
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 699,600.00    699,600.00     ประกวดราคา หจก.พนธกรการโยธา                 (649,900) บริษัท ธราวทิย ์คอนสตรัคชั่น จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด 
สัญญาจา้งเลขที ่ 1/ 2562

(โอเวอร์เลย์) ปากทางเข้าหมู่บ้าน อิเล็กทรอนิกส์ หจก.รุ่งเจริญการค้า 56               (641,400) 595,000.- เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ลงวันที ่ 24 ต.ค. 61

บ้านป่าห้า หมู่ที่ ๕ ต าบลโหล่งขอด (e-bidding)  บริษัท ธราวิทย์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (595,000) ตามเง่ือนไขเอกสาร

บริษัท กาญจนาธุรกิจก่อสร้าง จ ากัด (650,000)
ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์

2 จ้างเหมาช่วยดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา 7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าพร  ปนัทอง นางสาวอ าพร  ปนัทอง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 1/2562

เด็กเล็ก ฯ ประจ าเดือน ต.ค.61 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 1 ต.ค. 61

3 จ้างเหมาช่วยดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา 7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววกิานดา  นาวา นางสาววกิานดา  นาวา เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 2/2562

เด็กเล็ก ฯ ประจ าเดือน ต.ค.61 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 1 ต.ค. 61

4 จ้างเหมาปฎิบัติงานด้านเอกสาร 6,500.00        6,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววชิรญาณ์  สิทธิ นางสาววชิรญาณ์  สิทธิ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 3/2562

และบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ (6,500) (6,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 1 ต.ค. 61

ประจ าเดือน ต.ค.61

5 จ้างเหมาท าความสะอาด  ศูนย์พัฒนา 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเข็มพร  เรือนเงิน นางสาวเข็มพร  เรือนเงิน เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 4/2562

เด็กเล็ก ฯ ประจ าเดือน ต.ค.61 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 1 ต.ค. 61

6 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการเงิน
7,500.00        7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร  ชุ่มมาลี นางสาวปริยากร  ชุ่มมาลี เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที ่ 5/2562

ประจ าเดือน ต.ค.61 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 1 ต.ค. 61

7 จ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้าน
7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท ์ บญุโท นายรัชชานนท ์ บญุโท เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที ่ 6/2562

ประจ าเดือน ต.ค.61 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 1 ต.ค. 61

8
จ้างเหมาเก็บค่าน้ าประปา 4,105.50        4,105.50        เฉพาะเจาะจง นางปฐมพร  สัตย์ธรรม นางปฐมพร  สัตย์ธรรม เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที ่ 7/2562

ประจ าเดือน ต.ค.61 (4,105.50) (4,105.50) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 1 ต.ค. 61

9 จ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ  ส านักปลัด 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีย์รัตน์  ธงชัย นางสาวสุรีย์รัตน์  ธงชัย เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 8/2562

ประจ าเดือน ต.ค.61 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 1 ต.ค. 61

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชยีงใหม่

ขอ้มลูตั้งแต ่วันที ่1 ตลุาคม 2561 - วันที ่30 กันยายน 2562 



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

10 จ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ กองช่าง 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจพร  สุทธาวาสน์ นางสาวเบญจพร  สุทธาวาสน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 9/2562

ประจ าเดือน ต.ค.61 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 1 ต.ค. 61

11 จ้างเหมาทั่วไป  กองช่าง 7,300.00        7,300.00        เฉพาะเจาะจง นายวชัรินทร์  อินทพนัธ์ นายวชัรินทร์  อินทพนัธ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 10/2562

ประจ าเดือน ต.ค.61 (7,300) (7,300) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 1 ต.ค. 61

12 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างส ารวจ 7,800.00        7,800.00        เฉพาะเจาะจง นายศักดา  ขุนแก้ว นายศักดา  ขุนแก้ว เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 11/2562

ประจ าเดือน ต.ค.61 (7,800) (7,800) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 1 ต.ค. 61

13 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างโยธา 7,800.00        7,800.00        เฉพาะเจาะจง นายอธพิฒัน์  ปนัเหน่ นายอธพิฒัน์  ปนัเหน่ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 12/2562

ประจ าเดือน ต.ค.61 (7,800) (7,800) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 1 ต.ค. 61

14 จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน 7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง นายนาวา  ตัวสะอาด นายนาวา  ตัวสะอาด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 13/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 1 ต.ค. 61

ประจ าเดือน ต.ค.61

15 จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวสันต์  ภาวงัค์ นายวสันต์  ภาวงัค์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 14/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 1 ต.ค. 61

