
วงเงินท่ีจะซ้ือ วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

หรือจ้าง หรือจ้าง ราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือ โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง

จ้างก่อสร้างถนน ค สล.ซอย ห้วงน ้ าข าว 315,000.00 315,300.00            เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศิริเจริญ การโ ย ธ า ห.จ.ก.ศิริเจริญ การโ ย ธ า ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0008/64

หมู่ ท่ี  ๗ 315,000.00 315,000.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว.27 ต.ค.63

ใ นราค าถูก

จ้างก่อสร้างถนน ค สล.ซอย บ้ า นนา ง 186,000.00 186,400.00            เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศิริเจิรญ การโ ย ธ า ห.จ.ก.ศิริเจิรญ การโ ย ธ า ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0009/64

หนุน หมู่ ท่ี  ๖ 186,000.00 186,000.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว.27 ต.ค.63

ใ นราค าถูก

จ้างเท  ค สล.ทั บ หน้า ถนนเดิม  ถนน 248,500.00 248,800.00            เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศิริเจริญ การโ ย ธ า ห.จ.ก.ศิริเจริญ การโ ย ธ า ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0010/64

ช ลป ระท าน-สาม แย กบ้ า น ส.อบ ต 248,500.00 248,500.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว.27 ต.ค.63

สถิตย์  ซอย ป ระ ชา อุทิ ศ หมู่  ๘ ใ นราค าถูก

จ้างก่อสร้างถนน ค สล.ซอย สา มั ค คี 92,500.00 92,600.00               เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศิริเจิรญ การโ ย ธ า ห.จ.ก.ศิริเจิรญ การโ ย ธ า ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0011/64

หมู่ ท่ี  ๕ 92,500.00 92,500.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว.27 ต.ค.63

ใ นราค าถูก

จัดซื อน ้ ามั นเชื อเพลิงและ หล่อล่ื น (สป) 49,200.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษ ตรเมื องตราด สหกรณ์การเกษ ตรเมื องตราด ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0012/64

(ต.ค.63 - ก.ย.64) จ้ากัด จ้ากัด ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 3 พ.ย.63

49,200.00 49,200.00 ใ นราค าถูก

จัดซื อน ้ ามั นเชื อเพลิงและ หล่อล่ื น (กค) 3,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษ ตรเมื องตราด สหกรณ์การเกษ ตรเมื องตราด ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0013/64

(ต.ค.63 - ก.ย.64) จ้ากัด จ้ากัด ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 3 พ.ย.63

3,000.00 3,000.00 ใ นราค าถูก

จัดซื อน ้ ามั นเชื อเพลิงและ หล่อล่ื น (กช) 60,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษ ตรเมื องตราด สหกรณ์การเกษ ตรเมื องตราด ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0014/64

(ต.ค.63 - ก.ย.64) จ้ากัด จ้ากัด ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 3 พ.ย.63

60,000.00 60,000.00 ใ นราค าถูก

จัดซื อน ้ ามั นเชื อเพลิงและ หล่อล่ื น (สธ.) 102,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษ ตรเมื องตราด สหกรณ์การเกษ ตรเมื องตราด ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0015/64

(ต.ค.63 - ก.ย.64) จ้ากัด จ้ากัด ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 3 พ.ย.63

102,000.00 102,000.00 ใ นราค าถูก

จ้างเหม าผู้ ช่วย เจ้าพนักงานบั นทึ กข้ อมู ล 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย วรท ย์   วรรณคุ ณ นาย วรท ย์   วรรณคุ ณ ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0016/64

กองสาธ า รณสุข  (ต.ค.63-ธ.ค.63) 24,000.00 24,000.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 3 พ.ย.63

และราค าถูก

จ้างเหม าบ ริกา รบั นทึ กข้ อมู ล ส้ารวจจัด 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย พรเท พนที   ไ พค้านาม นาย พรเท พนที   ไ พค้านาม ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0017/64

ท้ าเอกสารค่ าข ย ะ ฯ 48,000.00 48,000.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 4 พ.ย.63

(ต.ค.63-มี.ค.64) และราค าถูก

จ้างเหม าบ ริกา รล้า งระบ บ ป ระ ป า 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธ นวรรธ น์  ค งอาวุธ นาย ธ นวรรธ น์  ค งอาวุธ ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0018/64

หมู่ บ้ าน หมู่ ท่ี  ๕ 10,800.00 10,800.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 4 พ.ย.63

