่ชาติชาย ส.สมบูรณ์พัฒนาก่อสร้าง ส.สมบูรณ์พัฒนาก่อสร้าง ระเบียบฯ ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563

ศรีเรือง - บ้านนายไพฑูรย์ ชวลิต 199,000.00 199,000.00

หมู่ท่ี 2 ต าบลหลักแก้ว 

อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เดือนมีนำคม 2563

53 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทวิทย์คอมพิวเตอร์จ ากัด บริษัทวิทย์คอมพิวเตอร์จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 20/2563

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม 4,300.00 4,300.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2563

ติดต้ังถังหมึก กองการศึกษาฯ

54 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษ 62,040.00 62,040.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนา ญารักษ์ นางสาวปิยะนา ญารักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 21/2563



สุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 62,040.00 62,040.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2563

จ านวน 2,068 โด้สๆละ 30บาท

55 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท า 20,880.00 20,880.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ ผาสุกโก นายชาญวิทย์ ผาสุกโก มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 22/2563

หน้ากากอนามัย ตามโครงการ 20,880.00 2,088.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้

การป้องกันโรคติดต่อเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019

56 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การท า 2,347.00 2,347.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญวิทย์ ผาสุกโก นายชาญวิทย์ ผาสุกโก มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 23/2563

หน้ากากอนามัย ตามโครงการ 2,347.00 2,347.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้

การป้องกันโรคติดต่อเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019

57 จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 34,730.00 34,730.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญ์วัชรี ฐิติไกรวิชญ์ นางสาวกัญญ์วัชรี ฐิติไกรวิชญ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 25/2563

จ านวน 15 รายการ 34,730.00 34,730.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2563

ของกองช่าง

58 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,375.00 9,375.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง ว่องไว นางจ าลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 26/2563

ของกองสาธารณสุขฯ 9,375.00 9,375.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2563

59 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง ว่องไว นางจ าลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 27/2563

ของกองคลัง 8,000.00 8,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2563

60 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง ว่องไว นางจ าลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 28/2563

จ านวน 7 รายการ 8,800.00 8,800.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2563

61 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นายนเรศ แสงเดือน นายนเรศ แสงเดือน มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 32/2563

โครงการประชุมประชาคม 360.00 360.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2563

ต าบลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา

(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม

คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2563



62 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพ 2,350.79 2,350.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุอ่างทองเอเซีย จ ากัด บริษัท อีซูซุอ่างทองเอเซีย จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 33/2563

ระยะทางพร้อมเปล่ียนถ่ายน้ ามัน 2,350.79 2,350.79 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2563

เคร่ือง ของรถบรรทุกขยะ

บธ 839 อ่างทอง

63 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นายนเรศ แสงเดือน นายนเรศ แสงเดือน มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 34/2563

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคและ 360.00 360.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2563

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2563

64 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,280.00 1,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทวิทย์คอมพิวเตอร์จ ากัด บริษัทวิทย์คอมพิวเตอร์จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 35/2563

ของส านักปลัด 1,280.00 1,280.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2563

65 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นายนเรศ แสงเดือน นายนเรศ แสงเดือน มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 36/2563

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 360.00 360.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2563

ในการป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (covid -19 )

66 จ้างเหมาเปล่ียนแผ่นซับหมึก 1,280.00 1,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทวิทย์คอมพิวเตอร์จ ากัด บริษัทวิทย์คอมพิวเตอร์จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 39/2563

เคร่ืองปร้ินเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 1,280.00 1,280.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2563

478-61-0007 กองคลัง

เดือนเมษำยน 2563

67 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,530.00 4,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทวิทย์คอมพิวเตอร์จ ากัด บริษัทวิทย์คอมพิวเตอร์จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 31/2563

จ านวน 5 รายการ 4,530.00 4,530.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 15 เมษายน 2563

68 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง นายนเรศ แสงเดือน นายนเรศ แสงเดือน มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 41/2563

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ 990.00 990.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 8 เมษายน 2563

จังหวัดอ่างทอง 2 ป้าย

69 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 5,520.00 5,520.00 เฉพาะเจาะจง นายนเรศ แสงเดือน นายนเรศ แสงเดือน มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 42/2563

การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม 5,520.00 5,520.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

70 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 217,000.00 218,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรณชัย สังข์วิเศษ/รณชัย พาณิชย์ นายรณชัย สังข์วิเศษ/รณชัย พาณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 7/2563 



เสริมเหล็กสายทางจากปากทางเข้า ระเบียบฯ ลงวันท่ี 8 เมษายน 2563

เข้าบ้านนางกิมโหล พ่ึงอ้อ ถึงบ้าน

นายสงวน ป้ันทอง หมู่ท่ี 6  

ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ 

จังหวัดอ่างทอง

71 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 171,000.00 172,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษ เสือวงษ์  นายจักรกฤษ เสือวงษ์  มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 8/2563 

เสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน ระเบียบฯ ลงวันท่ี 8 เมษายน 2563

ยางมณี - สะพานปูนหน้าวัดใหม่ทางข้าม

หมู่ท่ี 3 ต าบลหลักแก้ว

72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 470,000.00 471,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เนตรบารมี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เนตรบารมี มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 9/2563 

เสริมเหล็กสายจากบ้านนางสีนวล ระเบียบฯ ลงวันท่ี 8 เมษายน 2563

สนิทสูงเนิน - เขตติดต่อต าบลไผ่วง 

หมู่ท่ี 4 ต าบลหลักแก้ว

อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

73 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 464,000.00 465,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เนตรบารมี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เนตรบารมี มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 10/2563 

เสริมเหล็กสายบ้านคันคลอง จาก ระเบียบฯ ลงวันท่ี 8 เมษายน 2563

สะพานครูเม้ียน - บ้านนางจรินทร์ 

แสงนาค หมู่ท่ี 7 ต าบลหลักแก้ว

74 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต 455,000.00 456,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เนตรบารมี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เนตรบารมี มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 11/2563 

เสริมเหล็กสายจากนานายจวน ถึง ระเบียบฯ ลงวันท่ี 8 เมษายน 2563

บ้านนายบุญชอบ หมู่ท่ี 8 ต าบลหลักแก้ว 

อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 350,000.00 351,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหาราชชัยมงคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหาราชชัยมงคล มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 12/2563 

เสริมเหล็ก สายบ้านนายสมบัติ ระเบียบฯ ลงวันท่ี 8 เมษายน 2563

ประเสริฐศรี - บ้านนายเจริญ ภู่งาม 

หมู่ท่ี 3 ต าบลหลักแก้ว



เดือนพฤษภำคม 2563

76 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 19,980.00 19,980.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง ว่องไว นางจ าลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 33/2563

กองการศึกษาฯ 19,980.00 19,980.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2563

77 จัดซ้ืออาหารเสริมนม 74,821.76 74,821.76 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 33/2563

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 74,821.76 74,821.76 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563

78 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง ว่องไว นางจ าลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 36/2563

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 1 เคร่ือง 8,800.00 8,800.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563

79 จัดซ้ือกระจกมองข้างหลังซ้าย 1,046.50 1,046.50 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่ 4 ขวา หจก.อู่ 4 ขวา มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 40/2563

พร้อมติดต้ัง รถบรรทุกน้ า 1,046.50 1,046.50 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2563

บฉ 4505 อ่างทอง

80 จ้างเหมาปรับปรุงแท่นหัวฉีด 21,935.00 21,935.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อู่ 4 ขวา หจก.อู่ 4 ขวา มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 45/2563

พร้อมติดต้ัง รถบรรทุกน้ า 21,935.00 21,935.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563

บฉ 4505 อ่างทอง

81 จ้างเหมาลงนามถวายพระพร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ หนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 46/2563

1,000.00 1,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563

82 จ้างเหมาลงนามถวายพระพร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์อ่างทองโพสต์ หนังสือพิมพ์อ่างทองโพสต์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 47/2563

2,000.00 2,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563

เดือนมิถุนำยน 2563

83 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ธงชาติ) 1,980.00 1,980.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง ว่องไว นางจ าลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 42/2563

1,980.00 1,980.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2563

84 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,850.00 9,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีพี คอมมิวนิเคช่ัน ร้านพีพี คอมมิวนิเคช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 43/2563

