
วงเงนิท่ีจะซือ้ วิธซีือ้ รายชือ่ผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของ

หรอืจา้ง หรอืจา้ง ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซือ้ โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลง

หรอืจา้ง ในการซือ้หรอืจา้ง

1 จดัซื้อน้ํามนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 126,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมอืงตราด สหกรณ์การเกษตรเมอืงตราด ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0001/63

(ต.ค.62 - ก.ย.63) 126,000.00 126,000.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 2 ต.ค. 62

. ในราคาถกู

2 จดัซื้อน้ํามนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 96,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมอืงตราด สหกรณ์การเกษตรเมอืงตราด ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0002/63

(ต.ค.62 - ก.ย.63) 96,000.00 96,000.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 2 ต.ค. 62

ในราคาถกู

3 จดัซื้อน้ํามนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 84,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมอืงตราด สหกรณ์การเกษตรเมอืงตราด ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0003/63

(ต.ค.62 - ก.ย.63) 84,000.00 84,000.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 2 ต.ค. 62

ในราคาถกู

4 จดัซื้อน้ํามนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมอืงตราด สหกรณ์การเกษตรเมอืงตราด ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0004/63

(ต.ค.62 - ก.ย.63) 3,000.00 3,000.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 2 ต.ค. 62

ในราคาถกู

5 จา้งเหมาบริการลา้งทําความ 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวรรน ์ คงอาวธุ นายธนวรรน ์ คงอาวธุ ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0005/63

สะอาดระบบประปาหมูบ่า้น 10,800.00 10,800.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 2 ต.ค. 62

(ต.ค. 62 - ก.ย. 63) และราคาถกู

6 จา้งเหมาผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีบ่นัทกึ 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรเทพนท ี ไพคํานาม นายพรเทพนท ี ไพคํานาม ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0006/63

ขอ้มลู (ต.ค. - ธ.ค. 62) 24,000.00 24,000.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 2 ต.ค. 62

และราคาถกู

7 จา้งกอ่สร้างขยายถนนคสล. 1,719,000.00 1,735,800    ประกวดราคา หา้งหุน้สว่นจํากดั เทพวไิล หา้งหุน้สว่นจํากดั เทพวไิล ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0007/63

ซอยเฉลมิชนม-์ซอยเฉลมิชยั หมู ่1 อเิลก็ทรอนกิส์ 1,719,000.00 1,719,000.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 15 พ.ย. 62

(e-binddin) . และราคาถกู

8 จดัซื้ออาหารเสริม(นม) ชนดิกลอ่ง 237,149.32 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเมอืงจนัท ์จํากดั สหกรณ์โคนมเมอืงจนัท ์จํากดั ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0008/63

ยูเอชท ีขนาด 200 มลิลลิติร 237,149.32 237,149.32 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 18 พ.ย. 62

จํานวน 30,326 กลอ่ง ในราคาถกู

สรุปผลการด าเนนิการจัดซือ้จัดจ้างในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองโสน  อ าเภอเมือง  จังหวัดตราด

เดอืนตุลาคม 2562 - เดอืนกันยายน 2563

ล าดบั

 ท่ี
งานท่ีจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ราคากลาง



วงเงนิท่ีจะซือ้ วิธซีือ้ รายชือ่ผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของ

หรอืจา้ง หรอืจา้ง ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซือ้ โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลง

หรอืจา้ง ในการซือ้หรอืจา้ง

9 จดัซื้อเคร่ืองพน่ยา แบบใชแ้รงดนัของ 16,800.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เอี้ยวเซง่เฮงหลตีราด ห.จ.ก.เอี้ยวเซง่เฮงหลตีราด ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0010/63

เหลว ชนดิตัง้พื้น จํานวน 1 เคร่ือง 16,800.00 16,800.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 20 ธ.ค. 62

. ในราคาถกู

10 จา้งเหมาผู้ชว่ยเจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลู 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรเทพนท ี ไพคํานาม นายพรเทพนท ี ไพคํานาม ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0011/63

(ม.ค. - ม.ีค.63) 24,000.00 24,000.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 20 ธ.ค. 62

และราคาถกู

11 จดัซื้อวสัดคุอมพวิเตอร์ 13,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอฟดบับวิ ซพัพลาย ร้าน เอฟดบับวิ ซพัพลาย ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0013/63

จํานวน ๑ รายการ 13,200.00 13,200.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 8 ม.ค. 63

. ในราคาถกู

12 จา้งซอ่มบํารุงรักษารถบรรทกุน้ํา 4,860.00 เฉพาะเจาะจง อูช่า่งยศ อูช่า่งยศ ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0014/63

บจ 2131 ตราด 4,860.00 4,860.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 21 ม.ค. 63

และราคาถกู

13 ซอ่มบํารุงรักษารถบรรทกุขยะมลูฝอย 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ต.การยางศนูย์ลอ้ ห.จ.ก.ต.การยางศนูย์ลอ้ ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0015/63

ทะเบยีน 80-4695 ตราด 2,200.00 2,200.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 31 ม.ค. 63