และราค าถูก

จัดซื อวัสดุย านพา หนะ และ ข นส่ง 3,750.00 เฉพาะเจาะจง นาย วิทู ร  ดีเม ธ า นาย วิทู ร  ดีเม ธ า ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0019/64

แบ ตเตอร่ี จ้า นวน ๑ ลูก (ช.เจริญ ชัย ม อเตอร์) (ช.เจริญ ชัย ม อเตอร์) ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 10 พ.ย. 63

3,750.00 3,750.00 ใ นราค าถูก

จัดซื อวัสดุย านพา หนะ และ ข นส่ง 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย วิทู ร  ดีเม ธ า นาย วิทู ร  ดีเม ธ า ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0020/64

แบ ตเตอร่ี จ้า นวน 2 ลูก (ช.เจริญ ชัย ม อเตอร์) (ช.เจริญ ชัย ม อเตอร์) ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว.10 พ.ย.63

7,500.00 7,500.00 ใ นราค าถูก

จ้างเหม าส้ารวจข้ อมู ลนอกพื นท่ี ฯ 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ป ราณี  สงวนหงษ์ น.ส.ป ราณี  สงวนหงษ์ ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0021/64

15,000.00 15,000.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 10 พ.ย. 63

และราค าถูก

จัดซื ออาหารเสริม(นม) ชนิดกล่อง 223,151.52 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โ ค นม เมื องจันท์  จ้ากัด สหกรณ์โ ค นม เมื องจันท์  จ้ากัด ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0022/64

ยู เอช ที  ข นาดบ รรจุ 200 มิ ลลิลิตร 223,151.52 223,151.52 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 4 ธ.ค. 63

จ้านวน 28,536 กล่อง ใ นราค าถูก

จัดซื อวัสดุส้า นักงาน 8,066.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบู รณะพาณิชย์ ร้านบู รณะพาณิชย์ ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0023/64

จ้านวน ๕ ราย กา ร 8,066.00 8,066.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 23 ธ.ค.63

ใ นราค าถูก

จ้างซ่อม เค ร่ือง CPU 1,700.00 เฉพาะเจาะจง นาย ค รรชิต  วิจิตรสม บั ติ นาย ค รรชิต  วิจิตรสม บั ติ ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0024/64

จ้านวน ๑ เค ร่ือง 1,700.00 1,700.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 23 ธ.ค.63
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จัดซื อวัสดุก่อสร้า ง 12,957.00 เฉพาะเจาะจง ป.วัสดุภั ณฑ์ โ ดย ป.วัสดุภั ณฑ์ โ ดย ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0024/64

จ้านวน ๑๒  รา ย การ นาย วีรวิท ย์   พูลเกษ ม นาย วีรวิท ย์   พูลเกษ ม ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 23 ธ.ค.63

ใ นราค าถูก

จ้างเหม าบ ริกา รเต็นท์  จ้านวน ๒  หลัง 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอ้าไ พ  ธ รรม โ ภ ชน์ นางสาวอ้าไ พ  ธ รรม โ ภ ชน์ ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0024/64

และอุป กรณ์ไ ฟฟ้า  โ ค รงการป้ องกัน 9,000.00 9,000.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 28 ธ.ค.63

และลดอุบั ติเหตุท า งถนนช่วงเท ศกา ลปี ใ หม่  2564 และราค าถูก

จ้างวางท่ อระ บ าย น ้ า ค สล.  0.60 ม. 68,000.00 69,000.00               เฉพาะเจาะจง นาย อุดม   จงอุทั ย ไ พศาล นาย อุดม   จงอุทั ย ไ พศาล ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0028/64

จ้านวน 6 ท่ อนและซ่อม แซม ถนน 68,000.00 68,000.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 11 ม.ค.64

ค สล.ซอย แหลม ตอง ม.2 และราค าถูก

จ้างป รับ ป รุงป ระ ตูกั นน ้ า เค็ ม  ม.5 13,000.00 13,200.00              เฉพาะเจาะจง นาย ม นตรี  ภู มิ ม าโ นช นาย ม นตรี  ภู มิ ม าโ นช ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0029/64

จ้านวน ๕ ราย กา ร 13,200.00 13,200.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 11 ม.ค.64

และราค าถูก

จัดซื อเค ร่ืองค อม พิวเตอร์ ส้าหรับ 60,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรญ า  ชุ่ม ถวิล น.ส.วรรญ า  ชุ่ม ถวิล ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0030/64

