
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) ( บำท ) ( บำท ) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรเลือกต้ังแบบพิมพ์ 7,784.50          7,784.50         เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน/ โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 2/2565 ลว 1/10/64
7,784.50                            7,784.50                           

2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังหมึกปร้ินเตอร์ 4,500.00          4,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิไลภัณฑ์คลังเคร่ืองเขียน/ ร้ำนวิไลภัณฑ์คลังเคร่ืองเขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 3/2565ลว 1/10/64
4,500.00                            4,500.00                           

3 จัดซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียน  6  โรงเรียน 54,880.76        54,880.76        เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลด์มิลด์  จ ำกัด/ บ.พิษณุโลกโกลด์มิลด์  จ ำกัด/ เสนอรำคำต่ ำสุด 4/2565 ลว 29/10/64
54,880.76                          54,880.76                         

4 จัดซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก ม.7 2,924.68          2,924.68         เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลด์มิลด์  จ ำกัด/ บ.พิษณุโลกโกลด์มิลด์  จ ำกัด/ เสนอรำคำต่ ำสุด 5/2565 ลว 29/10/64
2,924.68                            2,924.68                           

5 จัดซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก ม.9 2,924.68          2,924.68         เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลด์มิลด์  จ ำกัด/ บ.พิษณุโลกโกลด์มิลด์  จ ำกัด/ เสนอรำคำต่ ำสุด 6/2565 ลว 29/10/64
2,924.68                            2,924.68                           

6 จัดซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก ม.12 2,752.64          2,752.64         เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลด์มิลด์  จ ำกัด/ บ.พิษณุโลกโกลด์มิลด์  จ ำกัด/ เสนอรำคำต่ ำสุด 7/2565 ลว 29/10/64
2,752.64                            2,752.64                           

7 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์กำรรับสมัครเลือก 2,820.00          2,820.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 1/2565 ลว 1/10/64
ต้ังนำยกสมำชิก 2,820.00                            2,820.00                           

8 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง  อบต. กข 6657 5,610.00          5,610.00         เฉพำะเจำะจง สิงห์เจริญกำรยำง/ สิงห์เจริญกำรยำง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 2/2565 ลว 26/10/64
5,610.00                            5,610.00                           

9 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ ำ บธ 7186 พิจิตร 46,500.00        46,500.00        เฉพำะเจำะจง จงเจริญ  กลกำร/ จงเจริญ  กลกำร/ เสนอรำคำต่ ำสุด 3/2565 ลว 26/10/64
46,500.00                          46,500.00                         

10 จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดส ำนักงำน อบต.(3 เดือน) 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงวิภำพร  ฟุ้งถือทรัพย์/ นำงวิภำพร  ฟุ้งถือทรัพย์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 1/2565 ลว 1/10/65
27,000.00                          27,000.00                         

11 จ้ำงเหมำดูแลสวนและต้นไม้ อบต.(3 เดือน) 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยประพจน์  เมฆอ่อน/ นำยประพจน์  เมฆอ่อน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 2/2565 ลว 1/10/65
27,000.00                          27,000.00                         

12 จ้ำงเหมำสนับสนุนดูแลเด็กเล็ก ม.7(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.ธิดำ  สร้อยมำลี/ น.ส.ธิดำ  สร้อยมำลี/ เสนอรำคำต่ ำสุด 3/2565 ลว 1/10/65
27,000.00                          27,000.00                         

13 จ้ำงเหมำสนับสนุนดูแลเด็กเล็ก ม.9(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.นิตยำ  ทองดอนอินทร์/ น.ส.นิตยำ  ทองดอนอินทร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 4/2565 ลว 1/10/65
27,000.00                          27,000.00                         

14 จ้ำงเหมำสนับสนุนดูแลเด็กเล็ก ม.12(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงเกษร  มำน้อย/ นำงเกษร  มำน้อย/ เสนอรำคำต่ ำสุด 5/2565 ลว 1/10/65
27,000.00                          27,000.00                         

15 จ้ำงเหมำสนับสนุนกำรปฎิบัติงำนส ำนักงำน 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.ผลิดำ  น้อยพันธ์/ น.ส.ผลิดำ  น้อยพันธ์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 6/2565 ลว 1/10/65
(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00                          27,000.00                         

16 จ้ำงเหมำสนับสนุนกำรปฎิบัติงำนส ำนักงำน 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.วรำภรณ์  สิงห์ลอ/ น.ส.วรำภรณ์  สิงห์ลอ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 7/2565 ลว 1/10/65
(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00                          27,000.00                         

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  ต าบลหนองหลุม  อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) ( บำท ) ( บำท ) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือจ้ำง

17 จ้ำงเหมำพนนักงำนขับรถยนต์ส่วนกลำง(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยกมล  ขันธ์ล้อม/ นำยกมล  ขันธ์ล้อม/ เสนอรำคำต่ ำสุด 8/2565 ลว 1/10/65
27,000.00                          27,000.00                         

18 จ้ำงเหมำสนับสนุนงำนป้องกันฯ(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยศักย์ศรณ์  ทองสุข/ นำยศักย์ศรณ์  ทองสุข/ เสนอรำคำต่ ำสุด 9/2565 ลว 1/10/65
27,000.00                          27,000.00                         

19 จ้ำงเหมำสนับสนุนงำนป้องกันฯ(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ  สระทองรอด/ นำยปริญญำ  สระทองรอด/ เสนอรำคำต่ ำสุด 10/2565 ลว 1/10/65
27,000.00                          27,000.00                         

20 จ้ำงเหมำสนับสนุนงำนป้องกันฯ(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยแฉล้ม  บริรัตน์/ นำยแฉล้ม  บริรัตน์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 11/2565 ลว 1/10/65
27,000.00                          27,000.00                         

21 จ้ำงเหมำสนับสนุนงำนป้องกันฯ(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยวรวุฒิ  มำลัยทอง/ นำยวรวุฒิ  มำลัยทอง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 12/2565 ลว 1/10/65
27,000.00                          27,000.00                         

22 จ้ำงเหมำสนับสนุนงำนป้องกันฯ(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยสิงหำ  คุ้มวงษ์/ นำยสิงหำ  คุ้มวงษ์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 13/2565 ลว 1/10/65
27,000.00                          27,000.00                         

23 จ้ำงเหมำสนับสนุนงำนป้องกันฯ(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยอนุกูล  ทองสุข/ นำยอนุกูล  ทองสุข/ เสนอรำคำต่ ำสุด 14/2565 ลว 1/10/65
27,000.00                          27,000.00                         

24 จ้ำงเหมำสนับสนุนกำรปฎิบัติกำรปฏิบัติงำนด้ำนระบบ 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยทรงพล  สิงห์เรือง/ นำยทรงพล  สิงห์เรือง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 15/2565 ลว 1/10/65
ไฟฟ้ำ(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00                          27,000.00                         

25 จัดซ้ือทรำยหยำบ  10  คิว 3,300.00 3,300.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 8/2565 ลว 1/11/64
3,300.00                            3,300.00                           

26 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่ำง 2,850.00 2,850.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนที อำร์  คอมพิวเตอร์/ ร้ำนที อำร์  คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 9/2565 ลว 1/11/64
2,850.00                            2,850.00                           

27 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ส ำนักปลัด 6,300.00          6,300.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เกรท คอมพ์ ไอทีเซอร์วิส/ หจก.เกรท คอมพ์ ไอทีเซอร์วิส/ เสนอรำคำต่ ำสุด 10/2565 ลว 1/11/64
6,300.00                            6,300.00                           

28 จัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ไม้อัด 4,875.00          4,875.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนจินเฮง/ ร้ำนจินเฮง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 11/2565 ลว 9/11/64
4,875.00                            4,875.00                           

29 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังเฟรชชิว 1,385.00          1,385.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรวิทย์เซ็นเตอร์/ ร้ำนวชิรวิทย์เซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 12/2565 ลว 12/11/64
1,385.00                            1,385.00                           

30 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังเหล็ก 3,035.00          3,035.00         เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 13/2565 ลว 9/11/64
ลวดเช่ือม 3,035.00                            3,035.00                           

31 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังป้ำยแสดง 66,945.00        66,945.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.รุ่งเรืองกิจ/ ร้ำน ส.รุ่งเรืองกิจ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 14/2565 ลว 9/11/64
สถำนท่ีสำยรัดหีบบัตร 66,945.00                          66,945.00                         

32 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรจัดกำรเลือกต้ัง บัตรตัวอย่ำง 648.00             648.00            เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน/ โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 15/2565 ลว 1/11/64
648.00                              648.00                             

33 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรจัดกำรเลือกต้ัง บัตรเลือกต้ัง 11,750.00        11,750.00        เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน/ โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 16/2566 ลว 8/11/64
11,750.00                          11,750.00                         



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) ( บำท ) ( บำท ) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือจ้ำง

34 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองกำรศึกษำ 19,600.00        19,600.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เกรท คอมพ์  ไอทีเซอ์วิส/ หจก.เกรท คอมพ์  ไอทีเซอ์วิส/ เสนอรำคำต่ ำสุด 17/2566 ลว 17/11/64
19,600.00                          19,600.00                         

35 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ส ำนักปลัด 1,190.00          1,190.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีอำร์คอมพิวเตอร์/ ร้ำนทีอำร์คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 4/2565 ลว 1/11/64
1,190.00                            1,190.00                           

36 จ้ำงเหมำร้ือถอนเคร่ืองปรับอำกำศ SAUO DENKI 500.00             500.00            เฉพำะเจำะจง เจริญทรัพย์ แอร์ เซอร์วิส/ เจริญทรัพย์ แอร์ เซอร์วิส/ เสนอรำคำต่ ำสุด 5/2565 ลว 9/11/64
25,000 BTU 500.00                              500.00                             

37 จ้ำงเหมำขนย้ำยห้องท ำงำนของ รพ.สนำมอ.วชิรบำรมี  2,000.00          2,000.00         เฉพำะเจำะจง เจริญทรัพย์ แอร์ เซอร์วิส/ เจริญทรัพย์ แอร์ เซอร์วิส/ เสนอรำคำต่ ำสุด 6/2565 ลว 9/11/64
แห่งท่ี 2 2,000.00                            2,000.00                           

38 จ้ำงเหมำติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ SAUO DENKI 2,500.00          2,500.00         เฉพำะเจำะจง เจริญทรัพย์ แอร์ เซอร์วิส/ เจริญทรัพย์ แอร์ เซอร์วิส/ เสนอรำคำต่ ำสุด 7/2565 ลว 9/11/64
25,000 BTU 2,500.00                            2,500.00                           

39 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์โครงกำรเลือกต้ัง 9,666.00          9,666.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 8/2565 ลว 9/11/64
9,666.00                            9,666.00                           

40 จ้ำงเหมำท ำตรำยำงสัญลักษณ์ อบต. 1,100.00          1,100.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนนันทกำเซ็นเตอร์/ นำยปริญญำ  สระทองรอด/ เสนอรำคำต่ ำสุด 9/2565 ลว 9/11/64
1,100.00                            1,100.00                           

41 จ้ำงเหมำท ำป้ำยประกำศผลกำรนับคะแนนเลือกต้ัง 1,840.00          1,840.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 10/2565 ลว 17/11/64
สมำชิก อบต.นำยก 1,840.00                            1,840.00                           