9,850.00 9,850.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2563

85 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวส ารวม ค าเหม นางสาวส ารวม ค าเหม มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 44/2563

ยางรถยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง 12,000.00 12,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2563

กข 4829 อ่างทอง

86 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวส ารวม ค าเหม นางสาวส ารวม ค าเหม มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 45/2563



ยางรถยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง 22,000.00 22,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2563

กง 8244 อ่างทอง

87 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองคลัง 6,347.00 6,347.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง ว่องไว นางจ าลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 46/2563

จ านวน 9 รายการ 6,347.00 6,347.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2563

88 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 48,165.60 48,165.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 48/2563

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 48,165.60 48,165.60 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563

(ระหว่างวันท่ี 1-31 กรกฎาคม 

2563)

89 ซ่อมแซมห้องน้ าช้ันบน 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สินชากรรุ่งเรือง หจก.สินชากรรุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 49/2563

ส านักงานองค์การบริหารส่วน 9,500.00 9,500.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2563

ต าบลหลักแก้ว

90 จ้างเหมาจัดท าตรายาง กองคลัง 620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง ว่องไว นางจ าลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 54/2563

จ านวน 3 อัน 620.00 620.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2563

91 จ้างเหมาลงนามถวายพระพร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ หนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 55/2563

รัชกาลท่ี 10 วันท่ี 28 ก.ค.2563 1,000.00 1,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2563

92 จ้างเหมาลงนามถวายพระพร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์อ่างทองโพสต์ หนังสือพิมพ์อ่างทองโพสต์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 56/2563

รัชกาลท่ี 10 วันท่ี 28 ก.ค.2563 2,000.00 2,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2563

93 โครงการฝ่ังท่อะบายน้ า บริเวณ 26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สินชากร รุ่งเรือง หจก.สินชากร รุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 50/2563

บ้านนางจงดี หมู่ท่ี 1 ต.หลักแก้ว 26,500.00 26,500.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2563

94 โครงการฝ่ังท่อะบายน้ า บริเวณ 26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สินชากร รุ่งเรือง หจก.สินชากร รุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 51/2563

กลุ่มบ้านนายสมชาย ถนอมสินธ์ุ 26,500.00 26,500.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2563

หมู่ท่ี 1

95 โครงการฝ่ังท่อะบายน้ า บริเวณ 26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สินชากร รุ่งเรือง หจก.สินชากร รุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 52/2563

กลุ่มบ้านนายเชาว์ จันทร์รักษา 26,500.00 26,500.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2563

หมู่ท่ี 1

เดือนกรกฎำคม 2563



96 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง ว่องไว นางจ าลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 49/2563

จ านวน 2 รายการ 2,520.00 2,520.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ของกองสาธารณสุขฯ

97 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 27,072.00 27,072.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง ว่องไว นางจ าลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 50/2563

จ านวน 37 รายการ 27,072.00 27,072.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563

ของส านักปลัด

98 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 9,586.00 9,586.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง ว่องไว นางจ าลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 52/2563

จ านวน14 รายการ 9,586.00 9,586.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563

ขององช่าง

99 จ้างเหมาบริการบุคลเพ่ือจัดส่ง 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ ปรีชา นายพิเชษฐ ปรีชา มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 58/2563

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับผู้เสียภาษี 6,600.00 6,600.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 2563

100 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอ์ 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑาทิพย์ เด่นวานิช น.ส.จุฑาทิพย์ เด่นวานิช มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 62/2563

กองการศึกษาฯ ไอที สเตช่ัน ไอที สเตช่ัน ระเบียบฯ ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563

535.00 535.00

101 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง 2,081.15 2,081.15 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซูซุอ่างทองเอเซีย จ ากัด บริษัทอีซูซุอ่างทองเอเซีย จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 63/2563

เช็คระยะ 20,000 กม. 2,081.15 2,081.15 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563

รถบรรทุกขยะ บธ 839 อท

102 จ้างจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 3,960.00 3,960.00 เฉพาะเจาะจง นายนเรศ แสงเดือน นายนเรศ แสงเดือน มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 64/2563

เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3,960.00 3,960.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563

พระเจ้าอยู่หัว ในวันท่ี 28 ก.ค.63

103 จ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ ลายประหยัด นายสุเทพ ลายประหยัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 65/2563