ป ระม วลผล แบ บ ท่ี  ๒ 60,000.00 60,000.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว.14 ม.ค. 64

จ้านวน ๒  เค ร่ือง ใ นราค าถูก

จัดซื อเค ร่ืองส้ารองไ ฟ ข นาด 800 VA 7,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรญ า  ชุ่ม ถวิล น.ส.วรรญ า  ชุ่ม ถวิล ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0031/64

จ้านวน  3 เค ร่ือง 7,500.00 7,500.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว.14 ม.ค. 64

ใ นราค าถูก

จ้างซ่อม บ้ ารุงรถย นต์ส่วนกลาง 5,200.00 เฉพาะเจาะจง นาย วิรัตน์  รัตนวงษ์ นาย วิรัตน์  รัตนวงษ์ ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0032/64

ท ะเบี ย น กข  2477 ตรา ด 5,200.00 5,200.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว.14 ม.ค. 64

และราค าถูก

จัดซื อเค ร่ืองโ ท รสาร  ระบ บ เลเซอร์ 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไ อที  ก๊อป ป้ี  เซอร์วิส โ ดย ร้านไ อที  ก๊อป ป้ี  เซอร์วิส โ ดย ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0033/64

จ้านวน ๑ เค ร่ือง นาย ภ รดร  จันท รัตน์ นาย ภ รดร  จันท รัตน์ ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว.15 ม.ค. 64

8,500.00 8,500.00 ใ นราค าถูก

จัดซื อเค ร่ืองถ่าย เอกสารชนิด ข า ว- 250,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไ อที  ก๊อป ป้ี  เซอร์วิส โ ดย ร้านไ อที  ก๊อป ป้ี  เซอร์วิส โ ดย ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0034/64

ด้าและสี จ้า นวน ๑ เค ร่ือง นาย ภ รดร  จันท รัตน์ นาย ภ รดร  จันท รัตน์ ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว.15 ม.ค. 64

250,000.00 250,000.00 ใ นราค าถูก

จัดซื อวัสดุอุป กรณ์ตาม โ ค รงการ 150,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบู รณะพาณิชย์ ร้านบู รณะพาณิชย์ ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0035/64

ป้ องกันค วบ คุ ม โ รค ติดต่อฯ 150,500.00 150,500.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว.19 ม.ค.64

จ้างท้ าป้ าย ไ วนิลเข้ า โ ค รงไ ม้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ม นตรี  กิม สร้อย นาย ม นตรี  กิม สร้อย ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0036/64

พร้อม ติดตั ง จ้านวน 10 ป้ าย 10,000.00 10,000.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว.19 ม.ค.64

และราค าถูก

จัดซื อวัสดุงานบ้ านงา นค รัว 5,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธ ม กร  อรุณศิริสุข น.ส.ธ ม กร  อรุณศิริสุข ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0038/64

จ้านวน 2 ราย กา ร 5,600.00 5,600.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว.19 ม.ค.64

ใ นราค าถูก

จัดซื อวัสดุส้า นักงาน 8,072.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบู รณะพาณิชย์ ร้านบู รณะพาณิชย์ ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0038/64

จ้านวน 7 รา ย การ 8,072.00 8,072.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว.26 ม.ค.64

ใ นราค าถูก

จ้างซ่อม แซม สะพา นข้ อม ค ลองหัก 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สราวุธ   เต่าท อง นาย สราวุธ   เต่าท อง ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0039/64

บ้ านป ากค ลองน ้ าเช่ีย ว ม.3 25,000.00 25,000.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว.26 ม.ค.64

และราค าถูก

จัดซื อหมึ กพิม พ์ HP35A 9,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบู รณะพาณิชย์ ร้านบู รณะพาณิชย์ ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0040/64

9,200.00 9,200.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว.26 ม.ค.64

ใ นราค าถูก

จัดซื อวัสดุงานบ้ านงา นค รัว 9,398.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบู รณะพาณิชย์ ร้านบู รณะพาณิชย์ ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0041/64

จ้านวน 7 รา ย การ 9,398.00 9,398.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว.26 ม.ค.64

ใ นราค าถูก

จัดซื อวัสดุส้า นักงาน 4,712.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบู รณะพาณิชย์ ร้านบู รณะพาณิชย์ ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0042/64

จ้านวน 14 รา ย การ 4,712.00 4,712.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว.26 ม.ค.64

ใ นราค าถูก

จ้างซ่อม เค ร่ืองค อม พิวเตอร์ 950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรญ า  ชุ่ม ถวิล นางสาววรรญ า  ชุ่ม ถวิล ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0043/64