และราคาถกู

14 จดัซื้อวสัดยุานพาหนะและขนสง่ 45,400.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ต.การยางศนูย์ลอ้ ห.จ.ก.ต.การยางศนูย์ลอ้ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0016/63

จํานวน 4 รายการ 45,400.00 45,400.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 31 ม.ค. 63

ในราคาถกู

15 จา้งซอ่มบํารุงรักษารถยตส์ว่นกลาง 4,860.00 เฉพาะเจาะจง 007 เชอร์วสิ 007 เชอร์วสิ ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0017/63

บจ 2477 ตราด 4,860.00 4,860.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 5 ก.พ.63

และราคาถกู

16 จดัซื้อหมกึเคร่ืองถา่ยเอกสาร 13,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคมชดัการพมิพ์ ร้านคมชดัการพมิพ์ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0017/63

13,800.00 13,800.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 6 ก.พ. 63

ในราคาถกู

17 จา้งจดัทําปา้ยไวนลิ 6,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชอบศลิป์ ร้านชอบศลิป์ ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0019/63

จํานวน ๒ ปา้ย 6,880.00 6,880.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว.13 ก.พ. 63

และราคาถกู

ล าดบั

 ท่ี
งานท่ีจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ราคากลาง



วงเงนิท่ีจะซือ้ วิธซีือ้ รายชือ่ผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของ

หรอืจา้ง หรอืจา้ง ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซือ้ โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลง

หรอืจา้ง ในการซือ้หรอืจา้ง

18 จา้งรถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชัน้ 55,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชฎกาญจน ์สนจติร์ ดารงพงษน์.ส.ชฎกาญจน ์สนจติร์ ดารงพงษ์ ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0020/63

จํานวน ๑ คนั 55,000.00 55,000.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 14 ก.พ. 63

และราคาถกู

19 จา้งวางทอ่สง่น้ําคลองน้ําเชีย่ว-สระ 427,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสพ  สนุาตุ นายประสพ  สนุาตุ ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0021/63

อา้ยประแสร์ หมูท่ี ่๗ 427,000.00 427,000.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 19 ก.พ. 63

และราคาถกู

20 จดัซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 201,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นกลูไฟฟา้ - แอร์ ร้าน นกลูไฟฟา้ - แอร์ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0022/63

จํานวน ๒ เคร่ือง 201,000.00 201,000.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 19 ก.พ. 63

ในราคาถกู

21 จดัซื้อวสัดไุฟฟา้และวทิยุ 10,408.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.แสงสยามซพัพลาย ห.จ.ก.แสงสยามซพัพลาย ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0023/63

10,408.00 10,408.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 20 ก.พ. 63

ในราคาถกู

22 จา้งลงดนิ ซอยพลูเกษม หมูท่ี ่๒ 160,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจติรลดา  เลี้ยงถนอม นายจติรลดา  เลี้ยงถนอม ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0024/63

160,000.00 160,000.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 24 ก.พ. 63

และราคาถกู

23 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.ซองมิง่ขวญั 2 351,900.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0025/63

หมูท่ี ่๒ 351,900.00 351,900.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 16 ม.ีค. 63

และราคาถกู

24 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.ซอยเพือ่นรัก ๗ 172,000.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0026/63

หมูท่ี ่๕ 172,000.00 172,000.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 16 ม.ีค. 63

และราคาถกู

25 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.ซอยพรงลําบดิ ๔ 181,100.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0027/63

หมูท่ี ่๓ 181,100.00 181,100.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 16 ม.ีค. 63

และราคาถกู

26 จา้งกอ่สร้างถนน คสล. 205,000.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0028/63

ซอยเฉลมิพระเกยีรต ิ๓ หมูท่ี ่๔ 205,000.00 205,000.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 16 ม.ีค. 63

และราคาถกู

ล าดบั

 ท่ี
งานท่ีจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ราคากลาง
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หรอืจา้ง ในการซือ้หรอืจา้ง

27 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.ซอย 118,800.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0029/63

บา้นนายทกัษณิ หมูท่ี ่๗ 118,800.00 118,800.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 16 ม.ีค. 63

และราคาถกู

28 จดัซื้อวสัดสุํานกังาน 4,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูณะพาณิชย์ ร้านบรูณะพาณิชย์ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0030/63

จํานวน ๘ รายการ 4,980.00 4,980.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 18 ม.ีค. 63

ในราคาถกู

29 จดัซื้อเคร่ืองสํารองไฟ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟดบับวิ ซบัพลาย ร้านเอฟดบับวิ ซบัพลาย ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0031/63

จํานวน ๑ เคร่ือง 2,500.00 2,500.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 20 ม.ีค. 63

ในราคาถกู

30 จา้งจดัทําหนา้กากอนามยั 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวลิาวรรณ อนิทวงศ์ นางวลิาวรรณ อนิทวงศ์ ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0032/63

จํานวน ๒,๕๐๐ ชิ้น 7,500.00 7,500.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 23 ม.ีค. 63

และราคาถกู

31 จดัซื้อวสัดอุุปกรณ์ในการจดัทํา 20,052.00 เฉพาะเจาะจง นางพยอม  แสงสวา่ง นางพยอม  แสงสวา่ง ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0033/63