ประจ าเดือน ต.ค.61

16 จ้างเหมาเก็บค่าน้ าประปา 4,105.50        4,105.50        เฉพาะเจาะจง นางปฐมพร  สัตย์ธรรม นางปฐมพร  สัตย์ธรรม เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 16/2562

ประจ าเดือน พ.ย.61 (4,105.50) (4,105.50) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 22 ต.ค. 61

17 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 5,888.66        5,888.66        เฉพาะเจาะจง บริษทัโตโยต้านครพงิค์เชียงใหม่ จ ากัด บริษัทโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 17/2562

หมายเลขทะเบียน กษ 2348 เชียงใหม่ (5,888.66) (5,888.66) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 22 ต.ค. 61

18 ซ้ือน้ าด่ืม 950.00          950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืม ทีทัท ร้านน้ าด่ืม ทีทัท เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(950) (950) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 420.00          420.00          เฉพาะเจาะจง ร้านตันประดิษฐ์ ร้านตันประดิษฐ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(420) (420) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2 หลอด 11,600.00      11,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน แทป๊ อิงจ ร้าน แทป๊ อิงจ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่1/2562

(11,600) (11,600) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30 ต.ค. 61

21 ซ้ือใบเสร็จค่าน้ าประปา 2 กล่อง 9,000.00        9,000.00        เฉพาะเจาะจง จุรี หนูเอียด จุรี หนูเอียด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่2/2562

(9,000) (9,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 30 ต.ค. 61

22 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 1,900.00        1,900.00        เฉพาะเจาะจง บจก.นอร์ทเทร์ิน ไอท ีซิสเต็ม บจก.นอร์ทเทร์ิน ไอท ีซิสเต็ม เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่3/2562

(1,900) (1,900) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

23 จ้างเหมาช่วยดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา 7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าพร  ปนัทอง นางสาวอ าพร  ปนัทอง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่18/2562

เด็กเล็ก ฯ ประจ าเดือน พ.ย.61 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

หนังสือที ่กค (กวจ) 
0405.2/ว 119 ลงวันที ่7
 มนีาคม 2561
หนังสือที ่กค (กวจ) 
0405.2/ว 119 ลงวันที ่7
 มนีาคม 2561



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

24 จ้างเหมาช่วยดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา 7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววกิานดา  นาวา นางสาววกิานดา  นาวา เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 19/2562

เด็กเล็ก ฯ ประจ าเดือน พ.ย.61 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

25 จ้างเหมาปฎิบัติงานด้านเอกสาร 6,500.00        6,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววชิรญาณ์  สิทธิ นางสาววชิรญาณ์  สิทธิ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 20/2562

และบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ (6,500) (6,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

ประจ าเดือน พ.ย.61

26 จ้างเหมาท าความสะอาด  ศูนย์พัฒนา 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเข็มพร  เรือนเงิน นางสาวเข็มพร  เรือนเงิน เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 21/2562

เด็กเล็ก ฯ ประจ าเดือน พ.ย.61 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

27 จ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ  ส านักปลัด 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีย์รัตน์  ธงชัย นางสาวสุรีย์รัตน์  ธงชัย เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 22/2562

ประจ าเดือน ต.ค.61 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

28 จ้างเหมาจัดท าสมุดบันทึกขยะ 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโลมา ร้านโลมา เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 23/2562

(3,000) (3,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

29 จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน 7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง นายนาวา  ตัวสะอาด นายนาวา  ตัวสะอาด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 24/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

ประจ าเดือน พ.ย.61

30 จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวสันต์  ภาวงัค์ นายวสันต์  ภาวงัค์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 25/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

ประจ าเดือน พ.ย.61

31 จ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ กองช่าง 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจพร  สุทธาวาสน์ นางสาวเบญจพร  สุทธาวาสน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 26/2562

ประจ าเดือน พ.ย.61 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

32 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างส ารวจ 7,800.00        7,800.00        เฉพาะเจาะจง นายศักดา  ขุนแก้ว นายศักดา  ขุนแก้ว เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 27/2562

ประจ าเดือน พ.ย.61 (7,800) (7,800) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

33 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างโยธา 7,800.00        7,800.00        เฉพาะเจาะจง นายอธพิฒัน์  ปนัเหน่ นายอธพิฒัน์  ปนัเหน่ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 28/2562

ประจ าเดือน พ.ย.61 (7,800) (7,800) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