เลข ค รุภั ณฑ์ 416-56-0025 950.00 950.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว.27 ม.ค.64

และราค าถูก

จัดซื อพัดลม ตั งพื น ข นา ด 16 นิ ว 2,550.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรญ า ชุ่ม ถวิล นางสาววรรญ า ชุ่ม ถวิล ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0044/64

จ้านวน 3 ตัว 2,550.00 2,550.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 1 ก.พ.64

และราค าถูก

จัดซื อเค ร่ืองส้ารองไ ฟ ข นาด 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรญ า ชุ่ม ถวิล นางสาววรรญ า ชุ่ม ถวิล ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0045/64

800 VA จ้านวน 1 เค ร่ือง 2,500.00 2,500.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 1 ก.พ.64

และราค าถูก
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จัดซื อเค ร่ืองโ ท รสาร ระ บ บ เลเซอร์ 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรญ า  ชุ่ม ถวิล นางสาววรรญ า  ชุ่ม ถวิล ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0046/64

จ้านวน 1 เค ร่ือง 8,500.00 8,500.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 1 ก.พ.64

ใ นราค าถูก

จัดย างม ะตอย  จ้า นวน 300 ถุง 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภู มิ ใ จ ร้านภู มิ ใ จ ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0047/64

24,000.00 24,000.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 3 ก.พ.64

ใ นราค าถูก

จ้างเหม าป ระ กอบ อาหารว่า ง 625.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนรี วงษ์ ชุ่ม นางสาวณัฐนรี วงษ์ ชุ่ม ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0048/64

ป ระชุ ม สภ า 625.00 625.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 8 ก.พ.64

และราค าถูก

จ้างเหม าท้ า แผนผังโ ค รงสร้างบุ ค ลา กร 8,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไ ชอบ ศิลป์ ร้านชอบ ศิลป์ ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0017/64

องค์ การบ ริหารส่วนต้าบ ลหนองโ สน นาย ม นตรี  กิม สร้อย นาย ม นตรี  กิม สร้อย มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 17 ก.พ.64

8,900.00 8,900.00 และราค าถูก

จ้างซ่อม บ้ ารุงรถจักรย านย นต์ 880.00 เฉพาะเจาะจง นาย ภ าสกร ศรีกุล นาย ภ าสกร ศรีกุล ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0050/64

หม าย เลข ท ะ เบี ย น กธ ม51 880.00 880.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 22 ก.พ.64

และราค าถูก

จ้างป รับ ป รุง/ต่อเติม อา ค า ร 100,000.00 105,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.พัฒ นพันธ์689 หจก.พัฒ นพันธ์689 ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0051/64

ศูนย์ เด็กเล็กองค์ กา รบ ริหาร 100,000.00 100,000.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 1 มี.ค. 64

ส่วนต้าบ ลหนองโ ศน และราค าถูก

จ้างป รับ ป รุง/ต่อเติม ห้องเก็บ 90,000.00 37,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.พัฒ นพันธ์689 หจก.พัฒ นพันธ์689 ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0052/64

เค ร่ืองเล่น(ท่ี ออกก้า ลังกาย 37,000.00 37,000.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 1 มี.ค. 64

กลางแจ้งเดิม) และราค าถูก

จ้างก่อสร้างถนน ค สล.ซอย 188,400.00 189,500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ศริเจริญ การโ ย ธ า หจก.ศิริเจริญ การโ ย ธ า ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0053/64

แผ้วอ้าพันธ์  ม.1 189,500.00 189,500.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 8 มี.ค. 64

และราค าถูก

จ้างก่อสร้างถนน ค สล.ซอย ออ่นใ จ 166,800.00 167,900.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ศริเจริญ การโ ย ธ า หจก.ศิริเจริญ การโ ย ธ า ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0054/64

ม.1 167,900.00 167,900.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 8 มี.ค. 64

และราค าถูก

จ้างขุ ดรางระ บ าย น ้ า พร้อม วางท่ อ 47,800.00 เฉพาะเจาะจง นาย เจริญ ผล บั วพลู นาย เจริญ ผล บั วพลู ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0055/64

ระบ าย น ้ า ค สล.และซ่อม แซม 47,800.00 47,800.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 11 มี.ค. 64

รางส่งน้าเ ม.8 และราค าถูก

จ้างซ่อม บ้ ารุงเค ร่ืองพ่นย า  1,985.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ ี ย วเซ่งเฮงหลีตราด หจก.เอ ี ย วเซ่งเฮงหลีตราด ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0060/64