หนา้กากอนามยั 20,052.00 20,052.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 23 ม.ีค. 63

ในราคาถกู

32 จดัซื้อครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟดบับวิ ซบัพลาย ร้านเอฟดบับวิ ซบัพลาย ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0034/63

จํานวน ๑ เคร่ือง 30,000.00 30,000.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 23 ม.ีค. 63

ในราคาถกู

33 จดัซื้อครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟดบับวิ ซบัพลาย ร้านเอฟดบับวิ ซบัพลาย ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0035/63

จํานวน ๑ เคร่ือง 22,000.00 22,000.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 23 ม.ีค. 63

ในราคาถกู

34 จดัซื้อวสัดสุํานกังาน 8,948.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูณะพาณิชย์ ร้านบรูณะพาณิชย์ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0037/63

จํานวน ๑๘ รายการ 8,948.00 8,948.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 25 ม.ีค. 63

ในราคาถกู

35 จดัซื้อวสัดงุานบา้นงานครัว 3,015.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูณะพาณิชย์ ร้านบรูณะพาณิชย์ ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0038/63

จํานวน ๓ รายการ 3,015.00 3,015.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 27 ม.ีค. 63

และราคาถกู

ล าดบั

 ท่ี
งานท่ีจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ราคากลาง



วงเงนิท่ีจะซือ้ วิธซีือ้ รายชือ่ผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของ

หรอืจา้ง หรอืจา้ง ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซือ้ โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลง

หรอืจา้ง ในการซือ้หรอืจา้ง

36 จา้งเหมาบริการผู้ปฏบิตังิาน 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรเทพนท ี ไพคํานาม นายพรเทพนท ี ไพคํานาม ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0039/63

บนัทกึขอ้มลู สํารวจ 24,000.00 24,000.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 27 ม.ีค. 63

ในราคาถกู

37 จา้งเหมาผู้ชว่ยเจา้พนกังานบนัทกึ 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรทย์  วรรณคณุ นายวรทย์  วรรณคณุ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0040/63

ขอ้มลู 24,000.00 24,000.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 31 ม.ีค. 63

ในราคาถกู

38 จดัซื้อเคร่ืองสํารองไฟ 800 v 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟดบับวิ ซบัพลาย ร้านเอฟดบับวิ ซบัพลาย ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0041/63

2,500.00 2,500.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 31 ม.ีค. 63

ในราคาถกู

39 จา้งซอ่มบํารุงรถบรรทกุน้ําอเนกประสงค์ 44,400.00 เฉพาะเจาะจง นายหรัิญ  สาคเรศ นายหรัิญ  สาคเรศ ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0042/63

ทะเบยีน บจ 2131 44,400.00 44,400.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 1 เม.ย. 63

และราคาถกู

40 จดัซื้อครุภณัฑก์ารศกึษาฯ (DLTV) 30,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอซ.ีอเิลก็ทรอนกิส์ ร้าน ไอซ.ีอเิลก็ทรอนกิส์ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0043/63

30,700.00 30,700.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 10 เม.ย. 63

ในราคาถกู

41 จา้งซอ่มบํารุงรักษารถขยะมลูฝอย 8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพเิชษฐ ์พลทรักษา นายพเิชษฐ์ พลทรักษา ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0044/63

8,100.00 8,100.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 10 เม.ย. 63

และราคาถกู

42 จดัซื้อครุภณัฑส์ํานกังาน 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟดบับวิ ซบัพลาย ร้านเอฟดบับวิ ซบัพลาย ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0045/63

เคร่ืองอา่นบตัรฯ จํานวน ๒ เคร่ือง) 1,400.00 1,400.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 14 เม.ย. 63

ในราคาถกู

43 จา้งกอ่สร้างถนน คสล. 87,200.00 87,200.00    เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0046/63

ซอยหลวงเทพ หมูท่ี ่๒ 87,200.00 87,200.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 21 เม.ย. 63

และราคาถกู

44 จา้งกอ่สร้างขยายถนน คสล. 319,700.00 319,700.00  เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0047/63

ซอยสระบวั-ปลายคลองน้ําเชืย่ว ม.5 319,700.00 319,700.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 21 เม.ย. 63

ในราคาถกู

ล าดบั

 ท่ี
งานท่ีจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ราคากลาง



วงเงนิท่ีจะซือ้ วิธซีือ้ รายชือ่ผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของ

หรอืจา้ง หรอืจา้ง ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซือ้ โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลง

หรอืจา้ง ในการซือ้หรอืจา้ง

45 จา้งปรับปรุงซอ่มแซมถนน คสล. 160,000.00 160,000.00   เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0048/63

ซอยเฉลมิชนม-์เฉลมิชยั หมูท่ี ่๑ 160,000.00 160,000.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 21 เม.ย. 63

ในราคาถกู

46 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.ซอยสดุใจ ม.4 149,900.00 149,900.00  เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0049/63

149,900.00 149,900.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 21 เม.ย. 63

และราคาถกู

47 จา้งกอ่สร้างถนน คสล. 142,500.00 142,500.00  เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0050/63