34 จ้างเหมาทั่วไป  กองช่าง 7,300.00        7,300.00        เฉพาะเจาะจง นายวชัรินทร์  อินทพนัธ์ นายวชัรินทร์  อินทพนัธ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 29/2562

ประจ าเดือน พ.ย.61 (7,300) (7,300) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

35 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการเงิน 7,500.00        7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร  ชุ่มมาลี นางสาวปริยากร  ชุ่มมาลี เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 30/2562

ประจ าเดือน พ.ย.61 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

36 จ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้าน 7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท ์ บญุโท นายรัชชานนท ์ บญุโท เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 31/2562

ประจ าเดือน พ.ย.61 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

37 ซ้ืออาหารเสริม(นม) 262,424.40    262,424.40     เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
สัญญาซ้ือเลขที ่ 1/2562

 ภาคเรียนที่ 2/2561 (262,424.40) (262,424.40) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

38 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง  11,916.46      11,916.46 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
รายงานขอเหน็ชอบ

ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 (11,916.46) (11,916.46) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
 ลงวันที ่1 ต.ค.61

39 จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง 32,000.00   32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นอร์ทเทร์ิน ไอท ีซิสเต็ม บริษทั นอร์ทเทร์ิน ไอท ีซิสเต็ม เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่4/2562

ส านักปลัด (31,000) (31,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 6 พ.ย. 61

40 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 7,900.00     7,900.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั นอร์ทเทร์ิน ไอท ีซิสเต็ม บริษทั นอร์ทเทร์ิน ไอท ีซิสเต็ม เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่5/2562

กองช่าง (7,900) (7,900) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 6 พ.ย. 61

41 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน 16,000.00   16,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั นอร์ทเทร์ิน ไอท ีซิสเต็ม บริษทั นอร์ทเทร์ิน ไอท ีซิสเต็ม เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่6/2562

กองช่าง (15,500) (15,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 6 พ.ย. 61

42 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 8,875.00     8,875.00     เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้เซนเตอร์ ร้านก๊อปปี้เซนเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 032/2562

จ านวน 13 รายการ (8,875) (8,875) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 6 พ.ย. 61

43 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 950.00       950.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวคอมเซอร์วสิ ร้านพร้าวคอมเซอร์วสิ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 033/2562

ของกองช่าง (950) (950) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 6 พ.ย. 61

44 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 1,900.00     1900 เฉพาะเจาะจง บริษทั นอร์ทเทร์ิน ไอท ีซิสเต็ม บริษทั นอร์ทเทร์ิน ไอท ีซิสเต็ม เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่7/2562

กองช่าง (1,900) (1,900) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 7 พ.ย. 61

45 จัดซ้ือวัสดก่อสร้าง 775.00       775.00       เฉพาะเจาะจง ร้านฉววีรรณพาณิชย์ ร้านฉววีรรณพาณิชย์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่8/2562

จ านวน 3 รายการ (775) (775) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 21 พ.ย. 61

46 จัดซ้ือปูนซีเมนต์ จ านวน 200 ถุง 27,000.00   27,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านชัยธนภณัฑ์ ร้านชัยธนภณัฑ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่8/2562

(27,000) (27,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 พ.ย. 61

47 จ้างเหมาล้างแอร์พร้อมเติมน้ ายาแอร์ 8,360.00     8,360.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีย์รัตน์  ธงชัย นางสาวสุรีย์รัตน์  ธงชัย เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลชที ่ 8/2562

ของ อบต.โหล่งขอด (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 1 ต.ค. 61

48 จ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ กองช่าง 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจพร  สุทธาวาสน์ นางสาวเบญจพร  สุทธาวาสน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลชที ่ 9/2562

ประจ าเดือน ต.ค.61 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 1 ต.ค. 61

49 จ้างเหมาทั่วไป  กองช่าง 7,300.00     7,300.00     เฉพาะเจาะจง นายวชัรินทร์  อินทพนัธ์ นายวชัรินทร์  อินทพนัธ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลชที ่ 10/2562

ประจ าเดือน ต.ค.61 (7,300) (7,300) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 1 ต.ค. 61

50 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างส ารวจ 7,800.00     7,800.00     เฉพาะเจาะจง นายศักดา  ขุนแก้ว นายศักดา  ขุนแก้ว เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลชที ่ 11/2562

ประจ าเดือน ต.ค.61 (7,800) (7,800) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 1 ต.ค. 61

51 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างโยธา 7,800.00     7,800.00     เฉพาะเจาะจง นายอธพิฒัน์  ปนัเหน่ นายอธพิฒัน์  ปนัเหน่ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลชที ่ 12/2562