ศพด.อบต.หลักแก้ว 1,500.00 1,500.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563

จ านวน 3 เคร่ือง

104 จ้างเหมาลงนามถวายพระพร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์อ่างทองโพสต์ หนังสือพิมพ์อ่างทองโพสต์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 67/2563

เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2,000.00 2,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563



สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค.63

เดือนสิงหำคม 2563

105 จัดซ้ือและท าการเปล่ียนแบตเตอร่ี 3,612.32 3,612.32 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้า โฆสิตอ่างทอง บริษัทโตโยต้า โฆสิตอ่างทอง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 55/2563

รถยนต์ส่วนกลาง กง 8244 อท ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ระเบียบฯ ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2563

3,612.32 3,612.32

106 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า  2 รายการ 1,760.00 1,760.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง ว่องไว นางจ าลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 56/2563

ส านักปลัด 1,760.00 1,760.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2563

107 จัดซ้ือวัสคอมพิวเตอร์ 12 รายการ 18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง ว่องไว นางจ าลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 53/2563

ส านักปลัด 18,600.00 18,600.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2563

108 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 99,213.24 99,213.24 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 54/2563

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 99,213.24 99,213.24 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2563

(ระหว่างวันท่ี 3-30 กันยายน

2563)

109 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 8,425.00 8,425.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง ว่องไว นางจ าลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 58/2563

ส านักปลัด 10 รายการ 8,425.00 8,425.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2563

110 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 10,455.00 10,455.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง ว่องไว นางจ าลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 59/2563

กองคลัง 12 รายการ 10,455.00 10,455.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2563

111 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ 68,800.00 68,800.00 เฉพาะเจาะจง ภิญญาพาณิชย์ ภิญญาพาณิชย์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 60/2563

แพทย์ กองสาธารณสุขฯ น.ส.กณิการัสม์ิ ภิญญาพิทักษ์ น.ส.กณิการัสม์ิ ภิญญาพิทักษ์ ระเบียบฯ ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2563

จ านวน 3 รายการ 68,800.00 68,800.00

112 จัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง วชิรญา วชิรญา มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 61/2563

รัชกาลท่ี 10 นางสาววชิรญา สวนดิอกไม้ นางสาววชิรญา สวนดิอกไม้ ระเบียบฯ ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2563

99,000.00 99,000.00

113 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,350.00 2,350.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง ว่องไว นางจ าลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 63/2563



4 รายการ ของกองช่าง 2,350.00 2,350.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2563

114 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,840.00 9,840.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญ์วัชรี ฐิติไกรวิชชญ์ น.ส.กัญญ์วัชรี ฐิติไกรวิชชญ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 62/2563

9 รายการ ของกองการศึกษา 9,840.00 9,840.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2563

115 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,125.00 20,125.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง ว่องไว นางจ าลอง ว่องไว มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 65/2563

4 รายการ ของกองสาธารณสุขฯ 20,125.00 20,125.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2563

116 จ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาษ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ ลายประหยัด นายสุเทพ ลายประหยัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 74/2563

ของกองคลัง 420-62-0017 500.00 500.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2563

117 จ้างเหมาก าจัดวัชพืช คลอง 1 ขวา 29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรัตน์ เมฆพันธ์ นายไพรัตน์ เมฆพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 75/2563

ชันสูตร หมู่ท่ี 4 - หมู่ท่ี 2 29,400.00 29,400.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2563

118 จ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาษ 3,950.00 3,950.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ ลายประหยัด นายสุเทพ ลายประหยัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 77/2563

ของส านักปลัด 3 เคร่ือง 3,950.00 3,950.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2563

และเปล่ียนแผ่นแมกเนติกซ์ 

จ านวน 1 เคร่ือง

119 จ้างเหมาฝ่ังท่อะบายน้ า บริเวณ 44,500.00 44,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เนตรบารมี หจก.เนตรบารมี มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 69/2563

ศาลเจ้าพ่อทองรากไทร 44,500.00 44,500.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2563

หมู่ท่ี 7

120 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
 496,000.00 499,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จ ากัด บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 13/2563 

เสริมเหล็กสายจาก 
รร.วัดหลักแก้ว - 
 496,000.00 496,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2563