ซอยสมบรูณ์ทรัพย์ หมูท่ี ่๔. 142,500.00 142,500.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 21 เม.ย. 63

ในราคาถกู

48 จา้งกอ่สร้างถนน คสล. 1,073,500.00 ############ ## ประกวดราคา ห.จ.ก.เทพวไิล ห.จ.ก.เทพวไิล ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0051/63

ซอยเขาดนิ-หวัชาก หมูท่ี ่๗ อเิลก็ทรอนกิส์ 1,073,500.00 1,073,500.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 22 เม.ย.63

(e-bidding) ในราคาถกู

49 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.ซอยพรงทะเล 1,719,500.00 ############ ## ประกวดราคา ห.จ.ก.เทพวไิล ห.จ.ก.เทพวไิล ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0052/63

1 หมูท่ี ่๓ อเิลก็ทรอนกิส์ 1,719,500.00 1,719,500.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 22 เม.ย. 63

(e-bidding) และราคาถกู

50 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.ซอยนาตาแม 1,101,050.00 1,164,200    ประกวดราคา ห.จ.ก.เทพวไิล ห.จ.ก.เทพวไิล ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0053/63

(มาด ี๒) หมูท่ี ่๖ อเิลก็ทรอนกิส์ 1,101,050.00 1,101,050.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 22 เม.ย. 63

(e-bidding) และราคาถกู

51 จา้งกอ่สร้างขยายถนน คสล. 1,280,000.00 ############ ## ประกวดราคา ห.จ.ก.เทพวไิล ห.จ.ก.เทพวไิล ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0054/63

ซอยศาลเจา้ปูห่มอ หมูท่ี ่๔ อเิลก็ทรอนกิส์ 1,280,000.00 1,280,000.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 22 เม.ย. 63

(e-bidding) และราคาถกู

52 จดัซื้อรถบรรทกุขยะ ขนาด ๖ ตนั 2,392,000.00 2,400,000     ประกวดราคา บ.นวิสตาร์ แมชชนิเนอร่ี จํากดั บ.นวิสตาร์ แมชชนิเนอร่ี จํากดั ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0055/63

๖ ลอ้ จํานวน ๑ คนั อเิลก็ทรอนกิส์ 2,392,000.00 2,392,000.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 23 เม.ย. 63

(e-bidding) และราคาถกู

53 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.ซอยเพือ่นรัก ๗ 788,100.00 835,800.00  ประกวดราคา บ.กโิลวตัต ์เอ็นจเินยีร่ิง จํากดั บ.กโิลวตัต ์เอ็นจเินยีร่ิง จํากดั ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0056/63

หมูท่ี ่๕ อเิลก็ทรอนกิส์ 788,100.00 788,100.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 27 เม.ย. 63

(e-bidding) และราคาถกู

ล าดบั

 ท่ี
งานท่ีจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ราคากลาง



วงเงนิท่ีจะซือ้ วิธซีือ้ รายชือ่ผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของ

หรอืจา้ง หรอืจา้ง ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซือ้ โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลง

หรอืจา้ง ในการซือ้หรอืจา้ง

54 จา้งกอ่สร้างถนน คสล. ซอยเขาวงัปลา 715,950.00  758,600.00  ประกวดราคา บ.กโิลวตัต ์เอ็นจเินยีร่ิง จํากดั บ.กโิลวตัต ์เอ็นจเินยีร่ิง จํากดั ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0057/63

หมูท่ี ่๖ อเิลก็ทรอนกิส์ 715,950.00                  715,950.00                  มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 27 เม.ย. 63

(e-bidding) และราคาถกู

55 จา้งกอ่สร้างขยายถนน คสล. 851,760.00 893,800.00  ประกวดราคา บ.กโิลวตัต ์เอ็นจเินยีร่ิง จํากดั บ.กโิลวตัต ์เอ็นจเินยีร่ิง จํากดั ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0058/63

ซอยเฉลมิเกยีรต ิ(หวัหนองเดมิ) หมูท่ี ่๑ อเิลก็ทรอนกิส์ 851,760.00                  851,760.00                  มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 27 เม.ย. 63

(e-bidding) และราคาถกู

56 จา้งเหมาบคุคลภายนอกสํารวจขอ้มลูฯ 10,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปราณี สงวนหงษ์ น.ส.ปราณี สงวนหงษ์ ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0059/63

10,500.00 10,500.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 1 พ.ค. 63

และราคาถกู

57 จดัซื้อวสัดยุานพาหนะและขนสง่ 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ช.เจริญชยัมอเตอร์ ช.เจริญชยัมอเตอร์ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0060/63

จํานวน ๑ รายการ 3,200.00 3,200.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 1 พ.ค. 63

ในราคาถกู

58 จา้งซอ่มบํารุงรักษาและซอ่มแซม 11,060.00 เฉพาะเจาะจง นายจตพุร  ผิวสะอาด นายจตพุร  ผิวสะอาด ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0061/63

รถบรรทกุขยะมลูฝอย จํานวน 8 รายการ 11,060.00 11,060.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 13 พ.ค. 63