หม าย เลข ค รุภั ณฑ์ 1,985.00 1,985.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 2 เม.ย.64

625-63-0002 และราค าถูก

จัดซื อแบ ตเตอร่ีข องพา หนะ 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ช.เจริญ ชัย ม อเตอร์ ช.เจริญ ชัย ม อเตอร์ ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0061/64

หม าย เลข ท ะ เบี ย น บ จ2131ตรา ด 7,500.00 7,500.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 2 เม.ย.64

และราค าถูก

ตรวจเช็ ค สภ าพและ บ้ ารุงรักษ า 5,241.40 เฉพาะเจาะจง หจก.อซูีซุตราดเซลส์ หจก.อซูีซุตราดเซลส์ ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0062/64

รถบ รรทุ กข ย ะ  หม าย เลข ท ะ เบี ย น 188,400.00 188,400.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 8 เม.ย.64

80-7681 ตราด และราค าถูก

จ้างโ ค รงกา รป้ องกันและลดอุบั ติเหตุ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอ้าไ พ ธ รรม โ ภ ชน์ นางสาวอ้าไ พ ธ รรม โ ภ ชน์ ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0063/64

ท างถนนใ นช่วงเท ศกา ลสงกรานต์ 9,000.00 9,000.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 8 เม.ย.64

ป ระจ้าปี งบ ป ระม าณ พ.ศ.2564 และราค าถูก

ก่อสร้างถนน ค สล.ซอย ลุงสุด ม.6 399,400.00 399,456.99            เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริเจริญ การโ ย ธ า หจก.ศิริเจริญ การโ ย ธ า ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0064/64

399,400.00 399,400.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 9 เม.ย.64

และราค าถูก

ก่อสร้างถนน ค สล.ซอย เนินข วาง ม.6 94,480.00 94,484.17             เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริเจริญ การโ ย ธ า หจก.ศิริเจริญ การโ ย ธ า ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0065/64

94,480.00 94,480.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 9 เม.ย.64

และราค าถูก

จ้างจัดท้ าป้ าย ไ วนิล จ้านวน 2 ป้ าย 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชอบ ศิลป์ ร้านชอบ ศิลป์ ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0066/64

1,000.00 1,000.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 16 เม.ย.64

และราค าถูก

จัดซื อวัค ซีนพิษ สุนัข บ้ า 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงวิรุฬห์ท อง จ้ากัด บ.แสงวิรุฬห์ท อง จ้ากัด ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0067/64

36,000.00 36,000.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 16 เม.ย.64

และราค าถูก

จ้างต่ออายุ เว็ป ไ ซต์ อบ ต.หนองโ สน 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ม่ี โ ฮสติ ง ร้านอาร์ม่ี โ ฮสติ ง ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0070/64

4,500.00 4,500.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 3 พ.ค.64

และราค าถูก

ก่อสร้างถนน ค สล.ซอย สระป รือ 1 138,800.00 138,843.45           เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศิริเจริญ การโ ย ธ า ห.จ.ก.ศิริเจริญ การโ ย ธ า ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0071/64

ม.3 138,800.00 138,800.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 7 พ.ค. 64
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ก่อสร้างถนน ค สล.ซอย พูลเกษ ม 131,300.00 131,370.75           เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศิริเจริญ การโ ย ธ า ห.จ.ก.ศิริเจริญ การโ ย ธ า ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0072/64

ม.2 131,300.00 131,300.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 7 พ.ค. 64

และราค าถูก

ก่อสร้างถนน ค สล. (ท างเข้ าบ้ าน 144,200.00 144,216.58            เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศิริเจริญ การโ ย ธ า ห.จ.ก.ศิริเจริญ การโ ย ธ า ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0073/64

นาย ล็อก ใ นปั ญ ญ า) ม.1 144,200.00 144,200.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 7 พ.ค. 64

และราค าถูก

ก่อสร้างถนน ค สล.ซอย วังกลม  ม.7 158,000.00 158,081.23            เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศิริเจริญ การโ ย ธ า ห.จ.ก.ศิริเจริญ การโ ย ธ า ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0074/64

158,000.00 158,000.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 7 พ.ค. 64

และราค าถูก

จ้างเหม าป ระ กอบ อาหารว่า งเลี ย งรับ 625.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เสาวลักษ ณ์  เวชยั นต์ น.ส.เสาวลักษ ณ์  เวชยั นต์ ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0075/64