42 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรอบรมเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนิน 460.00             460.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 11/2565 ลว 17/11/64
กำรเลืกต้ังประจ ำหน่วย (กปน) 460.00                              460.00                             

43 จ้ำงเหมำเต๊นท์โครงกำรจักกำรเลือกต้ัง 800.00             800.00            เฉพำะเจำะจง นำยค ำนึง  งำมพร้อม/ นำยค ำนึง  งำมพร้อม/ เสนอรำคำต่ ำสุด 12/2565 ลว 22/11/64
800.00                              800.00                             

44 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลวันชำติและวันพ่อแห่งชำติ 3,686.00          3,686.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 13/2565 ลว 30/11/64
3,686.00                            3,686.00                           

45 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุกองช่ำง 18,981.80        18,981.80        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ เสนอรำคำต่ ำสุด 18/2565 ลว 9/12/64
18,981.80                          18,981.80                         

46 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนกองช่ำง 7,560.00          7,560.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนนันทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนันทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 19/2565 ลว 9/12/64
7,560.00                            7,560.00                           

47 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุส ำนักปลัด 1,043.25          1,043.25         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ เสนอรำคำต่ ำสุด 20/2565 ลว 22/12/64
1,043.25                            1,043.25                           

48 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงส ำนักปลัด 2,234.00          2,234.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคทรำยทองคอนกรีต/ ร้ำนโชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 21/2565 ลว 22/12/64
2,234.00                            2,234.00                           

49 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง 2,000.00          2,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 22/2565 ลว 20/12/64
ถนนปี 65 2,000.00                            2,000.00                           

50 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนส ำนักปลัด 47,065.42        47,065.42        เฉพำะเจำะจง บ.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์/ บ.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 23/2565 ลว 30/12/64
47,065.42                          47,065.42                         



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) ( บำท ) ( บำท ) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือจ้ำง

51 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงส ำนักปลัด 1,857.00          1,857.00         เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 24/2565 ลว 29/12/64
1,857.00                            1,857.00                           

52 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 2,420.00          2,420.00         เฉพำะเจำะจง นำยสุทัศน์  ทองเต่ำหมก/ นำยสุทัศน์  ทองเต่ำหมก/ เสนอรำคำต่ ำสุด 14/2565 ลว 20/12/64
2,420.00                            2,420.00                           

53 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 4,166.00          4,166.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 15/2565 ลว 22/12/64
กำรปีใหม่ 4,166.00                            4,166.00                           

54 จ้ำงเหมำจัดสถำนท่ีโครงกำรรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติ 2,500.00          2,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยรวย  ตรีอินทอง/ นำยรวย  ตรีอินทอง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 16/2565 ลว 22/12/64
เหตุช่วงเทศกำรปีใหม่ 2,500.00                            2,500.00                           

55 จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดส ำนักงำน อบต.(3 เดือน) 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงวิภำพร  ฟุ้งถือทรัพย์/ นำงวิภำพร  ฟุ้งถือทรัพย์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 16/2565 ลว 30/12/64
27,000.00                          27,000.00                         

56 จ้ำงเหมำดูแลสวนและต้นไม้ อบต.(3 เดือน) 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยประพจน์  เมฆอ่อน/ นำยประพจน์  เมฆอ่อน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 17/2565 ลว 30/12/64
27,000.00                          27,000.00                         

57 จ้ำงเหมำสนับสนุนดูแลเด็กเล็ก ม.7(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.ธิดำ  สร้อยมำลี/ น.ส.ธิดำ  สร้อยมำลี/ เสนอรำคำต่ ำสุด 18/2565 ลว 30/12/64
27,000.00                          27,000.00                         

58 จ้ำงเหมำสนับสนุนดูแลเด็กเล็ก ม.9(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.นิตยำ  ทองดอนอินทร์/ น.ส.นิตยำ  ทองดอนอินทร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 19/2565 ลว 30/12/64
27,000.00                          27,000.00                         

59 จ้ำงเหมำสนับสนุนดูแลเด็กเล็ก ม.12(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงเกษร  มำน้อย/ นำงเกษร  มำน้อย/ เสนอรำคำต่ ำสุด 20/2565 ลว 30/12/64
27,000.00                          27,000.00                         

60 จ้ำงเหมำสนับสนุนกำรปฎิบัติงำนส ำนักงำน 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.ผลิดำ  น้อยพันธ์/ น.ส.ผลิดำ  น้อยพันธ์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 21/2565 ลว 30/12/64
(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00                          27,000.00                         

61 จ้ำงเหมำสนับสนุนกำรปฎิบัติงำนส ำนักงำน 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.วรำภรณ์  สิงห์ลอ/ น.ส.วรำภรณ์  สิงห์ลอ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 22/2565 ลว 30/12/64
(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00                          27,000.00                         

62 จ้ำงเหมำพนนักงำนขับรถยนต์ส่วนกลำง(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยกมล  ขันธ์ล้อม/ นำยกมล  ขันธ์ล้อม/ เสนอรำคำต่ ำสุด 23/2565 ลว 30/12/64
27,000.00                          27,000.00                         

63 จ้ำงเหมำสนับสนุนงำนป้องกันฯ(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยศักย์ศรณ์  ทองสุข/ นำยศักย์ศรณ์  ทองสุข/ เสนอรำคำต่ ำสุด 24/2565 ลว 30/12/64
27,000.00                          27,000.00                         

64 จ้ำงเหมำสนับสนุนงำนป้องกันฯ(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยปริญญำ  สระทองรอด/ นำยปริญญำ  สระทองรอด/ เสนอรำคำต่ ำสุด 25/2565 ลว 30/12/64
27,000.00                          27,000.00                         

65 จ้ำงเหมำสนับสนุนงำนป้องกันฯ(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยแฉล้ม  บริรัตน์/ นำยแฉล้ม  บริรัตน์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 26/2565 ลว 30/12/64
27,000.00                          27,000.00                         

66 จ้ำงเหมำสนับสนุนงำนป้องกันฯ(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยวรวุฒิ  มำลัยทอง/ นำยวรวุฒิ  มำลัยทอง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 27/2565 ลว 30/12/64
27,000.00                          27,000.00                         

67 จ้ำงเหมำสนับสนุนงำนป้องกันฯ(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยสิงหำ  คุ้มวงษ์/ นำยสิงหำ  คุ้มวงษ์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 28/2565 ลว 30/12/64
27,000.00                          27,000.00                         



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) ( บำท ) ( บำท ) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือจ้ำง

68 จ้ำงเหมำสนับสนุนงำนป้องกันฯ(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยอนุกูล  ทองสุข/ นำยอนุกูล  ทองสุข/ เสนอรำคำต่ ำสุด 29/2565 ลว 30/12/64
27,000.00                          27,000.00                         

69 จ้ำงเหมำสนับสนุนกำรปฎิบัติกำรปฏิบัติงำนด้ำนระบบ 27,000.00        27,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยทรงพล  สิงห์เรือง/ นำยทรงพล  สิงห์เรือง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 30/2565 ลว 30/12/64
ไฟฟ้ำ(สัญญำ 3 เดือน) 27,000.00                          27,000.00                         

70 จ้ำงเหมำสนับสนุนกำรปฎิบัติงำนส ำนักงำนบันทึกข้อมูล 24,090.00        24,090.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.จำรุวรรณ ทองดอนอินทร์/ น.ส.จำรุวรรณ ทองดอนอินทร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 31/2565 ลว 10/01/65
สนง.ปลัด(สัญญำ 2 เดือน) 24,090.00                          24,090.00                         

71 จ้ำงเหมำสนับสนุนกำรปฎิบัติกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัด 18,000.00        18,000.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.สุพรรษำ  ช้ำงลอย/ น.ส.สุพรรษำ  ช้ำงลอย/ เสนอรำคำต่ ำสุด 32/2565 ลว1/01/65
เก็บรำยได้กอคลัง  (2 เดือน) 18,000.00                          18,000.00                         

72 จ้ำงเหมำสนับสนุนกำรปฎิบัติกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนช่ำง 18,000.00        18,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยศักด์ิสิทธ์ิ  เข็มทอง/ นำยศักด์ิสิทธ์ิ  เข็มทอง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 33/2565 ลว 01/02/65
กองช่ำง(2 เดือน) 18,000.00                          18,000.00                         

73 โครงกำรปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนท่ีท ำกำร อบต. 97,000.00        97,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์  แตงอ่อน/ นำยณรงค์  แตงอ่อน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 16/2565 ลว 30/12/64
หนองหลุม(ช้ัน 2) 97,000.00                          97,000.00                         

74 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่งยำงรถน้ ำดับเพลิง 24,780.00        24,780.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนสิงห์เจริญกำรค้ำ/ ร้ำนสิงห์เจริญกำรค้ำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 23/2565 ลว 14/01/65
24,780.00                          24,780.00                         

75 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง 3,500.00          3,500.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เกรทคอมพ์ไอทีเซอร์วิส/ หจก.เกรทคอมพ์ไอทีเซอร์วิส/ เสนอรำคำต่ ำสุด 24/2565 ลว 18/01/65
3,500.00                            3,500.00                           

76 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนกองคลัง 10,300.00        10,300.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนนันทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนันทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 25/2565 ลว 18/01/65
10,300.00                          10,300.00                         

77 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนผ้ำม่ำน 7,000.00          7,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์  แตงอ่อน/ นำยณรงค์  แตงอ่อน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 26/2565 ลว 18/01/65
7,000.00                            7,000.00                           

78 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่ำง 850.00             850.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนที อำร์ คอมพิวเตอร์/ ร้ำนที อำร์ คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 27/2565 ลว 24/01/65

850.00                              850.00                             

79 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนกองช่ำง 1,475.00          1,475.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนนันทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนันทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 28/2565 ลว 24/01/65

1,475.00                            1,475.00                           
80 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนส ำนักปลัด 2,500.00          2,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ิมทรัพย์เซอร์วิส/ ร้ำนเพ่ิมทรัพย์เซอร์วิส/ เสนอรำคำต่ ำสุด 29/2565 ลว 24/01/65

2,500.00                            2,500.00                           
81 จ้ำงเหมำต่อโดเมนและฮ้ิงเว็บไซต์ 7,000.00          7,000.00         เฉพำะเจำะจง บ.รักคอมจ ำกัด/ บ.รักคอมจ ำกัด/ เสนอรำคำต่ ำสุด 17/2565 ลว 18/01/65

7,000.00                            7,000.00                           
82 โครงกำรปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนท่ีท ำกำร อบต. 315,000.00       315,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์  แตงอ่อน/ นำยณรงค์  แตงอ่อน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 2/2565 ลว 10/01/65

หนองหลุม ช้ัน 1 ช้ัน 2 315,000.00                         315,000.00                       
83 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนส ำนักปลัด 21,035.00        21,035.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนนันทกำเซ็นเตอร์/ นำยปริญญำ  สระทองรอด/ เสนอรำคำต่ ำสุด 30/2565 ลว 4/02/65

21,035.00                          21,035.00                         
84 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่งยำงรถยนต์  กฉ 2934 23,400.00        23,400.00        เฉพำะเจำะจง หจก.พิจิตรคำร์เซอร์วิส/ หจก.พิจิตรคำร์เซอร์วิส/ เสนอรำคำต่ ำสุด 31/2565 ลว 4/02/65