และราคาถกู

59 จา้งกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 1,300,000.00 1,321,700    ประกวดราคา ห.จ.ก.เทพวไิล ห.จ.ก.เทพวไิล ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0062/63

รหสัทางหลวงทอ้งถิน่ ตร.ถ.39013 อเิลก็ทรอนกิส์ 1,300,000.00 1,300,000.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 13 พ.ค. 63

สายซอยเกาะยายตัง๋-ดอนตาราม ม.4 ในราคาถกู

60 จดัซื้อวสัดสุํานกังาน 11,818.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูณะพาณิชย์ ร้านบรูณะพาณิชย์ ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0063/63

จํานวน ๗ รายการ 11,818.00 11,818.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 14 พ.ค. 63

และราคาถกู

61 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.ซอยบา้นนายโจ 277,800.00 277,800.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0064/63

หมูท่ี ่๕ 277,800.00 277,800.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 25 พ.ค. 63

และราคาถกู

62 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.ซอยสขุสหงาด 124,600.00 124,600.00   เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0065/63

หมูท่ี ่๕ 124,600.00 124,600.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 25 พ.ค. 63

และราคาถกู

ล าดบั

 ท่ี
งานท่ีจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ราคากลาง



วงเงนิท่ีจะซือ้ วิธซีือ้ รายชือ่ผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของ

หรอืจา้ง หรอืจา้ง ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซือ้ โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลง

หรอืจา้ง ในการซือ้หรอืจา้ง

63 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.ซอยทางควาย 356,200.00 356,200.00  เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0066/63

เกา่ (ทางเกวยีน) นางทบัทมิ หมูท่ี ่1 356,200.00 356,200.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 25 พ.ค. 63

และราคาถกู

64 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.ซอยโชคด ี 138,400.00 138,400.00  เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0067/63

หมูท่ี ่๕ 138,400.00 138,400.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 25 พ.ค. 63

และราคาถกู

65 จา้งกอ่สร้างถนน คสล.ซอยมิง่ขวญั ๒ 87,500.00 87,500.00    เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เจริญการโยธา ห.จ.ก.เจริญการโยธา ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0068/63

หมูท่ี ่๒ 87,500.00 87,500.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 25 พ.ค. 63

และราคาถกู

66 จา้งซอ่มบํารุงรถบรรทกุขยะมลูฝอย 26,095.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ต.การยางศนูย์ลอ้ ห.จ.ก.ต.การยางศนูย์ลอ้ ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0068/63

ทะเบยีน 80-4695 ตราด 26,095.00 26,095.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 26 พ.ค. 63

และราคาถกู

67 จา้งซอ่มแซมฝายกัน้น้ํา คลองหนองน้ํา 42,300.00 42,300.00    เฉพาะเจาะจง นายสริวญิ ์ บญุชู นายสริวญิ ์ บญุชู ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0069/63

หวาน หมูท่ี ่๖ 42,300.00 42,300.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 5 ม.ิย. 63

และราคาถกู

68 จดัซื้อน้ํายาสารเครมกีําจดัยุง 28,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโปรเจค ฟอ๊กเกอร์ ร้านโปรเจค ฟอ๊กเกอร์ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0072/63

จํานวน ๒๔ ลติร 28,800.00 28,800.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 12 ม.ิย. 63

ในราคาถกู

69 จดัซื้อทรายอะเบท จํานวน ๑๕ ถงั 45,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโปรเจค ฟอ๊กเกอร์ ร้านโปรเจค ฟอ๊กเกอร์ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0073/63

45,000.00 45,000.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 12 ม.ิย. 63

ในราคาถกู

70 จดัซื้อวสัดเุชื้อเพลงิในโครงการปอ้ง 10,350.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมอืงตราด สหกรณ์การเกษตรเมอืงตราด ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0074/63

กนัไขเ้ลอืดออกฯ จํากดั จํากดั ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 15 ม.ิย. 63

10,350.00 10,350.00 ในราคาถกู

71 จา้งขดุลอกรางระบายน้ําและกําจดั 42,350.00 42,350.00    เฉพาะเจาะจง นายจติรดา  เลี้ยงถนอม นายจติรดา  เลี้ยงถนอม ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0075/63

วชัพชื พร้อมวางทอ่ระบายน้ํา 42,350.00 42,350.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 26 ม.ิย. 63

และราคาถกู

ล าดบั

 ท่ี
งานท่ีจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ราคากลาง



วงเงนิท่ีจะซือ้ วิธซีือ้ รายชือ่ผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของ

หรอืจา้ง หรอืจา้ง ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซือ้ โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลง

หรอืจา้ง ในการซือ้หรอืจา้ง

72 จา้งเหมาผู้ชว่ยเจา้พนกังานบนัทกึขอ้มลู 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรท ์ วรรณคณุ นายวรท ์ วรรณคณุ ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0077/63

24,000.00 24,000.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 29 ม.ิย. 63

และราคาถกู

73 จา้งเหมาบริการผู้ปฏบิตังิานบนัทกึ 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรเทพนท ี ไพคํานาม นายพรเทพนท ี ไพคํานาม ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0078/63

ขอ้มลูฯ 24,000.00 24,000.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 29 ม.ิย. 63