รองการป ระชุม สภ า จ้านวน 25 ชุด 625.00 625.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 13 พ.ค.64

และราค าถูก

จัดซื อถังข ย ะ 38,500.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอส.เท รดดิ ง (ค ณะบุ ค ค ล) พี.เอส.เท รดดิ ง (ค ณะบุ ค ค ล) ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0076/64

โ ดย  นาย ป ระเสริฐ  กิจสวัสด์ิ โ ดย  นาย ป ระเสริฐ  กิจสวัสด์ิ ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว.17 พ.ค.64

38,500.00 38,500.00 ใ นราค าถูก

จัดซื อวัสดุส้า นักงาน 2,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบู รณะพาณิชย์ ร้านบู รณะพาณิชย์ ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0077/64

2,950.00 2,950.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 17 พ.ค.64

ใ นราค าถูก

จ้างเหม าท้ า ป้ า ย ไ วนิล 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นาย ม นตรี  กิม สร้อย นาย ม นตรี  กิม สร้อย ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0078/64

ป ระช าสัม พันธ์ ฯ 2,400.00 2,400.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 17 พ.ค.64

และราค าถูก

จัดซื อวัสดุส้า นักงาน 2,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบู รณะพาณิชย์ ร้านบู รณะพาณิชย์ ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0079/64

จ้านวน 7 รา ย การ 2,760.00 2,760.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 21 พ.ค.64

ใ นราค าถูก

จัดซื อวัสดุส้า นักงาน 8,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบู รณะพาณิชย์ ร้านบู รณะพาณิชย์ ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0080/64

จ้านวน ๑๑ ราย กา ร 8,850.00 8,850.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว.21 พ.ค.64

ใ นราค าถูก

จัดซื อวัสดุงานบ้ านงา นค รัว 8,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบู รณะพาณิชย์ ร้านบู รณะพาณิชย์ ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0081/64

จ้านวน ๙ ราย กา ร 8,980.00 8,980.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว.21 พ.ค.64

ใ นราค าถูก

จัดซื อวัสดุค อม พิวเตอร์ 3,735.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบู รณะพาณิชย์ ร้านบู รณะพาณิชย์ ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0082/64

จ้านวน ๑ ราย กา ร 3,735.00 3,735.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว.21 พ.ค.64

ใ นราค าถูก

จัดซื อวัสดุค อม พิวเตอร์ 6,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบู รณะพาณิชย์ ร้านบู รณะพาณิชย์ ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0083/64

จ้านวน 1 ราย กา ร 6,900.00 6,900.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว.21 พ.ค.64

ใ นราค าถูก

จ้างเหม าซ่อม บ้ า รุงรักษ า เค ร่ือง 4,300.00 เฉพาะเจาะจง นาย นกูล  ศิลาอาสน์ นาย นกูล  ศิลาอาสน์ ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0084/64

ป รับ อากา ศ 43,000.00 43,000.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว.21 พ.ค.64

และราค าถูก

จัดซื อวัสดุซ่อม แซม บ้ า นท่ี ป ระ สบ 1,216.59 เฉพาะเจาะจง นาย วีรวิท ย์   พูลเกษ ม นาย วีรวิท ย์   พูลเกษ ม ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0085/64

สาธ ารณภั ย  (วาตภั ย) 1,216.59 1,216.59 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว.24 พ.ค.64

ใ นราค าถูก

จ้างซ่อม แซม ถนน ค สล.ช่วงหน้า 29,200.00 เฉพาะเจาะจง นาย อุดม   จงอุทั ย ไ พศาล นาย อุดม   จงอุทั ย ไ พศาล ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0086/64

ศาลาหมู่ บ้ าน ม.7 29,200.00 29,200.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว.31 พ.ค.64

และราค าถูก

จ้างซ่อม บ้ ารุงรักษ ารถย นต์ 16,710.00 เฉพาะเจาะจง นาย วิรัตน์  รัตนวงษ์  นาย วิรัตน์  รัตนวงษ์  ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0087/64

หม าย เลข ท ะ เบี ย น บ จ 8850 ตราด 16,710.00 16,710.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว.31 พ.ค.64

และราค าถูก

จ้างก่อสร้างถนน ค สล.ถนนเลีย บ 445,000.00 448,848.58           เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.ศิริเจริญ การโ ย ธ า ห.จ.ก.ศิริเจริญ การโ ย ธ า ผู้ รับ จ้างมี ค วาม ช้านาญ CNTR-0088/64