23,400.00                          23,400.00                         



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) ( บำท ) ( บำท ) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือจ้ำง

85 จัดซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัวเคร่ืองท ำน้ ำเย็น 5,850.00          5,850.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 32/2565 ลว 4/02/65
5,850.00                            5,850.00                           

86 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุส ำนักปลัด 5,216.25          5,216.25         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ/ ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 33/2565 ลว 7/02/65
5,216.25                            5,216.25                           

87 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่ำง 890.00             890.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนที อำร์ คอมพิวเตอร์/ ร้ำนที อำร์ คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 34/2565 ลว 7/02/65
890.00                              890.00                             

88 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง 9,170.00          9,170.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เกรทคอมพ์ ไอที เซอ์วิส/ หจก.เกรทคอมพ์ ไอที เซอ์วิส/ เสนอรำคำต่ ำสุด 35/2565 ลว 21/02/65
9,170.00                            9,170.00                           

89 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่ำง 23,500.00        23,500.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีอำร์ คอมพิวเตอร์/ ร้ำนทีอำร์ คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 36/2565 ลว 25/02/65
23,500.00                          23,500.00                         

90 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนกองกำรศึกษำ 9,475.00          9,475.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนนันทกำเซ็นเตอร์/ ร้ำนนันทกำเซ็นเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 37/2565 ลว 25/02/65
9,475.00                            9,475.00                           

91 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส ำนักปลัด(คอมต้ังโต๊ะ) 17,000.00        17,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีอำร์ คอมพิวเตอร์/ ร้ำนทีอำร์ คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 38/2565 ลว 25/02/65
17,000.00                          17,000.00                         

92 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส ำนักปลัด(โน๊ตบุ๊ค) 16,000.00        16,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีอำร์ คอมพิวเตอร์/ ร้ำนทีอำร์ คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 39/2565 ลว 25/02/65
16,000.00                          16,000.00                         

93 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส ำนักปลัด(เคร่ืองปร้ินเตอร์) 4,000.00          4,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีอำร์ คอมพิวเตอร์/ ร้ำนทีอำร์ คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 40/2565 ลว 25/02/65
4,000.00                            4,000.00                           

94 จ้ำงเหมำบริกำรย้ำยเคร่ืองปรับอำกำศส ำนักงำนจ ำนวน 7,000.00          7,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์  แตงอ่อน/ นำยณรงค์  แตงอ่อน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 18/2565 ลว 1/02/65
2 เคร่ือง 7,000.00                            7,000.00                           

95 จ้ำงเหมำท ำป้ำยประชำคมต ำบล 460.00             460.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 19/2565 ลว 1/02/65
460.00                              460.00                             

96 จ้ำงเหมำจัดหำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมโรครงกำร 1,500.00          1,500.00         เฉพำะเจำะจง นำงประเทือง  สร้อยมำลี/ นำงประเทือง  สร้อยมำลี/ เสนอรำคำต่ ำสุด 20/2565 ลว 1/02/65
ประชำคมต ำบล 1,500.00                            1,500.00                           

97 จ้ำงเหมำซ่อมแซมหลังคำ  อบต.ช้ัน 2 29,000.00        29,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์  แตงอ่อน/ นำยณรงค์  แตงอ่อน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 21/2565 ลว 4/2/65
29,000.00                          29,000.00                         

98 จ้ำงเหมำติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตภำยใน อบต.หนองหลุม 2,611.32          2,611.32         เฉพำะเจำะจง บ.โทรคมนำคม  จ ำกัด/ บ.โทรคมนำคม  จ ำกัด/ เสนอรำคำต่ ำสุด 22/2565 ลว 7/02/65
2,611.32                            2,611.32                           

99 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยโพธ์ิทอง หมู่ท่ี 1 120,000.00       120,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ทองทวี  ก่อสร้ำง/ หจก.ทองทวี  ก่อสร้ำง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 3/2565  ลว 25/02/65
บ้ำนต้นประดู่ 120,000.00                         120,000.00                       

100 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยร่มเย็น  หมู่ท่ี 1 381,000.00       381,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ทองทวี  ก่อสร้ำง/ หจก.ทองทวี  ก่อสร้ำง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 4/2565 ลว 25/02/65
บ้ำนต้นประดู่ 381,000.00                         381,000.00                       

101 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้ำนดครงกำรปรับสภำพแวดล้อมและ 20,000.00        20,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทอง คอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทอง คอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 41/2565 ลว 11/03/65
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  นำยลี  บริรัตน์ ม.12 20,000.00                          20,000.00                         



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) ( บำท ) ( บำท ) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือจ้ำง

102 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้ำนดครงกำรปรับสภำพแวดล้อมและ 14,100.00        14,100.00        เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทอง คอนกรีต/ บ.ไอโอนอน  จ ำกัด/ เสนอรำคำต่ ำสุด 42/2565 ลว 11/03/65
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  นำงบุญมี  ทองเช่ือม  ม.8 14,100.00                          14,100.00                         

103 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้ำนดครงกำรปรับสภำพแวดล้อมและ 14,100.00        14,100.00        เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทอง คอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทอง คอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 43/2565 ลว 11/03/65
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  นำงสุก  อินทรมำน ม.8 14,100.00                          14,100.00                         

104 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้ำนดครงกำรปรับสภำพแวดล้อมและ 15,700.00        15,700.00        เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทอง คอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทอง คอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 44/2565 ลว 11/03/65
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก นำงสิว  ดอนแฝง 15,700.00                          15,700.00                         

105 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้ำนดครงกำรปรับสภำพแวดล้อมและ 10,300.00        10,300.00        เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทอง คอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทอง คอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 45/2565 ลว 11/03/65
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  นำงทองสุข  สิงห์ลอ ม.10 10,300.00                          10,300.00                         

106 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้ำนดครงกำรปรับสภำพแวดล้อมและ 19,700.00        19,700.00        เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทอง คอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทอง คอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 46/2565 ลว 11/03/65
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  นำงทองสุก  พูลสวัสด์ิ ม.11 19,700.00                          19,700.00                         

107 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้ำนดครงกำรปรับสภำพแวดล้อมและ 28,400.00        28,400.00        เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทอง คอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทอง คอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 47/2565 ลว 11/03/65
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  นำยเชิง  คงมี  ม.11 28,400.00                          28,400.00                         

108 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้ำนดครงกำรปรับสภำพแวดล้อมและ 21,700.00        21,700.00        เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทอง คอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทอง คอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 48/2565 ลว 11/03/65
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  นำยจุมพล  แก้วแฟง ม.11 21,700.00                          21,700.00                         

109 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้ำนดครงกำรปรับสภำพแวดล้อมและ 12,400.00        12,400.00        เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทอง คอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทอง คอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 49/2565 ลว 11/03/65
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  นำงช่ืน  แสงอ่อน ม.11 12,400.00                          12,400.00                         

110 จัดซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียน 6 โรงเรียน 76,847.14        76,847.14        เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลด์มิคล์ จ ำกัด/ บ.พิษณุโลกโกลด์มิคล์ จ ำกัด/ เสนอรำคำต่ ำสุด 50/2565 ลว 14/03/65
76,847.14                          76,847.14                         

111 จัดซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ม.7 4,121.14          4,121.14         เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลด์มิคล์ จ ำกัด/ บ.พิษณุโลกโกลด์มิคล์ จ ำกัด/ เสนอรำคำต่ ำสุด 51/2565 ลว14/03/65
4,121.14                            4,121.14                           

112 จัดซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ม.9 4,121.14          4,121.14         เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลด์มิคล์ จ ำกัด/ บ.พิษณุโลกโกลด์มิคล์ จ ำกัด/ เสนอรำคำต่ ำสุด 52/2565 ลว 14/03/65
4,121.14                            4,121.14                           

113 จัดซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ม.12 3,878.72          3,878.72         เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลด์มิคล์ จ ำกัด/ บ.พิษณุโลกโกลด์มิคล์ จ ำกัด/ เสนอรำคำต่ ำสุด 53/2565 ลว 14/03/65
3,878.72                            3,878.72                           

114 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำรวจกองช่ำงเคร่ืองหำพิกัดสัญำณดำวเทียม 24,500.00        24,500.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เทคโนเซอร์เวย์(2012)/ หจก.เทคโนเซอร์เวย์(2012)/ เสนอรำคำต่ ำสุด 54/2565 ลว 14/03/65
24,500.00                          24,500.00                         

115 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนกองช่ำง 1,685.00          1,685.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 55/2565 ลว 14/03/65
1,685.00                            1,685.00                           

116 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่ำง 1,490.00          1,490.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ทีอำร์ คอมพิวเตอร์/ ร้ำน ทีอำร์ คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 56/2565 ลว 21/03/65
1,490.00                            1,490.00                           

117 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุกองช่ำง 15,771.80        15,771.80        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ/ ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 57/2565 ลว 21/03/65
15,771.80                          15,771.80                         

118 จัดซ้ือวัสสดุก่อสร้ำง(กองช่ำง) 1,115.00          1,115.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ/ ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 58/2565 ลว 31/03/65
1,115.00                            1,115.00                           



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) ( บำท ) ( บำท ) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือจ้ำง

119 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนกองช่ำง 1,892.00          1,892.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เทคโนเซอร์เวย์(2012)/ หจก.เทคโนเซอร์เวย์(2012)/ เสนอรำคำต่ ำสุด 59/2565 ลว 31/03/65
1,892.00                            1,892.00                           

120 จ้ำงเหมำซ่อมแซมวิทยุส่ือสำร 8,840.00          8,840.00         เฉพำะเจำะจง ดวงพรซัพพลำย/ ดวงพรซัพพลำย/ เสนอรำคำต่ ำสุด 23/2565 ลว 8/03/65
8,840.00                            8,840.00                           

121 จ้ำงเหมำดูดส้วม อบต.หนองหลุม 1,000.00          1,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยวสันต์  สอนสังข์/ นำยวสันต์  สอนสังข์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 24/2565 ลว 8/03/65
1,000.00                            1,000.00                           

122 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรโครงกำรปรับสภำพแวดล้อมและ 4,500.00          4,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 26/2565 ลว 11/03/65
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของผู้สูงอำยุ 4,500.00                            4,500.00                           

123 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำนปรับสภำพแวดล้อมและส่ิง 1,500.00          1,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยสงัด  ปำนแย้ม/ นำยสงัด  ปำนแย้ม/ เสนอรำคำต่ ำสุด 27/2565 ลว 27/03/65
อ ำนวยควำมสะดวกของผู้สูงอำยุ  นำงบุญมี  ทองเช้ือ ม.8 1,500.00                            1,500.00                           

124 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำนปรับสภำพแวดล้อมและส่ิง 1,000.00          1,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยสวรรค์  ขันเอีย/ นำยสวรรค์  ขันเอีย/ เสนอรำคำต่ ำสุด 28/2565 ลว 14/03/65
อ ำนวยควำมสะดวกของผู้สูงอำยุ  นำงสิว  ดอนแฟง 1,000.00                            1,000.00                           