ประจ าเดือน ต.ค.61 (7,800) (7,800) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 1 ต.ค. 61



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

52 จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นายนาวา  ตัวสะอาด นายนาวา  ตัวสะอาด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลชที ่ 13/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 1 ต.ค. 61

ประจ าเดือน ต.ค.61

53 จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวสันต์  ภาวงัค์ นายวสันต์  ภาวงัค์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลชที ่ 14/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 1 ต.ค. 61

ประจ าเดือน ต.ค.61

54 จ้างเหมาเก็บค่าน้ าประปา 4,105.50     4,105.50     เฉพาะเจาะจง นางปฐมพร  สัตย์ธรรม นางปฐมพร  สัตย์ธรรม เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลชที ่ 16/2562

ประจ าเดือน พ.ย.61 (4,105.50) (4,105.50) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 22 ต.ค. 61

55 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 5,888.66     5,888.66     เฉพาะเจาะจง บริษทัโตโยต้านครพงิค์เชียงใหม่ จ ากัด บริษัทโตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลชที ่ 17/2562

หมายเลขทะเบียน กษ 2348 เชียงใหม่ (5,888.66) (5,888.66) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 22 ต.ค. 61

56 ซ้ือน้ าด่ืม 950.00       950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืม ทีทัท ร้านน้ าด่ืม ทีทัท เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(950) (950) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

57 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 420.00       420.00       เฉพาะเจาะจง ร้านตันประดิษฐ์ ร้านตันประดิษฐ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(420) (420) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

58 ซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2 หลอด 11,600.00   11,600.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน แทป๊ อิงจ ร้าน แทป๊ อิงจ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลชที ่1/2562

(11,600) (11,600) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 30 ต.ค. 61

59 ซ้ือใบเสร็จค่าน้ าประปา 2 กล่อง 9,000.00     9,000.00     เฉพาะเจาะจง จุรี หนูเอียด จุรี หนูเอียด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลชที ่2/2562

(9,000) (9,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 30 ต.ค. 61

60 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 1,900.00     1,900.00     เฉพาะเจาะจง บจก.นอร์ทเทร์ิน ไอท ีซิสเต็ม บจก.นอร์ทเทร์ิน ไอท ีซิสเต็ม เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลชที ่3/2562

(1,900) (1,900) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

61 จ้างเหมาช่วยดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าพร  ปนัทอง นางสาวอ าพร  ปนัทอง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลชที ่18/2562

เด็กเล็ก ฯ ประจ าเดือน พ.ย.61 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

62 จ้างเหมาช่วยดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาววกิานดา  นาวา นางสาววกิานดา  นาวา เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลชที ่ 19/2562

เด็กเล็ก ฯ ประจ าเดือน พ.ย.61 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

63 จ้างเหมาปฎิบัติงานด้านเอกสาร 6,500.00     6,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาววชิรญาณ์  สิทธิ นางสาววชิรญาณ์  สิทธิ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลชที ่ 20/2562

และบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ (6,500) (6,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

ประจ าเดือน พ.ย.61

64 จ้างเหมาท าความสะอาด  ศูนย์พัฒนา 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวเข็มพร  เรือนเงิน นางสาวเข็มพร  เรือนเงิน เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลชที ่ 21/2562

เด็กเล็ก ฯ ประจ าเดือน พ.ย.61 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

หนังสือที ่กค (กวจ) 
0405.2/ว 119 ลงวันที ่7
 มนีาคม 2561
หนังสือที ่กค (กวจ) 
0405.2/ว 119 ลงวันที ่7
 มนีาคม 2561



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

65 จ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ  ส านักปลัด 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีย์รัตน์  ธงชัย นางสาวสุรีย์รัตน์  ธงชัย เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลชที ่ 22/2562

ประจ าเดือน ต.ค.61 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

66 จ้างเหมาจัดท าสมุดบันทึกขยะ 3,000.00     3,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโลมา ร้านโลมา เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลชที ่ 23/2562

(3,000) (3,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

67 จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นายนาวา  ตัวสะอาด นายนาวา  ตัวสะอาด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลชที ่ 24/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

ประจ าเดือน พ.ย.61

68 จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวสันต์  ภาวงัค์ นายวสันต์  ภาวงัค์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลชที ่ 25/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