ริม ค ลอง ม.5 445,000.00 445,000.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 1 มิ.ย. 64

และราค าถูก

จัดซื อวัสดุงานบ้ านงา นค รัว 16,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบู รณะพาณิชย์ ร้านบู รณะพาณิชย์ ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0089/64

จ้านวน 10 รา ย การ 16,530.00 16,530.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 16 มิ.ย. 64

ใ นราค าถูก

จัดซื อวัสดุส้า นักงาน 5,796.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบู รณะพาณิชย์ ร้านบู รณะพาณิชย์ ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0090/64

จ้านวน 8 ราย กา ร 5,796.00 5,796.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 16 มิ.ย.64

ใ นราค าถูก

จัดซื อวัสดุค อม พิวเตอร์ 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบู รณพาณิชย์ ร้านบู รณพาณิชย์ ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0091/64

จ้านวน 4 ราย กา ร 2,250.00 2,250.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 16 มิ.ย.64
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จัดซื ออาหารเสริม  (นม) ยู เอชที 50,992.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โ ค นม สอย ดาว จ้ากัด สหกรณ์โ ค นม สอย ดาว จ้ากัด ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0092/64

50,992.00 50,992.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว.16 มิ.ย. 64

ใ นราค าถูก

จัดซื อตู้ เหล็กแบ บ บ า นเล่ื อนกระ จก 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นิย ม พาณิชย์ นิย ม พาณิชย์ ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0093/64

จ้านวน ๒  ตู้ 7,000.00 7,000.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 16 มิ.ย. 64

ใ นราค าถูก

จัดซื อวัสดุส้า นักงาน จ้านวน 6,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบู รณะพาณิชย์ ร้านบู รณะพาณิชย์ ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0106/64

๓  ราย การ 6,700.00 6,700.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 6 ส.ค. 64

ใ นราค าถูก

จัดซื อแบ บ พิม พ์ 15,553.95 เฉพาะเจาะจง โ รงพิม พ์อาสารักษ าดินแดน โ รงพิม พ์อาสารักษ าดินแดน ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0107/64

กรม การป กค รอง กรม การป กค รอง ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 6 ส.ค. 64

15,553.95 15,553.95 ใ นราค าถูก

จัดซื อเค ร่ืองค อม พิวเตอร์ 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรญ า  ชุ่ม ถวิล นางสาววรรญ า  ชุ่ม ถวิล ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0108/64

จ้านวน ๒  เค ร่ือง 60,000.00 60,000.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 6 ส.ค. 64

ใ นราค าถูก

จัดซื อเค ร่ืองส้ารองไ ฟ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรญ า  ชุ่ม ถวิล นางสาววรรญ า  ชุ่ม ถวิล ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0109/64

จ้านวน ๒  เค ร่ือง 5,000.00 5,000.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 6 ส.ค. 64

ใ นราค าถูก

ซ่อม บ้ ารุงรถบ รรทุ กน ้ าอเนกป ระสงค์ 41,290.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.การย างศูนย์ ล้อ หจก.ต.การย างศูนย์ ล้อ ผู้ รับ จ้างไ ด้มี ค วาม ช้านาญ CNTR-010/64

หม าย เลข ท ะ เบี ย น บ จ 2131 ตรา ด 41,290.00 41,290.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 9 ส.ค. 64

ใ นราค าถูก

ซื อวัสดุเพ่ื อซ่อม แซม บ้ านท่ี ป ระสบ 6,780.59 เฉพาะเจาะจง ป.วัสดุภั ณฑ์ ป.วัสดุภั ณฑ์ ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0111/64

สาธ ารณะ ภั ย  (วาตภั ย) โ ดย  นาย วีรวิท ย์   พูลเกษ ม โ ดย  นาย วีรวิท ย์   พูลเกษ ม ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 18 ส.ค. 64

6,780.59 6,780.59 ใ นราค าถูก

จัดซื อค รุภั ณฑ์เค ร่ืองดับ เพลิง 54,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีรภั ท ร  ซัพพลาย ร้านวีรภั ท ร  ซัพพลาย ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0112/64

หัวฉีดน ้ าดับ เพลิง 54,000.00 54,000.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 18 ส.ค. 64

ใ นราค าถูก

จ้างเหม าป ระ กอบ อาหารว่า งเลี ย ง 650.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐนรี  วงษ์ ชุ่ม น.ส.ณัฐนรี  วงษ์ ชุ่ม ผู้ รับ จ้างไ ด้มี ค วาม ช้านาญ CNTR-0113/64