125 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำนปรับสภำพแวดล้อมและส่ิง 500.00             500.00            เฉพำะเจำะจง นำยธำดำ  สิงห์ลอ/ นำยธำดำ  สิงห์ลอ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 29/2565 ลว 14/03/65
อ ำนวยควำมสะดวกของผู้สูงอำยุนำงทองสุข  สิงห์ลอ ม.10 500.00                              500.00                             

126 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำนปรับสภำพแวดล้อมและส่ิงอ ำนวย 1,500.00          1,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย  พูลสวัสด์ิ/ นำยสมชำย  พูลสวัสด์ิ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 30/2565 ลว 14/03/65
ควำมสะดวกของผู้สูงอำยุ  นำงช่ืน  แสงอ่อน  ม.11 1,500.00                            1,500.00                           

127 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำนปรับสภำพแวดล้อมและส่ิงอ ำนวย 2,500.00          2,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย  พูลสวัสด์ิ/ นำยสวรรค์  ขันเอีย/ เสนอรำคำต่ ำสุด 31/2565 ลว 14/03/65
ควำมสะดวกของผู้สูงอำยุ นำยเชิง  คงมี  ม.11 2,500.00                            2,500.00                           

128 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำนปรับสภำพแวดล้อมและส่ิงอ ำนวย 2,000.00          2,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย  พูลสวัสด์ิ/ นำยสมชำย  พูลสวัสด์ิ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 32/2565 ลว 14/03/65
ควำมสะดวกของผู้สูงอำยุ  นำยจุมพล  แก้วแฟง ม.11 2,000.00                            2,000.00                           

129 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำนปรับสภำพแวดล้อมและส่ิงอ ำนวย 1,500.00          1,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย  พูลสวัสด์ิ/ นำยสมชำย  พูลสวัสด์ิ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 33/2565 ลว 14/03/65
ควำมสะดวกของผู้สูงอำยุ  นำยทองสุก  พูลสวัสด์ิ ม.11 1,500.00                            1,500.00                           

130 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำนปรับสภำพแวดล้อมและส่ิงอ ำนวย 1,500.00          1,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยสงัด  ปำนแย้ม/ นำยสงัด  ปำนแย้ม/ เสนอรำคำต่ ำสุด 35/2565 ลว 14/03/65
ควำมสะดวกของผู้สูงอำยุ  นำงสุก  อินทรมำน  ม.8 1,500.00                            1,500.00                           

131 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำนปรับสภำพแวดล้อมและส่ิงอ ำนวย 1,400.00          1,400.00         เฉพำะเจำะจง นำยไพฑูรย์  มำน้อย/ นำยไพฑูรย์  มำน้อย/ เสนอรำคำต่ ำสุด 35/2565 ลว 14/03/65
ควำมสะดวกของผู้สูงอำยุ  นำยลี  บริรัตน์ 1,400.00                            1,400.00                           

132 จ้ำงเหมำซ่อมแซมป้ำยพระบรมฉำยำลักษณ์ด้ำนหน้ำท่ีท ำ 25,000.00        25,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  โตพันปี/ นำยทศพร  โตพันปี/ เสนอรำคำต่ ำสุด 36/2565 ลว 14/03/65
กำรอบต.หนองหลุม 25,000.00                          25,000.00                         

133 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ศูนย์เด็กเล็ก ม.9 550.00             550.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน ทีอำร์ คอมพิวเตอร์/ ร้ำน ทีอำร์ คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 37/2565 ลว 21/03/65
550.00                              550.00                             

134 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ศูนย์เด็กเล็ก ม.12 1,000.00          1,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ทีอำร์ คอมพิวเตอร์/ ร้ำน ทีอำร์ คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 38/2565 ลว 21/03/65
1,000.00                            1,000.00                           

135 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง กฉ 2934  พิจิตร 3,850.00          3,850.00         เฉพำะเจำะจง นำยพิชิตชัย  พันธ์พฤกษำ/ นำยพิชิตชัย  พันธ์พฤกษำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 39/2565 ลว 29/03/65
มอเตอร์พัดลมแอร์ 3,850.00                            3,850.00                           



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) ( บำท ) ( บำท ) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือจ้ำง

136 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบ้ำนโนนไร่ ม.10- บ้ำนวัง 500,000.00       500,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ทองทวี  ก่อสร้ำง/ หจก.ทองทวี  ก่อสร้ำง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 5/2565 ลว 2/03/65
ปลำทู ม.11 ต.ก ำแพงดิน 500,000.00                         500,000.00                       

137 โครงกำรลงลูกรัง ม.12 สำยดงนำงด ำ  บ้ำนเหนือพัฒนำ 302,000.00       302,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ดลิน  ก่อสร้ำง/ หจก.ดลิน  ก่อสร้ำง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 6/2565 ลว 2/03/65
302,000.00                         302,000.00                       

138 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซ.อุดมสุข-ถนน ซ.เย็นจิตร ม.5 499,000.00       499,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ทองทวี  ก่อสร้ำง/ หจก.ทองทวี  ก่อสร้ำง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 7/2565 ลว 3/03/65
499,000.00                         499,000.00                       

139 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยดงนำงด ำ ม.12 บ้ำนเหนือ 198,000.00       198,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ทองทวี  ก่อสร้ำง/ หจก.ทองทวี  ก่อสร้ำง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 8/2565 ลว 3/03/65
พัฒนำ 198,000.00                         198,000.00                       

140 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบ้ำนต้นประดู่ ม.3 - 500,000.00       500,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ธนัตถ์บดี  ก่อสร้ำง/ หจก.ธนัตถ์บดี  ก่อสร้ำง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 9/2565  ลว 4/03/65
 ต.บ่อทอง อ.บำงระก ำ (ช่วง 7) 500,000.00                         500,000.00                       

141 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยก ำไรทอง บ้ำนยำงนกกระทุง 500,000.00       500,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ธนัตถ์บดี  ก่อสร้ำง/ หจก.ธนัตถ์บดี  ก่อสร้ำง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 10/2565 ลว 4/03/65
 ต.บ่อทอง ม.6 (ช่วงท่ี 4) 500,000.00                         500,000.00                       

142 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ซ.ร่วมใจ  หมู่ 9 บ้ำนบัวยำง 301,000.00       301,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ดลิน  ก่อสร้ำง/ หจก.ดลิน  ก่อสร้ำง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 11/2565 ลว 7/03/65
301,000.00                         301,000.00                       

143 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซ.1 ม.9 บัวยำง 272,000.00       272,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ธนัตถ์บดี/ หจก.ธนัตถ์บดี/ เสนอรำคำต่ ำสุด 12/2565  ลว 7/03/65
272,000.00                         272,000.00                       

144 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยกลำงหมู่บ้ำน ม.2 500,000.00       500,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ดวงตะวันคอนกรีต/ หจก.ดวงตะวันคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 13/2565 ลว 8/03/65
บ้ำนโนนป่ำแดง ช่วงท่ี 6 500,000.00                         500,000.00                       

145 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ม.4 บ้ำนป่ำสัก ช่วงท่ี 4 500,000.00       500,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ดวงตะวันคอนกรีต/ หจก.ดวงตะวันคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 14/2565 ลว 8/03/65
500,000.00                         500,000.00                       

146 โครงกำรก่อสร้ำงถนน ซ.พัฒนำร่วมใจ ม.7บ้ำนไหล่โก 116,000.00       116,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ดวงตะวันคอนกรีต/ หจก.ดวงตะวันคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 15/2565 ลว 11/03/65
116,000.00                         116,000.00                       

147 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบ้ำนไหล่โก ม.7-ถนนสำย 383,000.00       383,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ดวงตะวันคอนกรีต/ หจก.ดวงตะวันคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 16/2565 ลว 11/03/65
บ้ำนโนนป่ำแดง 383,000.00                         383,000.00                       

148 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยเจ้ำพ่อปู่ด ำ ม.8 บ้ำนห้วยห้ำง 199,000.00       199,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ดวงตะวันคอนกรีต/ หจก.ดวงตะวันคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 17/2565 ลว 15/03/65
199,000.00                         199,000.00                       

149 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคลส.สำยุ่งโพธ์ิ ม.8 บ้ำนห้วยห้ำง 300,000.00       300,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ดวงตะวันคอนกรีต/ หจก.ดวงตะวันคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 18/2565 ลว 15/03/65 
300,000.00                         300,000.00                       

150 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำย ม.11 บ้ำนโนนซ่ำน - บ้ำน 500,000.00       500,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ดวงตะวันคอนกรีต/ หจก.ดวงตะวันคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 19/2565 ลว 15/03/65
วังปลำทู ม.11 ต.ก ำแพงดิน 500,000.00                         500,000.00                       

151 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงยำงมะตอยแบบผสมเสร็จ (1200ถุงx118) 141,600.00       141,600.00      เฉพำะเจำะจง จรินทร์  สุวรรณรัตน์/ จรินทร์  สุวรรณรัตน์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 60/2565 ลว 08/04/65
141,600.00                         141,600.00                       

152 จัดซ้ือเคร่ืองด่ืมโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วง 3,000.00          3,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรบำรมีเคร่ืองเขียน/ ร้ำนวชิรบำรมีเคร่ืองเขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 61/2565 ลว 08/04/65
เทศกำลสงกรำนต์ 3,000.00                            3,000.00                           



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) ( บำท ) ( บำท ) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือจ้ำง

153 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำรวจกองช่ำงเคร่ืองหำพิกัดสัญำณดำวเทียม 23,500.00        23,500.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีอำร์ คอมพิวเตอร์/ ร้ำนทีอำร์ คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 62/2565 ลว 08/04/65
23,500.00                          23,500.00                         

154 จัดซ้ือวัสดุส ำรวจ(บันไดอลูมิเนียม) 5,300.00          5,300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 63/2565 ลว 11/04/65
5,300.00                            5,300.00                           

155 จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้ำงเคร่ืองเจำะคอนกรีตกองช่ำง 80,000.00        80,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เทคโน เซอร์เวย์/ หจก.เทคโน เซอร์เวย์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 64/2565 ลว 11/04/65
80,000.00                          80,000.00                         

156 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส ำนักปลัด โน๊ตบุ๊ค 33,000.00        33,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีอำร์ คอมพิวเตอร์/ ร้ำนทีอำร์ คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 65/2565 ลว 11/04/65
คอมพิวเตอร์ส ำนักงำน 33,000.00                          33,000.00                         

157 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส ำนักปลัดเคร่ืองร้ินเตอร์ 4,000.00          4,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีอำร์  คอมพิวเตอร์/ ร้ำนทีอำร์  คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 66/2565 ลว 11/04/65
4,000.00                            4,000.00                           

158 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนเคร่ืองเคลือบบัตรเคร่ืองเข้ำเล่ม 14,800.00        14,800.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 67/2565 ลว 11/04/65
สันกำวร้อนเคร่ืองเข้ำเล่ม 14,800.00                          14,800.00                         

159 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด 9,160.00          9,160.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรเคนร่ืองเขียน/ ร้ำนวชิรเคนร่ืองเขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 68/2565 ลว 19/04/65
(ส่งนักกีฬำเข้ำร่วม) 9,160.00                            9,160.00                           

160 จัดซ้ือเคร่ืองด่ืมโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนเสพติด 3,200.00          3,200.00         เฉพำะเจำะจง นำงประเทือง  สร้อยมำลี/ นำงประเทือง  สร้อยมำลี/ เสนอรำคำต่ ำสุด 69/2565  ลว 19/04/65
(ส่งนักกีฬำเข้ำแข่ง) 3,200.00                            3,200.00                           