และราคาถกู

74 จดัซื้ออาหารเสริม(นม)ชนดิลอ่งยูเอช 62,301.94 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคมนมเมอืงจนัท ์จํากดั สหกรณ์โคมนมเมอืงจนัท ์จํากดั ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0079/63

ท ีขนาด ๒๐๐ มลิลลิติร จํานวน 62,301.94 62,301.94 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 29 ม.ิย. 63

7,967 กลอ่ง ในราคาถกู

75 จดัซื้อวสัดงุานบา้นงานครัว 85,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วรีภทัร  ซบัพลาย ร้าน วรีภทัร  ซบัพลาย ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0080/63

(ถงัขยะ)  จํานวน 50 ใบ 85,000.00 85,000.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 1 ก.ค. 63

และราคาถกู

76 จดัซื้อวสัดกุอ่สร้าง 10,344.76 เฉพาะเจาะจง ร้านปญัญาคา้ไม้ ร้านปญัญาคา้ไม้ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0081/63

จํานวน ๒ รายการ 10,344.76 10,344.76 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 1 ก.ค. 63

ในราคาถกู

77 จา้งปรับปรุงซอ่มแซมผิวแอสฟลัท์ 1,979,999.59 ############ ## เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ทวผีลพฒันากอ่สร้าง ห.จ.ก.ทวผีลพฒันากอ่สร้าง ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0082/63

คอนกรีตสายซอย เฉลมิเกยีรติ- 1,979,999.59 1,979,999.59 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 20 ก.ค. 63

ซอยสามคัค ี๓ หมูท่ี ่๑ และราคาถกู

78 จดัซื้อวสัดคุอมพวิเตอร์ 5,285.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูณะพาณิชย์ ร้านบรูณะพาณิชย์ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0083/63

จํานวน ๒ รายการ 5,285.00 5,285.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 29 ก.ค. 63

ในราคาถกู

79 จดัซื้อวสัดสุํานกังาน 13,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูณะพาณิชย์ ร้านบรูณะพาณิชย์ ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0084/63

จํานวน  ๑๓ รายการ 13,057.00 13,057.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 29 ก.ค. 63

และราคาถกู

80 จดัซื้อหมกึเคร่ืองถา่ยเอกสาร 20,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอทกีอ๊ปปี ้เซอร์วสิ ร้านไอทกีอ๊ปปี ้เซอร์วสิ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0085/63

จํานวน  ๓  กลอ่ง . โดย นายภรดร  จนัทรัตน์ โดย นายภรดร  จนัทรัตน์ ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 30 ก.ค. 63

ในราคาถกู

ล าดบั

 ท่ี
งานท่ีจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ราคากลาง



วงเงนิท่ีจะซือ้ วิธซีือ้ รายชือ่ผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของ

หรอืจา้ง หรอืจา้ง ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซือ้ โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลง

หรอืจา้ง ในการซือ้หรอืจา้ง

81 จดัซื้อวสัดงุานบา้นงานครัว 4,965.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูณะพาณิชย์ ร้านบรูณะพาณิชย์ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0086/63

จํานวน 7 รายการ 4,965.00 4,965.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 4 ส.ค. 63

ในราคาถกู

82 จดัซื้อวสัดคุอมพวิเตอร์ 2,670.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูณะพาณิชย์ ร้านบรูณะพาณิชย์ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0087/63

จํานวน ๕ รายการ 2,670.00 2,670.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 4 ส.ค. 63

ในราคาถกู

83 จดัซื้อวสัดคุอมพวิเตอร์ 4,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูณะพาณิชย์ ร้านบรูณะพาณิชย์ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0088/63

จํานวน ๕ รายการ 4,340.00 4,340.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 4 ส.ค. 63

ในราคาถกู

84 จดัซื้อครุภณัฑก์อ่สร้าง 11,352.70 เฉพาะเจาะจง ร้านภานมุาศ โดย ร้านภานมุาศ โดย ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0089/63

(เลือ่ยยนต ์ขนาดเลก็) ๑ เคร่ือง นางสนุนัทา  สมทุรานภุาพ นางสนุนัทา  สมทุรานภุาพ ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 5 ส.ค. 63

11,352.70 11,352.70 ในราคาถกู

85 จา้งซอ่มเคร่ืองปรับอากาศ 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพนม  ทศินกุลุ นายพนม  ทศินกุลุ ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0090/63

จํานวน ๒ เคร่ือง 18,000.00 18,000.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. ๕ ส.ค. 63

และราคาถกู

86 จดัซื้อวสัดสุํานกังาน 29,574.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูณะพาณิชย์ ร้านบรูณะพาณิชย์ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0091/63

จํานวน ๓๙ รายการ 29,574.00 29,574.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 6 ส.ค. 63

ในราคาถกู

87 จา้งทําปา้ยชือ่ถนน/ซอย ม.๗ 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเดร์ินโฟโตด้จิติอล แอดน ์องิเจคร้านโมเดร์ินโฟโตด้จิติอล แอดน ์องิเจคผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0093/63

จํานวน ๑๐ ปา้ย โดย นางธาริน ี อยู่ละออ โดย นางธาริน ี อยู่ละออ มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 7 ส.ค. 63