บ้านนายบุญส่ง ภู่บ าเพ็ญ หมู่ท่ี 6 


ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ

จังหวัดอ่างทอง

121 โครงการก่อสร้างเสริมถนนดิน 34,500.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เนตรบารมี หจก.เนตรบารมี มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 14/2563 

พร้อมลงลูกรังผิวจราจร สายทาง 34,500.00 34,500.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2563

จากศาลเจ้าพ่อทองรากไทร

เช่ือมต่อกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 ต าบลหลักแก้ว



เดือนกันยำยน 2563

122 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 8 รายการ 17,268.00 17,268.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระ ดีบุกค า นายวีระ ดีบุกค า มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 68/2563

ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ 2563 17,268.00 17,268.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 15 กันยายน 2563

123 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 10,330.00 10,330.00 เฉพาะเจาะจง เจริญพรการค้า เจริญพรการค้า มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 70/2563

กองคลัง จ านวน 6 รายการ นางค านึง โพธ์ิศรีนาค นางค านึง โพธ์ิศรีนาค ระเบียบฯ ลงวันท่ี 23 กันยายน 2563

10,330.00 10,330.00

124 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เจริญพรการค้า เจริญพรการค้า มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 71/2563

นางค านึง โพธ์ิศรีนาค นางค านึง โพธ์ิศรีนาค ระเบียบฯ ลงวันท่ี 23 กันยายน 2563

10,000.00 10,000.00

125 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง เจริญพรการค้า เจริญพรการค้า มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 72/2563

ของกองช่าง นางค านึง โพธ์ิศรีนาค นางค านึง โพธ์ิศรีนาค ระเบียบฯ ลงวันท่ี 23 กันยายน 2563

7,500.00 7,500.00

126 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง เจริญพรการค้า เจริญพรการค้า มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 73/2563

ของกองสาธารณสุขฯ นางค านึง โพธ์ิศรีนาค นางค านึง โพธ์ิศรีนาค ระเบียบฯ ลงวันท่ี 23 กันยายน 2563

7,500.00 7,500.00

127 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง เจริญพรการค้า เจริญพรการค้า มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 74/2563

ของกองการศึกษาฯ นางค านึง โพธ์ิศรีนาค นางค านึง โพธ์ิศรีนาค ระเบียบฯ ลงวันท่ี 23 กันยายน 2563

7,500.00 7,500.00

128 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 29 รายการ 19,994.00 19,994.00 เฉพาะเจาะจง เจริญพรการค้า เจริญพรการค้า มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 76/2563

ของกองการศึกษาฯ นางค านึง โพธ์ิศรีนาค นางค านึง โพธ์ิศรีนาค ระเบียบฯ ลงวันท่ี 24 กันยายน 2563

19,994.00 19,994.00

130 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า ของกองช่าง 5,150.00 5,150.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญ์วัชรี ฐิติไกรวิชชญ์ น.ส.กัญญ์วัชรี ฐิติไกรวิชชญ์ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 77/2563

ฃจ านวน 2 รายการ 5,150.00 5,150.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 24 กันยายน 2563

131 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทพีพีเฟอร์นิเทคอ่างทอง จ ากัด บริษัทพีพีเฟอร์นิเทคอ่างทอง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 80/2563

ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง น.ส.กมลรัตน์ อัศวาโกวิท น.ส.กมลรัตน์ อัศวาโกวิท ระเบียบฯ ลงวันท่ี 25 กันยายน 2563

ของกองการศึกษาฯ 4,900.00 4,900.00



133 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการฝึก 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นายนเรศ แสงเดือน นายนเรศ แสงเดือน มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 80/2563

อบรมอาชีพ ประจ าปี 2563 360.00 360.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 15 กันยายน 2563

134 จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างและ 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง นางประเสริฐศรี อ าพันเรือง นางประเสริฐศรี อ าพันเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 81/2563

เคร่ืองด่ืม ต่ามโครงการฝึกอบรม 1,750.00 1,750.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 15 กันยายน 2563

อาชีพ ประจ าปี 2563

135 จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประเสริฐศรี อ าพันเรือง นางประเสริฐศรี อ าพันเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 82/2563

ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ 5,000.00 5,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 15 กันยายน 2563