161 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกำล 4,166.00          4,166.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 40/2565 ลว 08/04/65
สงกรำนต์ 2565 4,166.00                            4,166.00                           

162 จ้ำงเหมำจัดสถำนท่ีโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกำล 5,000.00          5,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงละอองดำว  ตรีอินทอง/ นำงละอองดำว  ตรีอินทอง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 41/2565 ลว 8/04/65
สงกรำนต์ 2565 5,000.00                            5,000.00                           

163 จ้ำงเหมำก้ันห้องอำคำรช้ัน 2 ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน 2,500.00          2,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์  แตงอ่อน/ นำยณรงค์  แตงอ่อน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 42/2565 ลว 12/04/65
ส่วนต ำบลหนองหลุม 2,500.00                            2,500.00                           

164 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน 336,300.00       336,300.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอบีซี  ธุรกิจ/ หจก.เอบีซี  ธุรกิจ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 20/2565 ลว 27/04/65
ส่วนต ำบลหนองหลุม 336,300.00                         336,300.00                       

165 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้ำนช่วยเหลือผุ้ประสบภัยพิบัติ(ม.10) 2,260.00          2,260.00         เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 70/2565 ลว 9/05/65
2,260.00                            2,260.00                           

166 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรเผ้ำระวังป้องกันและควบคุม 8,900.00          8,900.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 71/2565  ลว 9/05/65
โรคโควิด-19 8,900.00                            8,900.00                           

167 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิด 27,200.00        27,200.00        เฉพำะเจำะจง เจริญทรัพ์แอร์ เจริญทรัพ์แอร์ เสนอรำคำต่ ำสุด 27/2565 ลว 9/5/65
แขวน 18000 บีทียู 27,200.00                          27,200.00                         

168 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รำยกำรกองกำรศึกษำ 44,290.00        44,290.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เกรทคอมพ์ไอที/ หจก.เกรทคอมพ์ไอที/ เสนอรำคำต่ ำสุด 73/2565 ลว 9/5/65
44,290.00                          44,290.00                         

169 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ศูนย์เด็กเล็กเคร่ืองพิมพ์แบบ 8,000.00          8,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เกรทคอมพ์ไอที/ หจก.เกรทคอมพ์ไอที/ เสนอรำคำต่ ำสุด 74/2565 ลว 9/5/65
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก 2 เคร่ือง 8,000.00                            8,000.00                           



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) ( บำท ) ( บำท ) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือจ้ำง

170 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ทรำยอะเบท 160,000.00       160,000.00      เฉพำะเจำะจง ดวงพรซัพพลำย/ ดวงพรซัพพลำย/ เสนอรำคำต่ ำสุด 75/2565 ลว 9/5/65
160,000.00                         160,000.00                       

171 จัดว้ือวัสดุส ำนักงำนกองกำรศึกษำ 10,263.00        10,263.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 76/2565 ลว 12/5/65
10,263.00                          10,263.00                         

172 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 1,926.00          1,926.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ/ ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 77/2565 ลว 12/5/65
1,926.00                            1,926.00                           

173 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงส ำนักปลัด 1,333.00          1,333.00         เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 78/2565 ลว 12/5/65
1,333.00                            1,333.00                           

174 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 3,900.00          3,900.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 79/2565 ลว 12/5/65
3,900.00                            3,900.00                           

175 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 385.20             385.20            เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ/ ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 80/2565  ลว 12/5/65
385.20                              385.20                             

176 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 850.00             850.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 81/2565 ลว 12/5/65
850.00                              850.00                             

177 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้ำนตำมโครงกำรปรับสภำพแวดล้อมท่ี 14,230.00        14,230.00        เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 82/2565 ลว 20/5/65
อยู่อำศัยให้แก่พิกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 14,230.00                          14,230.00                         

178 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้ำนผู้พิกำร นำงแหวน  สำสิม 17,000.00        17,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ นำยสวรรค์  ขันเอีย/ เสนอรำคำต่ ำสุด 83/2565 ลว 20/5/65
17,000.00                          17,000.00                         

179 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้ำน้พิกำร นำงเทศ  ม่ันแป้น 18,000.00        18,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 84/2565 ลว 20/5/65
18,000.00                          18,000.00                         

180 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้ำนผู้พิกำร นำงน้ ำเอ้ือง  มำน้อย 36,000.00        36,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 85/2565 ลว 20/5/65
36,000.00                          36,000.00                         

181 จัดซ้ือของสมนำคุณดครงกำรพัฒนำศักยภำพ(ดูงำน) 1,500.00          1,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 86/2565 ลว 20/5/65
1,500.00                            1,500.00                           

182 จัดซ้ือผงเคมีแห้งถังดับเพลิง 7,700.00          7,700.00         เฉพำะเจำะจง ดวงพรซัพพลำย/ ดวงพรซัพพลำย/ เสนอรำคำต่ ำสุด 87/2565 ลว 20/5/65
7,700.00                            7,700.00                           

183 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบัวยำง 750.00             750.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีอำร์  คอมพิวเตอร์/ ร้ำนทีอำร์  คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 43/2565 ลว 12/05/65
750.00                              750.00                             

184 จ้ำงเหมำซ่อมแวมคอมพิวเตอร์ส ำนักปลัด 1,190.00          1,190.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ทีอำร์ คอมพิวเตอร์/ ร้ำน ทีอำร์ คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 44/2565 ลว 12/05/65
1,190.00                            1,190.00                           

185 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน ำดับเพลิง 7,900.00          7,900.00         เฉพำะเจำะจง นำยสุทัศน์  ทองเต่ำหมก/ นำยสุทัศน์  ทองเต่ำหมก/ เสนอรำคำต่ ำสุด 45/2565  ลว 12/05/65
7,900.00                            7,900.00                           

186 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมท่ีอยู่อำศัย 2,000.00          2,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 47/2565  ลว 20/05/65
ให้แก่ผู้พิกำร 2565 2,000.00                            2,000.00                           



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) ( บำท ) ( บำท ) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือจ้ำง

187 จ้ำงเหมำทป้ำยโครงกำรพัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำงควำม 480.00             480.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 48/2565 ลว 25/05/65
เข้มแข็งของชุมชน(ดูงำน) 480.00                              480.00                             

188 จ้ำงเหมำค่ำพำหนะรถโดยสำรปรับอำกำศไป-กลับ 72,000.00        72,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยเจษฎำ  สังข์เมือง/ นำยเจษฎำ  สังข์เมือง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 49/2565 ลว 26/05/65
โครงกำรพัฒนำศักยภำพ 72,000.00                          72,000.00                         

189 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำนผู้พิกำร น.ส.ค ำมี  มำลัยทอง 1,500.00          1,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยสงัด  ปำนแย้ม/ นำยสงัด  ปำนแย้ม/ เสนอรำคำต่ ำสุด 50/2565 ลว 30/05/65
1,500.00                            1,500.00                           

190 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำนผู้พิกำร นำงแหวน  สำสิม 1,500.00          1,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยธ ำรงศักด์ิ  แสงทอง/ นำยธ ำรงศักด์ิ  แสงทอง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 51/2565 ลว 30/05/65
1,500.00                            1,500.00                           

191 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำนผู้พิกำร นำงเทศ  ม่ันแป้น 2,000.00          2,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยจิรวัฒน์  คงค้ำ/ นำยจิรวัฒน์  คงค้ำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 52/2565  ลว 30/05/65
2,000.00                            2,000.00                           

192 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำนผู้พิกำรฯ นำงน้ ำเอ้ือง มำน้อย 3,000.00          3,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยธัชชัย  อุดมสุข/ นำยธัชชัย  อุดมสุข/ เสนอรำคำต่ ำสุด 53/2565  ลว 30/05/65
3,000.00                            3,000.00                           

193 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ซ.เลียบคลองส่งน้ ำต้นประดูฝ่ัง 250,000.00       250,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 21/2565 ลว 5/05/65
ตะวันออก ม.1 (ช่วงท่ี 1) 250,000.00                         250,000.00                       

194 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยหนองสกัด ม.8 บ้ำนห้วยห้ำง  250,000.00       250,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 22/2565 ลว 5/05/65
ช่วงท่ี 3 250,000.00                         250,000.00                       

195 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยบ้ำนเหนือพัฒนำ ม.12 เช่ือม 499,500.00       499,500.00      เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 23/2565 ลว 10/05/65
หนองประดู่ ต.พันเสำ 499,500.00                         499,500.00                       

196 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ถนนซอย 2 ม.9 บ้ำนบัวยำง 110,000.00       110,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 24/2565 ลว 11/05/65
ต.หนองหลุม 110,000.00                         110,000.00                       

197 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ถนนสำย ม.10 บ้ำนโนนไร่- ม.11 260,000.00       260,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 25/2565 ลว 11/05/65
บ้ำนโนนซ่ำน ช่วงท่ี 3 260,000.00                         260,000.00                       

198 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน(พ่นยุง) 15,000.00        15,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.สิงห์แสงทอง/ หจก.สิงห์แสงทอง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 88/2565  ลว 16/06/65
15,000.00                          15,000.00                         

199 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง 4,580.00          4,580.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เกรทคอมพ์ไอทีฯ/ หจก.เกรทคอมพ์ไอทีฯ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 89/2565 ลว 16/06/65
4,580.00                            4,580.00                           

200 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุกองคลัง 776.82             776.82            เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ/ ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 90/2565 ลว 16/06/65
776.82                              776.82                             

201 จัดซ้ือวัสดุคอมพิเตอร์ส ำนักปลัด 2,090.00          2,090.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เกรท คอมพ์ไอทีฯ/ หจก.เกรท คอมพ์ไอทีฯ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 91/2565 ลว 16/06/65
2,090.00                            2,090.00                           

202 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์สนักปลัด 2,500.00          2,500.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เกรทคอมพ์ไอที/ หจก.เกรทคอมพ์ไอที/ เสนอรำคำต่ ำสุด 92/2565 ลว 16/06/65
2,500.00                            2,500.00                           

203 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุส ำนักปลัด 807.85             807.85            เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ/ ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 93/2565 ลว 16/06/65
807.85                              807.85                             



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) ( บำท ) ( บำท ) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือจ้ำง

204 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงกองช่ำง 470.00             470.00            เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 94/2565 ลว 16/06/65
470.00                              470.00                             

205 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวศูนย์พัฒนำเด็กเล็กม.7 5,105.00          5,105.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 95/2565 ลว 16/06/65
5,105.00                            5,105.00                           

206 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวศูนย์พัฒนำเด็กเล็กม.9 5,065.00          5,065.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 96/2565 ลว 16/06/65
5,065.00                            5,065.00                           

207 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ม.12 5,070.00          5,070.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 97/2565 ลว 16/06/65
5,070.00                            5,070.00                           

208 จ้ำงเหมำบริกำรขนภำชนะบรรจุน้ ำ(กรมทรัพยำกรน้ ำ เขต7 3,500.00          3,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยหัสดินทร์ กล่อมลำบ/ นำยหัสดินทร์ กล่อมลำบ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 54/2565 ลว 8/06/65
ก ำแพงเพชร 3,500.00                            3,500.00                           