และราคาถกู

88 จดัซื้อวสัดคุอมพวิเตอร์ 2,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูณะพาณิชย์ ร้านบรูณะพาณิชย์ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0094/63

จํานวน ๔ รายการ 2,550.00 2,550.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 11 ส.ค. 63

ในราคาถกู

89 จดัซื้อวสัดสุํานกังาน 10,687.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูณะพาณิชย์ ร้านบรูณะพาณิชย์ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0095/63

จํานวน ๑๓ รายการ 10,687.00 10,687.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 11 ส.ค. 63

ในราคาถกู

ล าดบั

 ท่ี
งานท่ีจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ราคากลาง
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หรอืจา้ง หรอืจา้ง ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซือ้ โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลง

หรอืจา้ง ในการซือ้หรอืจา้ง

90 จดัซื้อวสัดงุานบา้นงานครัว 6,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูณะพาณิชย์ ร้านบรูณะพาณิชย์ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0096/63

จํานวน ๗ รายการ 6,090.00 6,090.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 11 ส.ค. 63

ในราคาถกู

91 จา้งทําปา้ย ตามโครงการฝึกอบรม 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  กมิสร้อย นายมนตรี  กมิสร้อย ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0097/63

ชดุปฎบิตักิารจติอาสาภยัฯ 2,000.00 2,000.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 13 ส.ค. 63

และราคาถกู

92 จา้งเหมาตกแตง่สถานที ่ตามโครงการ 3,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาลกัษณ์  เวชยันต์ น.ส.เสาลกัษณ์  เวชยันต์ ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0098/63

ฝึกอบรมชดุปฏบิตักิารจติอาสาฯ 3,500.00 3,500.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 13 ส.ค. 63

และราคาถกู

93 จา้งจดัเตรียมวสัดอุุปกรณ์สําหรับ 18,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านริชไฟร์แอนดเ์ซฟตี้ ร้านริชไฟร์แอนดเ์ซฟตี้ ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0099/63

โครงการฝึกอบรมชดุปฏบิตักิารจติ โดย น.ส.พลิาพร  ย้ิมใย โดย น.ส.พลิาพร  ย้ิมใย มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 14 ส.ค. 63

อาสาภยัพบิตัฯิ และราคาถกู

94 จดัซื้ออาหารเสริม(นม)ชนดิกลอ่ง 193,935.04 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเมอืงจนัท ์จํากดั สหกรณ์โคนมเมอืงจนัท ์จํากดั ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0100/63

ยูเอชท ีขนาด ๒๐๐ มลิลลิติร 193,935.04 193,935.04 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 14 ส.ค. 63

จํานวน 24,672 กลอ่ง ในราคาถกู

95 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชน ี อานามวงษ์ นางสาวรัชน ี อานามวงษ์ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0101/63

อาหารเย็น อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองดืม่ 24,000.00 24,000.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 14 ส.ค. 63

ตามโครงการฝึกอบรมจติอาสาฯ ในราคาถกู

96 จา้งเหมาบริการตัง้เตน๊ท์ 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอําไร  ธรรมโภชน์ นางสาวอําไร  ธรรมโภชน์ ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0102/63

จํานวน ๘ หลงั 20,000.00 20,000.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 14 ส.ค. 63

และราคาถกู

97 จดัซื้อตูเ้หลก็ ๒ บาน(มอก.) 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรัินดร์  วบิลูย์ธนภณัฑ์ นายนรัินดร์  วบิลูย์ธนภณัฑ์ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0103/63

จํานวน ๒ ตู้ 10,000.00 10,000.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 17 ส.ค. 63

ในราคาถกู

98 จดัซื้อวสัดสุํานกังาน 3,082.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูณะพาณิชย์ ร้านบรูณะพาณิชย์ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0104/63

จํานวน ๖ รายการ 3,082.00 3,082.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 17 ส.ค. 63

ในราคาถกู

ล าดบั

 ท่ี
งานท่ีจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ราคากลาง



วงเงนิท่ีจะซือ้ วิธซีือ้ รายชือ่ผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของ

หรอืจา้ง หรอืจา้ง ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซือ้ โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลง

หรอืจา้ง ในการซือ้หรอืจา้ง

99 จดัซื้อวสัดเุคร่ืองแตง่กาย 4,792.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูณะพาณิชย์ ร้านบรูณะพาณิชย์ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0105/63

จํานวน ๓ รายการ 4,792.00 4,792.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 17 ส.ค. 63

ในราคาถกู

100 จดัซื้อวสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.เจริญชยัมอเตอร์ ร้าน ช.เจริญชยัมอเตอร์ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0106/63

จํานวน ๑ เคร่ือง 3,600.00 3,600.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 14 ส.ค. 63

ในราคาถกู

101 จดัซื้อหมกึพมิพ ์จํานวน ๔ กลอ่ง 10,560.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรญา  ชุม่ถวลิ นางสาววรรญา  ชุม่ถวลิ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0107/63

10,560.00 10,560.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 18 ส.ค. 63