ประจ าปี 2563

136 จ้างเหมาก าจัดวัชพืช คูนาเส้นบ่อ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรัญญา ผลหาญ นางสาวอรัญญา ผลหาญ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 85/2563

นายสน นาคกุญชร ถึงบ่อนาย 22,000.00 22,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 24 กันยายน 2563

วิเชียร แสงทอง หมู่ท่ี 1

137 จ้างเหมาก าจัดวัชพืช คูนาสาย 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรัญญา ผลหาญ นางสาวอรัญญา ผลหาญ มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 86/2563

จากบริเวณบ้านนางสัมฤทธ์ิ 20,000.00 20,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 24 กันยายน 2563

แสงอิศราภิรักษ์ ถึงคลองหนองหล่ม

หมู่ท่ี 4

138 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 376,000.00 377,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เนตรบารมี หจก.เนตรบารมี มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 15/2563 

เสริมเหล็กสายจากทางโค้ง บ้าน 376,000.00 376,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 17 กันยายน 2563

นายวันชัย  แจ่มแจ้ง - หมู่ท่ี 3 

บ้านผู้ใหญ่ศักด์ิชาย  ศรีอ่ า 

(ไม่สุดสายทาง) หมู่ท่ี 1 ต าบลหลักแก้ว 

อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

139 โครงการก่อสร้างเสริมถนนดิน 132,500.00 133,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สินชากร รุ่งเรือง หจก.สินชากร รุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 16/2563 

พร้อมลงลูกรังผิวจราจร สายบ้าน 132,500.00 132,500.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 18 กันยายน 2563

คันคลองจากบ้านนาง  กิมหลง-ข้าง

บ้านนายธงชัย  แจ่มฟ้า หมู่ท่ี 8 

ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ



จังหวัดอ่างทอง

140 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 161,000.00 162,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สินชากร รุ่งเรือง หจก.สินชากร รุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 17/2563 

เสริมเหล็กสายจากบ้านนายสุนทร  

ชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง
161,000.00 161,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 18 กันยายน 2563

ป้อมศรี ถึงนานายสวิง  แสงนาค 

ชัยชาญ  จังหวัดอ่างทองหมู่ท่ี 3 ต าบลหลักแก้ว  อ าเภอวิเศษ

ชัยชาญ  จังหวัดอ่างทองวิเศษ
ชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง

141 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 488,000.00 489,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สินชากร รุ่งเรือง หจก.สินชากร รุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 18/2563 

เสริมเหล็ก สายจากบ้านนายบุญยืน  488,000.00 488,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 22 กันยายน 2563

กุลสวัสด์ิ - บ้านนายสมนึก ลาภเกสร 

หมู่ท่ี 2 บ้านคลองคต ต าบลหลักแก้ว 

142 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 477,000.00 478,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สินชากร รุ่งเรือง หจก.สินชากร รุ่งเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 19/2563 

เสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน 477,000.00 477,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 22 กันยายน 2563

ยางมณี ฝายประเสริฐอนุสรณ์ หมู่ท่ี 3 

บ้านวัดใหม่ทางข้าม ต าบลหลักแก้ว

143 โครงการขยายถนนฝังท่อระบายน้ า 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มหาราชชัยมงคล หจก.มหาราชชัยมงคล มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 20/2563 

พร้อมถมดินและลงลูกรัง บริเวณบ้าน 72,000.00 72,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 23 กันยายน 2563

นางไข่  โพธ์ิศรี หมู่ 6 ต าบลหลักแก้ว

อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง

144 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 117,000.00 117,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.มหาราชชัยมงคล หจก.มหาราชชัยมงคล มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 21/2563 

เสริมเหล็กสายต่อจากถนนคอนกรีต 117,000.00 117,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 23 กันยายน 2563

เดิมคันคลองชลประทานชันสูตร

ฝ่ังตะวันตก หมู่ท่ี 4 ต าบลหลักแก้ว

145 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 289,000.00 290,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.สมบูรณ์พัฒนาก่อสร้าง หจก.ส.สมบูรณ์พัฒนาก่อสร้าง มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 22/2563 

เสริมเหล็ก สายหลังบ้านนายมนตรี 289,000.00 289,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 25 กันยายน 2563