209 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์กองคลังโน้ตบุ๊ค 416-61-0002 2,700.00          2,700.00         เฉพำะเจำะจง บ.พี.ซีแลนเน็ต จ ำกัด/ บ.พี.ซีแลนเน็ต จ ำกัด/ เสนอรำคำต่ ำสุด 55/2565 ลว 08/06/65
2,700.00                            2,700.00                           

210 จ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสุนัข-แมว ม.1 615.00             615.00            เฉพำะเจำะจง น.ส.ณัฎญำ  บุญช่วย/ น.ส.ณัฎญำ  บุญช่วย/ เสนอรำคำต่ ำสุด 56/2565 ลว 13/06/65
615.00                              615.00                             

211 จ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสุนัข-แมว ม.2 312.00             312.00            เฉพำะเจำะจง น.ส.อรวรรณ  กล่ินแย้ม/ น.ส.อรวรรณ  กล่ินแย้ม/ เสนอรำคำต่ ำสุด 57/2565 ลว 13/06/65
312.00                              312.00                             

212 จ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสุนัข-แมว ม.3 717.00             717.00            เฉพำะเจำะจง นำยหัสดินทร์  กล่อมลำบ/ นำยหัสดินทร์  กล่อมลำบ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 58/2565 ลว 13/06/65
717.00                              717.00                             

213 จ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสุนัข-แมว ม.4 552.00             552.00            เฉพำะเจำะจง นำยอนัตต์  ทองเต่ำหมก/ นำยอนัตต์  ทองเต่ำหมก/ เสนอรำคำต่ ำสุด 59/2565 ลว 13/06/65
552.00                              552.00                             

214 จ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสุนัข-แมว ม.5 243.00             243.00            เฉพำะเจำะจง น.ส.ส ำเภำ  อุดมสุข/ น.ส.ส ำเภำ  อุดมสุข/ เสนอรำคำต่ ำสุด 60/2565 ลว 13/06/65
243.00                              243.00                             

215 จ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสุนัข-แมว ม.6 480.00             480.00            เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจมำศ  ปำนสุด/ น.ส.เบญจมำศ  ปำนสุด/ เสนอรำคำต่ ำสุด 61/2565 ลว 13/06/65
480.00                              480.00                             

216 จ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสุนัข-แมว ม.7 843.00             843.00            เฉพำะเจำะจง นำงมยุรี  ภักดีโต/ นำงมยุรี  ภักดีโต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 62/2565 ลว 13/06/65
843.00                              843.00                             

217 จ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสุนัข-แมว ม.8 609.00             609.00            เฉพำะเจำะจง น.ส.กำญจนำ  แซ่ฮ้อ/ น.ส.กำญจนำ  แซ่ฮ้อ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 63/2565 ลว 13/06/65
609.00                              609.00                             

218 จ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสุนัข-แมว ม.9 597.00             597.00            เฉพำะเจำะจง นำงน้ ำฝน  แก้วโผนเพ็ก/ นำงน้ ำฝน  แก้วโผนเพ็ก/ เสนอรำคำต่ ำสุด 64/2565 ลว 13/06/65
597.00                              597.00                             

219 จ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสุนัข-แมว ม.10 369.00             369.00            เฉพำะเจำะจง นำงลักขณำ  สิงห์ลอ/ นำงลักขณำ  สิงห์ลอ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 65/2565 ลว 13/06/65
369.00                              369.00                             

220 จ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสุนัข-แมว ม.11 351.00             351.00            เฉพำะเจำะจง นน.ส.เมทิณี  แสนแคว/ นน.ส.เมทิณี  แสนแคว/ เสนอรำคำต่ ำสุด 66/2565 ลว 13/06/65
351.00                              351.00                             



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) ( บำท ) ( บำท ) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือจ้ำง

221 จ้ำงเหมำส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสุนัข-แมว ม.12 684.00             648.00            เฉพำะเจำะจง นำยไพฑูรย์  มำน้อย/ นำยไพฑูรย์  มำน้อย/ เสนอรำคำต่ ำสุด 67/2565 ลว 13/06/65
648.00                              648.00                             

222 จ้ำงเหมำพ่นหมอกควัน จ ำนวน  12 หมู่ 12,000.00        12,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงภิญโญ มำตย์ชำวนำ/ นำงภิญโญ มำตย์ชำวนำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 68/2565 ลว 16/06/65
12,000.00                          12,000.00                         

223 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ส ำนักปลัด 2,140.00          2,140.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีอำร์  คอมพิวเตอร์/ ร้ำนทีอำร์  คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 69/2565 ลว 16/06/65
2,140.00                            2,140.00                           

224 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ กนก 811 7,110.00          7,110.00         เฉพำะเจำะจง นำยสุทัศน์  ทองเต่ำหมก/ นำยสุทัศน์  ทองเต่ำหมก/ เสนอรำคำต่ ำสุด 70/2565 ลว 16/06/65
7,110.00                            7,110.00                           

225 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองพ่นหมอกควัน 3,000.00          3,000.00         เฉพำะเจำะจง บ.เอส.พี.แคร์ ยู จ ำกัด/ บ.เอส.พี.แคร์ ยู จ ำกัด/ เสนอรำคำต่ ำสุด 70/2565 ลว 16/06/66
3,000.00                            3,000.00                           

226 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล .สำยก ำไรทอง ซอย 1 ม.6 บ้ำน 250,000.00       250,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 28/2565 ลว 6/06/65
ยำงนกกระทุง ช่วง 3 250,000.00                         250,000.00                       

227 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำย ม.3บ้ำนต้นประดู่ เช่ือมต ำบล 250,000.00       250,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอส เอ็ม พี พัฒนำ/ หจก.เอส เอ็ม พี พัฒนำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 29/2565 ลว 15/06/65
บ่อทอง (ช่วงท่ี 6) 250,000.00                         250,000.00                       

228 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลงลูกรังถนนสำยบ่ำนบัวยำง 135,000.00       135,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอส เอ็ม พี พัฒนำ/ หจก.เอส เอ็ม พี พัฒนำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 30/2565 ลว 15/06/65
ม.9 - ม.5 บ้ำนหนองหลุม ต.หนองหลุม 135,000.00                         135,000.00                       

229 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ถนนสำยกลำงบ้ำนโนนป่ำแดง 250,000.00       250,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ดวงตะวันคอนกรีต/ หจก.ดวงตะวันคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 31/2565 ลว 15/06/65
ม.2  ต.หนองหลุม (ช่วงท่ี 5) 250,000.00                         250,000.00                       

230 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สำยกลำงบ้ำนป่ำสัก ม.4 250,000.00       250,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ดวงตะวันคอนกรีต/ หจก.ดวงตะวันคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 32/2565 ลว 15/06/65
ต.หนองหลุม (ช่วง ท่ี 3) 250,000.00                         250,000.00                       

231 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุส ำนักปลัด 2,760.60          2,760.60         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ/ ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 98/2565 ลว 5/07/65
2,760.60                            2,760.60                           

232 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 63,810.00        63,810.00        เฉพำะเจำะจง นิยดำ พ่ึงวงษ์เขียน/ นิยดำ พ่ึงวงษ์เขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 99/2565 ลว 8/10/65
63,810.00                          63,810.00                         

233 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรก ำจัดผักตบชวำและวัชพืชใน 3,000.00          3,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 100/2565 ลว 18/7/65
แหล่งน้ ำ 3,000.00                            3,000.00                           

234 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนเคร่ืองปรับอำกำศแบบแยกส่วน 21,500.00        21,500.00        เฉพำะเจำะจง เจริญทรัพย์แอร์ เซอร์วิส/ เจริญทรัพย์แอร์ เซอร์วิส/ เสนอรำคำต่ ำสุด 101/2565 ลว 20/7/65
ชนิดแขวน 18000 บีทียู 21,500.00                          21,500.00                         

235 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง 14,140.00        14,140.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เกรทคอมพ์ไอที/ หจก.เกรทคอมพ์ไอที/ เสนอรำคำต่ ำสุด 102/2565 ลว 20/7/65
14,140.00                          14,140.00                         

236 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรสำนสัมพันธ์ผู้สูงอำยุใส่ใจสุขภำพ 4,105.00          4,105.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 103/2565 ลว 25/7/65
ต.หนองหลุม 4,105.00                            4,105.00                           

237 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 420-53-0005(ห้องคลัง) 1,500.00          1,500.00         เฉพำะเจำะจง เจริญทรัพย์แอร์ เซอร์วิส/ เจริญทรัพย์แอร์ เซอร์วิส/ เสนอรำคำต่ ำสุด 72/2565 ลว 5/7/65
1,500.00                            1,500.00                           



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) ( บำท ) ( บำท ) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือจ้ำง

238 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรก ำจัดผักตบชวำะวัชพืชในแหล่งน้ ำ 480.00             480.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 18/2565 ลว 18/7/65
สำธำรณะ 480.00                              480.00                             

239 จ้ำงเหมำจัดหำอำหำรตำมโครงกำรก ำจัดผักตบชวำ 7,500.00          7,500.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.เบญจมำศ  ปำนสุด/ น.ส.เบญจมำศ  ปำนสุด/ เสนอรำคำต่ ำสุด 74/2565 ลว 19/7/65
7,500.00                            7,500.00                           

240 จ้ำงเหมำรถแบ็คโฮโครงกำรก ำจัดผักตบชวำ 9,000.00          9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยสิทธิชัย  ต่ำยฝอย/ นำยสิทธิชัย  ต่ำยฝอย/ เสนอรำคำต่ ำสุด 75/2565 ลว 19/7/65
9,000.00                            9,000.00                           

241 จ้ำงเหมำร้ือถอนย้ำยเคร่ืองปรับอำกำศครุภัณฑ์ 420-63-0002 6,500.00          6,500.00         เฉพำะเจำะจง เจริญทรัพย์แอร์ เซอร์วิส/ เจริญทรัพย์แอร์ เซอร์วิส/ เสนอรำคำต่ ำสุด 76/2565 ลว 20/07/65
6,500.00                            6,500.00                           

242 จ้ำงเหมำร้ือถอนย้ำยเคร่ืองปรับอำกำศครุภัณฑ์ 420-53-0004 3,500.00          3,500.00         เฉพำะเจำะจง เจริญทรัพย์แอร์/ เจริญทรัพย์แอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 77/2565 ลว 20/07/65
3,500.00                            3,500.00                           

243 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 420-53-0001 ส ำนักปลัด 2,500.00          2,500.00         เฉพำะเจำะจง เจริญทรัพย์แอร์ เซอร์วิส/ เจริญทรัพย์แอร์ เซอร์วิส/ เสนอรำคำต่ ำสุด 78/2565 ลว 20/07/65
2,500.00                            2,500.00                           

244 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดเคร่ืองปรับอำกำศจ ำนวน  14  11,000.00        11,000.00        เฉพำะเจำะจง เจริญทรัพย์แอร์ เซอร์วิส/ เจริญทรัพย์แอร์ เซอร์วิส/ เสนอรำคำต่ ำสุด 79/2565 ลว 20/07/65
เคร่ือง 11,000.00                          11,000.00                         

245 จ้ำงเหมำกำรใช้โปรแกรมรบบสำรบรรณอิเล็คทรอนิกส์ 3,000.00          3,000.00         เฉพำะเจำะจง ริมไทรคอมพิวเตอร์/ ริมไทรคอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 80/2565 ลว 25/07/65
E-book 3,000.00                            3,000.00                           