ในราคาถกู

102 จา้งเหมารถตูโ้ดยสารปรับอากาศ 23,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ์ ศริิพนัธ์ นายไพโรจน ์ ศริิพนัธ์ ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0108/63

จํานวน ๒ คนั 23,000.00 23,000.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 21 ส.ค. 63

และราคาถกู

103 จา้งขดุลอกรางระบายน้ําและกําจดั 25,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพฒันพนัธ ์ สงวนหงษ์ นายพฒันพนัธ ์ สงวนหงษ์ ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0109/63

วชัพชื 25,600.00 25,600.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 21 ส.ค. 63

และราคาถกู

104 จดัซื้อน้ํายากําจดัยุง จํานวน 12 ลติร 14,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน โปรเจค ฟอ๊กเกอร์ โดย ร้าน โปรเจค ฟอ๊กเกอร์ โดย ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0110/63

ตามโครงการปอ้งกนัไขเ้ลอืดออกฯ น.ส.รัตนา  นาคฤทธิ์ น.ส.รัตนา  นาคฤทธิ์ ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 21 ส.ค. 63

14,400.00 14,400.00 ในราคาถกู

105 จดัซื้อวสัดสุํานกังาน จํานวน 14,144.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรูณะพาณิชย์ ร้านบรูณะพาณิชย์ ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0111/63

12 รายการ 14,144.00 14,144.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 21 ส.ค. 63

ในราคาถกู

106 จดัซื้อวสัดไุฟฟา้และวทิยุ 38,350.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.แสงสยามซพัพลาย ห.จ.ก.แสงสยามซพัพลาย ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0114/63

จํานวน  ๑๐  รายการ 38,350.00 38,350.00 ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว.11 ก.ย. 63

ในราคาถกู

107 จา้งซอ่มแซมถนนโดยการลงหนิคลกุ 195,060.00 เฉพาะเจาะจง นายนพชยั  หร่ีจนิดา นายนพชยั  หร่ีจนิดา ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0115/63

และหนิ 3/4 ม.1,3-7 195,060.00 195,060.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว.17 ก.ย. 63

และราคาถกู

ล าดบั

 ท่ี
งานท่ีจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ราคากลาง



วงเงนิท่ีจะซือ้ วิธซีือ้ รายชือ่ผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้บัการคัดเลอืก เหตุผลท่ีคัดเลอืก เลขท่ีและวันท่ีของ

หรอืจา้ง หรอืจา้ง ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซือ้ โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลง

หรอืจา้ง ในการซือ้หรอืจา้ง

108 กอ่สร้างปรับปรุงซอ่มแซมถนน คสล. 398,000.00 398,100.00  เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0116/63

ซอยประชาอุทศิ-ซอยอนามยั ม.8 398,000.00 398,000.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว.18 ก.ย. 63

และราคาถกู

109 กอ่สร้างกําแพงกนัดนิ ตลาดริมน้ํา - 538,000.00 547,000.00  เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ร้อยเทา่พนัทว ี ห.จ.ก.ร้อยเทา่พนัทว ี ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0117/63

บา้นนายประสาท ม.8 789 กรุ๊ป 789 กรุ๊ป มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 22 ก.ย. 63

538,000.00 538,000.00 และราคาถกู

110 กอ่สร้างกําแพงกนัดนิ ซอยบา้นนาย 268,000.00 274,000.00  เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ร้อยเทา่พนัทว ี ห.จ.ก.ร้อยเทา่พนัทว ี ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0118/63

ติก๊ ม.1 . 789 กรุ๊ป 789 กรุ๊ป มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 22 ก.ย. 63

268,000.00 268,000.00 และราคาถกู

111 ปรับปรุงซอ่มแซมรถบรรทกุน้ํา 498,085.00 เฉพาะเจาะจง ธชัพล การดบัเพลงิ โดย ธชัพล การดบัเพลงิ โดย ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0119/63

เอนกประสงค ์บจ 2131 ตราด น.ส. เจนจริา เสนาจนัทร์ น.ส. เจนจริา เสนาจนัทร์ มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 24 ก.ย. 63

498,085.00 498,085.00 และราคาถกู

112 กอ่สร้างถนน คสล.ซอยพรงลําบดิ 6 168,000.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ห.จ.ก.ศริิเจริญการโยธา ผู้รับจา้งมคีวามชํานาญ CNTR-0120/63

ม.3 168,000.00 168,000.00 มอีาชพีทางนี้โดยตรง ลว. 25 ก.ย. 63

และราคาถกู

113 ซื้อเคร่ืองสบูน้ําหอยโขง่ ชนดิขบัเคลือ่น 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ท.ีไอ.อนิเตอร์เน บ.เอส.ท.ีไอ.อนิเตอร์เน ผู้ขายไดข้ายสนิคา้ตาม CNTR-0121/63

เคร่ืองยนตด์เีซล 4 สบู ชัน่แนล จํากดั ชัน่แนล จํากดั ทีห่นว่ยงานตอ้งการ ลว. 28 ก.ย. 63

500,000.00 500,000.00 ในราคาถกู

ล าดบั

 ท่ี
งานท่ีจดัซือ้หรอืจดัจา้ง ราคากลาง