รับ รองการป ระ ชุม สภ า ฯ 650.00 650.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 18 ส.ค. 64

ใ นราค าถูก

จ้างเหม าป ระ กอบ อาหารว่า งเลี ย ง 675.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐนรี  วงษ์ ชุ่ม น.ส.ณัฐนรี  วงษ์ ชุ่ม ผู้ รับ จ้างไ ด้มี ค วาม ช้านาญ CNTR-0114/64

รับ รองการป ระ ชุม สภ า ฯ 675.00 675.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 18 ส.ค. 64

ใ นราค าถูก

จัดท้ าป้ า ย ไ วนิลป ระ ชา สัม พันธ์ ฯ 13,680.00 เฉพาะเจาะจง นาย ม นตรี  กิม สร้อย นาย ม นตรี  กิม สร้อย ผู้ รับ จ้างไ ด้มี ค วาม ช้านาญ CNTR-0115/64

จ้านวน ๒ ๔ ป้ า ย 13,680.00 13,680.00 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 20 ส.ค. 64

ใ นราค าถูก

จ้างท้ าป้ าย ถนน/ซอย  หมู่ ท่ี  ๕ 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโ ม เดิร์น โ ฟโ ต้ดิจิตอล แอนด์ ร้านโ ม เดิร์น โ ฟโ ต้ดิจิตอล แอนด์ผู้ รับ จ้างไ ด้มี ค วาม ช้านาญ CNTR-0117/64

จ้านวน ๑๐  ป้ า ย องิค์ เจ็ท  โ ดย  นางธ ารินี  อยู่ ละออองิค์ เจ็ท  โ ดย  นางธ ารินี  อยู่ ละออ มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 25 ส.ค. 64

35,000.00 35,000.00 ใ นราค าถูก

จ้างตรวจเช็ค สภ าพและ บ้ ารุงรักษ า 6,106.86 เฉพาะเจาะจง บ ริษั ท  มิ ตซูตราด จ้ากัด บ ริษั ท  มิ ตซูตราด จ้ากัด ผู้ รับ จ้างไ ด้มี ค วาม ช้านาญ CNTR-0118/64

รถย นต์ กง 2306 ตรา ด 6,106.86 6,106.86 มี อาชีพท างนี โ ดย ตรง ลว. 27 ส.ค. 64

ใ นราค าถูก

จัดซื อวัสดุไ ฟฟ้าและวิท ยุ 61,090.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสงสย าม ซัพพลาย หจก.แสงสย าม ซัพพลาย ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0119/64

จ้านวน ๓ ๒  ราย กา ร 61,090.00 61,090.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว.27 ส.ค.64

ใ นราค าถูก

จัดซื อตาม โ ค รงการจัดหาวัสดุ 50,385.00 เฉพาะเจาะจง บ ริษั ท  ซี.เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ี บ ริษั ท  ซี.เอ็น.ตราด สเตช่ันเนอร่ีผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0120/64

อุป กรณ์ท างกา รแพท ย์ ส้าหรับ จ้ากัด จ้ากัด ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 30 ส.ค.64

ป้ องกันโ รค ฯ 50,385.00 50,385.00 ใ นราค าถูก

จัดซื อเค ร่ืองพ่นเค มี ชนิดพ่นละ ออง 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บ ริษั ท  แสงวิรุฬห์ท อง จ้ากัด บ ริษั ท  แสงวิรุฬห์ท อง จ้ากัด ผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0121/64

ฝอย  ULV ชนิดสาย สะ พาย 85,000.00 85,000.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 31 ส.ค.64

ใ นราค าถูก

จัดซื อย างรถย นต์ท ะเบี ย น 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บ ริษั ท  S.R.R.ศิริรักษ์ ย างย น จ้ากัด บ ริษั ท  S.R.R.ศิริรักษ์ ย างย น จ้ากัดผู้ ข าย ไ ด้ข าย สินค้ าตาม CNTR-0122/64

บ จ ๒ ๔๗ ๗  ตราด ๑ ชุด 12,500.00 12,500.00 ท่ี หน่วย งานต้องการ ลว. 31 ส.ค.64

ใ นราค าถูก
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ปัญหาอุปสรรค 

1. ขาดบุคลากรที่มีหน้าที่ในการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง 
2. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพโดยตรง มักใช้เวลานาน 

 

แนวทางแก้ไข 

1. ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทำงาน 
2. วางแผนการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 