246 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรสำนสัมพันธ์ผู้สูงอำยุใส่ใจสุขภำพ 5,000.00          5,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 81/2565  ลว 25/07/65
ต.หนองหลุม 5,000.00                            5,000.00                           

247 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ส ำนักปลัด 6,300.00          6,300.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เกรทคอมไอที/ หจก.เกรทคอมไอที/ เสนอรำคำต่ ำสุด 104/2565 ลว 01/08/65
6,300.00                            6,300.00                           

248 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนส ำนักปลัด 15,836.00        15,836.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรเคร่ือเขียน/ ร้ำนวชิรเคร่ือเขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 105/2565 ลว 01/08/65
15,836.00                          15,836.00                         

249 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 7,265.00          7,265.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 106/2565 ลว 01/08/65
7,265.00                            7,265.00                           

250 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 1,360.00          1,360.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 107/2565 ลว 01/08/65
1,360.00                            1,360.00                           

251 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ม.7 2,878.00          2,878.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 108/2565 ลว 01/08/65
2,878.00                            2,878.00                           

252 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเวตอร์ศูนย์เด็กเล็ก ม.7 3,840.00          3,840.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เกรทคอมพ์ไอที/ หจก.เกรทคอมพ์ไอที/ เสนอรำคำต่ ำสุด 109/2565 ลว 1/08/65
3,840.00                            3,840.00                           

253 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ศูนย์เด็กเล็ก ม.9 3,840.00          3,840.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เกรทคอมพ์ไอที/ หจก.เกรทคอมพ์ไอที/ เสนอรำคำต่ ำสุด 110/2565 ลว 1/08/65
3,840.00                            3,840.00                           

254 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ศูนย์เด็กเล็ก ม.12 3,840.00          3,840.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เกรทคอมพ์ไอที/ หจก.เกรทคอมพ์ไอที/ เสนอรำคำต่ ำสุด 111/2565 ลว 1/08/65
3,840.00                            3,840.00                           



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) ( บำท ) ( บำท ) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือจ้ำง

255 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่ำง 1,350.00          1,350.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีอำร์คอมพิวเตอร์/ ร้ำนทีอำร์คอมพิวเตอร์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 112/2565 ลว 1/8/65
1,350.00                            1,350.00                           

256 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงกองช่ำง 2,700.00          2,700.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคทรำยทองคอนกรีต/ ร้ำนโชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 113/65 ลว 4 /8/65
2,700.00                            2,700.00                           

257 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์กองกำรศึกษำ 13,540.00        13,540.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 114/2565 ลว 4/8/65
13,540.00                          13,540.00                         

258 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนกองกำรศึกษำเก้ำอ้ี+ตู้เก็บเอกสำร 9,000.00          9,000.00         เฉพำะเจำะจง นิยดำ  พ่ึงวงษ์เขียน/ นิยดำ  พ่ึงวงษ์เขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 115/2565 ลว 4/8/65
9,000.00                            9,000.00                           

259 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้ำนส ำหรับคนพิกำรผู้สูงอำยุ 38,585.00        38,585.00        เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 116/2565 ลว 8/08/65
นำงบุญมี  ทองเช้ือ 38,585.00                          38,585.00                         

260 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้ำนส ำหรับคนพิกำรผู้สูงอำยุ 38,697.00        38,697.00        เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 117/2565 ลว 8/08/65
นำงสมคิด  น้อยพันธ์ 38,697.00                          38,697.00                         

261 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้ำนส ำหรับคนพิกำรผู้สูงอำยุ 27,248.00        27,248.00        เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 118/2565 ลว 8/08/65
นำยหลง  สระทองแก้ว 27,248.00                          27,248.00                         

262 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้ำนส ำหรับคนพิกำรผู้สูงอำยุ 39,597.00        39,597.00        เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 119/2565 ลว 8/08/65
นำยมำลัย  ทองดอนยอด 39,597.00                          39,597.00                         

263 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้ำนส ำหรับคนพิกำรผู้สูงอำยุ 25,745.00        25,745.00        เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 120/2565 ลว 8/08/65
นำงหยวก  ทองเปีย 25,745.00                          25,745.00                         

264 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้ำนส ำหรับคนพิกำรผู้สูงอำยุ 17,380.00        17,380.00        เฉพำะเจำะจง นำยสุทัศน์  ทองเต่ำหมก/ นำยสุทัศน์  ทองเต่ำหมก/ เสนอรำคำต่ ำสุด 121/2565 ลว 8/08/65
นำงุญธรรม  ริดหอม 17,380.00                          17,380.00                         

265 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมบ้ำนส ำหรับคนพิกำรผู้สูงอำยุ 22,770.00        22,770.00        เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 122/2565 ลว 8/08/65
นำงนิยม  คงเพชรดี 22,770.00                          22,770.00                         

266 จัดซ้ือวัสดุสำธิตแก๊สหุ้งต้ม 1,500.00          1,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยพีระศักด์ิ  ทองดอนยอด/ นำยพีระศักด์ิ  ทองดอนยอด/ เสนอรำคำต่ ำสุด 123/2565  ลว 11/08/65
1,500.00                            1,500.00                           

267 จัดซ้ือน้ ำยำเคมีแห้งถังดับเพลิง  จ ำนวน  8  ถัง 5,600.00          5,600.00         เฉพำะเจำะจง ดวงพรซัพพลำย/ ดวงพรซัพพลำย/ เสนอรำคำต่ ำสุด 124/2565 ลว 11/08/65
5,600.00                            5,600.00                           

268 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงโครงกำรส่งเสริมฯ 1,400.00          1,400.00         เฉพำะเจำะจง หจก.สิงห์แสงทอง/ หจก.สิงห์แสงทอง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 125/2565 ลว 11/08/65
1,400.00                            1,400.00                           

269 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของ 3,450.00          3,450.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ ำนวย  บุญนำค/ ร้ำนอ ำนวย  บุญนำค/ เสนอรำคำต่ ำสุด 126/2565 ลว 11/08/65
เสียอันตรำย 3,450.00                            3,450.00                           

270 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนกองคลังเก้ำอ้ีท ำงำน 3,390.00          3,390.00         เฉพำะเจำะจง บ.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ มอลล์/ บ.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ มอลล์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 127/2565 ลว 19/08/65
นำงสมคิด  น้อยพันธ์ 3,390.00                            3,390.00                           

271 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนส ำนักปลัด เก้ำอ้ี 3,390.00          3,390.00         เฉพำะเจำะจง บ.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ มอลล์/ บ.เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์ มอลล์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 128/2565 ลว 19/08/65
3,390.00                            3,390.00                           



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) ( บำท ) ( บำท ) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือจ้ำง

272 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม 1,880.00          1,880.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ ำนวย  บุญนำค/ ร้ำนอ ำนวย  บุญนำค/ เสนอรำคำต่ ำสุด 129/2565 ลว 19/08/65
1,880.00                            1,880.00                           

273 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนผ้ำม่ำน+รำง 83,200.00        83,200.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนม่ำน จัน-อิน/ ร้ำนม่ำน จัน-อิน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 130/2565 ลว 26/08/65
นำงหยวก  ทองเปียก 83,200.00                          83,200.00                         

274 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนผ้ำม่ำน(ห้องนำยก) 2,400.00          2,400.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนม่ำน จัน-อิน/ ร้ำนม่ำน จัน-อิน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 131/2565 ลว 26/08/65
2,400.00                            2,400.00                           

275 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงส ำนักปลัด 1,284.00          1,284.00         เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทอง คอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทอง คอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 132/2565 ลว 26/08/65
1,284.00                            1,284.00                           

276 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ส ำนักปลัด 6,300.00          6,300.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เกรทคอมพ์ ไอที เซอร์วิส/ หจก.เกรทคอมพ์ ไอที เซอร์วิส/ เสนอรำคำต่ ำสุด 133/2565 ลว 26/08/65
6,300.00                            6,300.00                           

277 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ ำ 9,200.00          9,200.00         เฉพำะเจำะจง นำยสุทัศน์  ทองเต่ำหมก/ นำยสุทัศน์  ทองเต่ำหมก/ เสนอรำคำต่ ำสุด 82/2565  ลว 1/8/65
9,200.00                            9,200.00                           

278 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง กข 6657 1,270.00          1,270.00         เฉพำะเจำะจง นำยสุทัศน์  ทองเต่ำหมก/ นำยสุทัศน์  ทองเต่ำหมก/ เสนอรำคำต่ ำสุด 83/2565 ลว1/08/65
1,270.00                            1,270.00                           

279 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรส่งเสริมควำมรู้เก่ียวกับภัย 480.00             480.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 84/2565 ลว 11/08/65
480.00                              480.00                             

280 จ้ำงเหมำท ำป้ยไวนิลโครงกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสีย 2,000.00          2,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 85/2565 ลว 11/08/65
2,000.00                            2,000.00                           

281 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม 480.00             480.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 86/2565 ลว 19/08/65
480.00                              480.00                             

282 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำนผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ 11,415.00        11,415.00        เฉพำะเจำะจง นำยสงัด  ปำนแย้ม/ นำยสงัด  ปำนแย้ม/ เสนอรำคำต่ ำสุด 87/2565 ลว 19/08/65
นำงบุญมี  ทองเช้ือ 11,415.00                          11,415.00                         

283 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำนผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ 11,303.00        11,303.00        เฉพำะเจำะจง นำยนฤปนำถ  สิงห์รอ/ นำยนฤปนำถ  สิงห์รอ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 88/2565 ลว 19/08/65
นำงสมคิด  น้อยพันธ์ 11,303.00                          11,303.00                         

284 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำนผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ 8,172.00          8,172.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุทัย  สิงห์เรือง/ นำยอุทัย  สิงห์เรือง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 89/2565 ลว 19/08/65
นำยหลง  สระทองแก้ว 8,172.00                            8,172.00                           

285 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำนผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ 10,403.00        10,403.00        เฉพำะเจำะจง นำยนฤปนำถ  สิงห์รอ/ นำยนฤปนำถ  สิงห์รอ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 90/2565 ลว 19/08/65
นำยมำลัย  ทองดอนยอด 10,403.00                          10,403.00                         

286 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำนผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ 7,535.00          7,535.00         เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์  ทองเต่ำหมก/ นำยณรงค์  ทองเต่ำหมก/ เสนอรำคำต่ ำสุด 91/2565 ลว 19/08/65
นำงหยวก  ทองเปียก 7,535.00                            7,535.00                           

287 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำนผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ 5,210.00          5,210.00         เฉพำะเจำะจง นำยอุทัย  สิงห์เรือง/ นำยอุทัย  สิงห์เรือง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 92/2565 ลว 19/08/65
นำยบุญธรรม  ริดหอม 5,210.00                            5,210.00                           

288 จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำนผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ 6,830.00          6,830.00         เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์  ทองเต่ำหมก/ นำยณรงค์  ทองเต่ำหมก/ เสนอรำคำต่ ำสุด 93/2565 ลว 19/08/65
นำงนิยม  คงเพชรดี 6,830.00                            6,830.00                           



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) ( บำท ) ( บำท ) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือจ้ำง

289 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรอบรมวินัยจรำจร 460.00             460.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 94/2565 ลว 22/08/65
460.00                              460.00                             