หาญจารุภัทร์ - กลุ่มบ้านนายชนะ  

อินใย หมู่ท่ี 6 ต าบลหลักแก้ว



146 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 70,000.00 71,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจิตติกาญจน์  แจ่มเจริญฟ้า นางจิตติกาญจน์  แจ่มเจริญฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 23/2563 

เสริมเหล็กสายจากบ้านนายจรูญ  70,000.00 70,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563

แตงอ่อน - บ้านนายแฉล้ม  อังกีรัตน์ 

หมู่ท่ี 2  ต าบลหลักแก้ว

147 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 251,000.00 252,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจิตติกาญจน์  แจ่มเจริญฟ้า นางจิตติกาญจน์  แจ่มเจริญฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 24/2563 

เสริมเหล็กสายจากบ้านนางน้ าวุ้น 251,000.00 251,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563

ผาสุกโก - บ้านนายเฉลียว ม่วงอ่อน 

หมู่ท่ี 4 ต าบลหลักแก้ว

148 โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูง 303,000.00 303,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิเลคตริค ทรานเฟอร์ จ ากัด บริษัท อิเลคตริค ทรานเฟอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 25/2563 

และติดต้ังหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 303,000.00 303,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563

22,000-400/230 V ขนาด เควี 50 

เควีเอ เพ่ือใช้กระแสไฟฟ้ากับระบบ

ประปาหมู่บ้าน อบต.หลักแก้ว 

หมู่ท่ี 6 ต าบลหลักแก้ว

149 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 210,000.00 210,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จ ากัด บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 26/2563 

เสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน 210,000.00 210,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563

ยางมณี ชันสูตร หมู่ท่ี 3 ต าบลหลักแก้ว

150 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จ ากัด บริษัท เพชรอินทร์ก่อสร้าง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 27/2563 

เสริมเหล็กสายจากบ้านนางสาวอุไร  95,000.00 95,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563

ค าบันเทิง - บ้านนายประเสริฐ  

หมู่ท่ี 2 ต าบลหลักแก้ว

151 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 351,000.00 352,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เนตรบารมี หจก.เนตรบารมี มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 28/2563 

เสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน 351,000.00 351,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563

(ฝ่ังตะวันตกไม่สุดสายทาง) 

หมู่ท่ี 5 ต าบลหลักแก้ว

152 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 196,000.00 197,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เนตรบารมี หจก.เนตรบารมี มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 29/2563 



เสริมเหล็กสายจากบ้านนายบุญยืน 196,000.00 196,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563

กุลสวัสด์ิ - บ้านนายสมนึก ลาภเกสร 

หมู่ท่ี 2 ต าบลหลักแก้ว 

153 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 243,000.00 244,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เนตรบารมี หจก.เนตรบารมี มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาเลขท่ี 30/2563 

เสริมเหล็กสายจากศาลาริมทาง -บ้าน 243,000.00 243,000.00 ระเบียบฯ ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563

นางสังเวียน  อินทร์สุวรรณ 

หมู่ท่ี 8 ต าบลหลักแก้ว

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 11,554,302.23 11,583,292.23



จ ำนวน งบประมำณ วงเงินท่ี ประเภทกำรจัดหำ ไม่เป็นไป รำยกำรจัด ข้อเสนอแนะ

เงินท่ีจัดหำ รำยกำร ท่ีได้รับ (บำท) จัดซ้ือจัดจ้ำง ผลต่ำง(%) เป็นไปตำม ตำม ซ้ือนอก เพ่ือกำร

ได้ (บำท) คร้ัง จ ำนวนเงิน คร้ัง จ ำนวนเงิน คร้ัง จ ำนวนเงิน คร้ัง แผน (%) แผน (%) แผน ปรับปรุง

งบประมำณ 153 11,583,292.23 11,554,302.23 (0.25%)-28,990.00 153 11,554,302.23 - - (100.00%)153 (0.00%)0 -

รวม 153 11,583,292.23 11,554,302.23 (0.25%)-28,990.00 153 11,554,302.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 (100%)153 (0.00%)0

ร้อยละ 100 100 100 99.75 0.00 0 0.00 0 0.00 0

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

เฉพำะเจำะจง สอบรำคำ e - bidding วิธีพิเศษ
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