290 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนสำย ม.1บ้ำนต้นประดู่ 15,770.00        15,770.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เอสเอ็มพีพัฒนำ/ หจก.เอสเอ็มพีพัฒนำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 95/2565 ลว 22/08/65
ต.หนองหลุม-ต.ก ำแพงดิน 15,770.00                          15,770.00                         

291 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนสำย ม.3 บ้ำนต้นแระดู่ ต.หนองหลุม 7,885.00          7,885.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เอสเอ็มพีพัฒนำ/ หจก.เอสเอ็มพีพัฒนำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 96/2565 ลว 22/08/65
7,885.00                            7,885.00                           

292 จ้ำงเหมำว่อมแซมถนนสำยคันคลองส่งน้ ำ ม.4 บ้ำนป่ำสัก 22,655.00        22,655.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เอสเอ็มพีพัฒนำ/ หจก.เอสเอ็มพีพัฒนำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 97/2565 ลว 22/08/65
ต.หนองหลุม 22,655.00                          22,655.00                         

293 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนสำย ม.7 บ้ำนไหล่โก - หนองตะเข้ 52,196.00        52,196.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เอสเอ็มพีพัฒนำ/ หจก.เอสเอ็มพีพัฒนำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 98/2565 ลว 22/08/65
ต.หนองหลุม 52,196.00                          52,196.00                         

294 จ้ำงเหมำว่อมแซมถนนสำยซอย 7 ม.9 บ้ำนบัวยำง 7,885.00          7,885.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เอสเอ็มพีพัฒนำ/ หจก.เอสเอ็มพีพัฒนำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 99/2565 ลว 22/08/65
 ต.หนองหลุม 7,885.00                            7,885.00                           

295 จ้ำงเหมำท ำสติกเกอร์พลำสวูดพร้อมติดต้ัง 6,040.00          6,040.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 100/2565 ลว 26/08/65
6,040.00                            6,040.00                           

296 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลวิสัยทัศน์พร้อมติดต้ัง 1,800.00          1,800.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 101/2565 ลว 26/08/65
1,800.00                            1,800.00                           

297 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงศูนย์เด็กเล็ก ม.7 4,815.00          4,815.00         เฉพำะเจำะจง หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ หจก.โชคทรำยทองคอนกรีต/ เสนอรำคำต่ ำสุด 134/2565 ลว 1/09/65
4,815.00                            4,815.00                           

298 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 18,318.40        18,318.40        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ/ ร้ำนเสียงเกษมกำรไฟฟ้ำ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 135/2565 ลว 1/09/65
18,318.40                          18,318.40                         

299 จัดซ้ือวัสดุโครงกำรท ำดอกไม้จันทร์ 9,700.00          9,700.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ ำนวย  บุญนำค/ ร้ำนอ ำนวย  บุญนำค/ เสนอรำคำต่ ำสุด 136/2565 ลว 1/09/65
9,700.00                            9,700.00                           

300 จัดซ้ือวัสดุโครงกำรท ำขนมไทย 1,800.00          4,300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ ำนวย  บุญนำค/ ร้ำนอ ำนวย  บุญนำค/ เสนอรำคำต่ ำสุด 137/2565 ลว 1/09/65
4,300.00                            4,300.00                           

301 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง(ถังดับเพลิง) 91,800.00        91,800.00        เฉพำะเจำะจง บ.ไจแอนท์ฯ บ.ไจแอนท์ฯ เสนอรำคำต่ ำสุด 139/2565 ลว 2/09/65
91,800.00                          91,800.00                         

302 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง(พ่นหมอกควัน) 14,800.00        14,800.00        เฉพำะเจำะจง หจก.สิงห์แสงทอง/ หจก.สิงห์แสงทอง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 140/2565 ลว 2/09/65
14,800.00                          14,800.00                         

303 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรiรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด 1,750.00          1,750.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ ำนวยบุญนำค/ ร้ำนอ ำนวยบุญนำค/ เสนอรำคำต่ ำสุด 141/2565 ลว 6/09/65
 TO be 1,750.00                            1,750.00                           

304 จัดซ้ือวัสดุจรำจรไฟสำมเหล่ียมหยุดตรวจ 14,000.00        14,000.00        เฉพำะเจำะจง บ.ไจแอนท์ 199ฯ/ บ.ไจแอนท์ 199ฯ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 142/2565 ลว 9/09/65
14,000.00                          14,000.00                         

305 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(กองคลัง) 22,785.00        22,785.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 143/2565 ลว 16/09/65
22,785.00                          22,785.00                         



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) ( บำท ) ( บำท ) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือจ้ำง

306 จัดซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียน 6  โรงเรียน 88,741.16        88,741.16        เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลด์มิลล์/ บ.พิษณุโลกโกลด์มิลล์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 144/2565  ลว 16/09/65
88,741.16                          88,741.16                         

307 จัดซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ม.7 5,184.66          5,184.66         เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลด์มิลล์/ บ.พิษณุโลกโกลด์มิลล์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 145/2565 ลว 19/09/65
5,184.66                            5,184.66                           

308 จัดซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ม.9 2,741.32          2,741.32         เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลด์มิลล์/ บ.พิษณุโลกโกลด์มิลล์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 146/2565 ลว 19/09/65
2,741.32                            2,741.32                           

309 จัดซ้ืออำหำรเสริมนมโรงเรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ม.12 6,726.20          6,726.20         เฉพำะเจำะจง บ.พิษณุโลกโกลด์มิลล์/ บ.พิษณุโลกโกลด์มิลล์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 147/2565  ลว 19/09/65
6,726.20                            6,726.20                           

310 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนกองช่ำง 5,030.00          5,030.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ ร้ำนวชิรเคร่ืองเขียน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 148/2565 ลว 19/09/65
5,030.00                            5,030.00                           

311 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลรณรงค์ให้เด็กและผู้ปกครองสวมหมวกนิรภัย 570.00             570.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 102/2565 ลว 01/09/65
570.00                              570.00                             

312 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ภำษีท่ีดินและ 2,925.00          2,925.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เคปร้ิน/ ร้ำน เคปร้ิน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 103/2565  ลว 01/09/65
ส่ิงปลูกสร้ำง 2,925.00                            2,925.00                           

313 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรท ำดอกไม้จันทน์ 460.00             460.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 104/2565 ลว 01/09/65
460.00                              460.00                             

314 จ้ำงเหมำท ำป้ำยขนมไทย 460.00             460.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 105/2565 ลว 01/09/65
460.00                              460.00                             

315 จ้ำงเหมำบริกำรพ่นหมอกควันก ำจักยุงลำย 12,000.00        12,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงภิญโญ  มำตย์ชำวนำ นำงภิญโญ  มำตย์ชำวนำ เสนอรำคำต่ ำสุด 106/2565  ลว 06/09/65
12,000.00                          12,000.00                         

316 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถส่วนกลำง  กข 6657 เปล่ียนยำง 14,390.00        14,390.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.วชิรกำรยำง/ ร้ำน ส.วชิรกำรยำง/ เสนอรำคำต่ ำสุด 107/2565 ลว 09/09/65
14,390.00                          14,390.00                         

317 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง กข 6657 คลัช,เกียร์ 4,830.00          4,830.00         เฉพำะเจำะจง นำยสุทัศน์  ทองเต่ำหมก นำยสุทัศน์  ทองเต่ำหมก เสนอรำคำต่ ำสุด 108/2565 ลว 09/09/65
4,830.00                            4,830.00                           

318 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 460.00             460.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 109/2565 ลว 12/09/65
เสพติด 460.00                              460.00                             

319 จ้ำงเหมำจัดสถำนท่ีตำมโครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำ 6,500.00          6,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยอรรณพ  อุดมสุข/ นำยอรรณพ  อุดมสุข/ เสนอรำคำต่ ำสุด 110/2565 ลว 12/09/65
เสพติด 6,500.00                            6,500.00                           

320 จ้ำงเหมำจัดหำอำหำรและเคร่ืองด่ืมตำมโครงกำรรณรงค์และ 55,250.00        55,250.00        เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิริรัตน์ เพ็งโหมด/ น.ส.ศิริรัตน์ เพ็งโหมด/ เสนอรำคำต่ ำสุด 111/2565 ลว 13/09/65
แก้ไขปัญหำยำเสพติด 55,250.00                          55,250.00                         

321 จ้ำงเหมำจัดหำเคร่ืองเสียงตำมโครงกำรรณรงค์และไข 4,000.00          4,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยอ ำพล ทองดอนเถ่ือน/ นำยอ ำพล ทองดอนเถ่ือน/ เสนอรำคำต่ ำสุด 112/2565  ลว  13/09/65
ปัญหำยำเสพติด 4,000.00                            4,000.00                           

322 จ้ำงเหมำจัดบูธนิทรรศกำรตำมโครงกำรรณรงค์และแก้ไข 12,000.00        12,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ ำนวย  บุญนำค/ ร้ำนอ ำนวย  บุญนำค/ เสนอรำคำต่ ำสุด 113/2565 ลว 13/09/65
ปัญหำยำเสพติด 12,000.00                          12,000.00                         



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ  รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง(บำท) (บำท) ( บำท ) ( บำท ) โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือจ้ำง

323 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองพ่นหมอดควัน 054-59-0001 12,440.00        12,440.00        เฉพำะเจำะจง บ.เอส.พี.แคร์ ยู จ ำกัด/ บ.เอส.พี.แคร์ ยู จ ำกัด/ เสนอรำคำต่ ำสุด 114/2565 ลว 22/096/65
12,440.00                          12,440.00                         

324 จ้ำงเหมำเปิดทำงน้ ำสำยคลองทุ่งโพธ์ิ ม.8 บ้ำนห้วยห้ำง 5,250.00          5,250.00         เฉพำะเจำะจง น.ส.เพ็ญนภำ  โกสิงห์/ น.ส.เพ็ญนภำ  โกสิงห์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 115/2565 ลว 22/09/65
ต.หนองหลุม 5,250.00                            5,250.00                           

325 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง อบต.หนองหลุม 11,700.00        11,700.00        เฉพำะเจำะจง นำยอนัต์  สำวสวรรค์/ นำยอนัต์  สำวสวรรค์/ เสนอรำคำต่ ำสุด 116/2565  ลว 22/09/65
กข 6657 11,700.00                          11,700.00                         

326 จ้ำงเหมำติดฟิล์มกรองแสงประตูพร้อมติดต้ัง ห้องนำยก 2,200.00          2,200.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลปะ/ ร้ำนแสงศิลปะ/ เสนอรำคำต่ ำสุด 117/2565 ลว 22/09/65
2,200.00                            2,200.00                           

327 โครงกำรก่อสร้ำงก ำแพงกันดินช่วงท่ี 2 300,000.00       300,000.00      เฉพำะเจำะจง .บ.คมพิศิษฐ์ พี.เอส.ที คอนกรีต จ ำกัด.บ.คมพิศิษฐ์ พี.เอส.ที คอนกรีต จ ำกัดเสนอรำคำต่ ำสุด 34/2565 ลว 23/09/65
300,000.00                         300,000.00                       

328 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนหลังอำคำรท่ีท ำกำร อบต.หนองหลุม 292,000.00       292,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอสเอ็มพี พัฒนำ หจก.เอสเอ็มพี พัฒนำ เสนอรำคำต่ ำสุด 35/2565 ลว 28/09/65
ม.7 292,000.00                         292,000.00                       