ประจ าเดือน พ.ย.61

69 จ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ กองช่าง 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจพร  สุทธาวาสน์ นางสาวเบญจพร  สุทธาวาสน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลชที ่ 26/2562

ประจ าเดือน พ.ย.61 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

70 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างส ารวจ 7,800.00     7,800.00     เฉพาะเจาะจง นายศักดา  ขุนแก้ว นายศักดา  ขุนแก้ว เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลชที ่ 27/2562

ประจ าเดือน พ.ย.61 (7,800) (7,800) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

71 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างโยธา 7,800.00     7,800.00     เฉพาะเจาะจง นายอธพิฒัน์  ปนัเหน่ นายอธพิฒัน์  ปนัเหน่ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลชที ่ 28/2562

ประจ าเดือน พ.ย.61 (7,800) (7,800) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

72 จ้างเหมาทั่วไป  กองช่าง 7,300.00     7,300.00     เฉพาะเจาะจง นายวชัรินทร์  อินทพนัธ์ นายวชัรินทร์  อินทพนัธ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลชที ่ 29/2562

ประจ าเดือน พ.ย.61 (7,300) (7,300) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

73 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการเงิน 7,500.00     7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร  ชุ่มมาลี นางสาวปริยากร  ชุ่มมาลี เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลชที ่ 30/2562

ประจ าเดือน พ.ย.61 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

74 จ้างเหมาดูแลระบบประปาหมู่บ้าน 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท ์ บญุโท นายรัชชานนท ์ บญุโท เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลชที ่ 31/2562

ประจ าเดือน พ.ย.61 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

75 ซ้ืออาหารเสริม(นม) 262,424.40 262,424.40  เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
สัญญาซ้ือเลชที ่ 1/2562

 ภาคเรียนที่ 2/2561 (262,424.40) (262,424.40) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ต.ค. 61

76 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง  17,042.66   17,042.66 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง รายงานขอเหน็ชอบ

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 (17,042.66) (17,042.66) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที ่1 ต.ค.61

77 จดัซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพ 26,800.00   26,800.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จ ากัด      บริษัท โปรวิชั่น โพรไวเดอร์ จ ากัด   เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 10/ 2562

แห่งการเรียนรู้ด้านส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ  (26,800) 26,800.- ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 4 ธ.ค. 61

DLTV ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด 

องค์การบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด อ.พร้าว

จ.เชียงใหม่ จ านวน 1 ชุด 



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

78 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 35 รายการ 32,745.00   32,745.00   เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวโอเอเซนเตอร์ ร้านพร้าวโอเอเซนเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 11/2562

(32,745) (32,745) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 6 ธ.ค. 61

79 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,800.00     1,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวคอมเซอร์วสิ ร้านพร้าวคอมเซอร์วสิ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 51/2562

ของส านักปลัด (1,800) (1,800) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 7 ธ.ค. 61

80 โครงการก่อสร้างโรงน้ าด่ืมสะอาดเพื่อ 800,000.00 511,950.00 ประกวดราคา เอ็น เค วอเตอร์                                 - หจก.วัน ไทยทรีทเม้นท์ เสนอราคาต่ าสุด 
สัญญาจา้งเลขที ่ 2/ 2562

ชุมชนต าบลโหล่งขอด หมู่ที่ 2,3,4,5,8 อิเล็กทรอนิกส์ หจก.วัน ไทยทรีทเม้นท์               (481,950) (481,950) เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ลงวันที ่ 7 ธ.ค. 61

ต.โหล่งขอด (e-bidding)  ตามเง่ือนไขเอกสาร
ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์

81 จ้างเหมารถแบล็คโฮลขนาดเล็ก 5,000.00     5,000.00 เฉพาะเจาะจง ทะลาบุญพาณิชย์ ทะลาบุญพาณิชย์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 52/2562

(5,000) (5,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 24 ธ.ค. 61

82 จัดซ้ือปูนซีเมนต์ และท่อพีวีซี 13,478.00   13,478.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยธนภณัฑ์ ร้านชัยธนภณัฑ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 12/2562

(13,478) (13,478) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 25 ธ.ค. 61

83 จ้างเหมารถแบล็คโฮลขนาดใหญ่ 216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอินเหลา จันทร์ป้อ นายอินเหลา จันทร์ป้อ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 53/2562

เพื่อซ่อมแซม (216,000) (216,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 25 ธ.ค. 61

84 จ้างเหมาท าความสะอาด  ศูนย์พัฒนา 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวเข็มพร  เรือนเงิน นางสาวเข็มพร  เรือนเงิน เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 54/2562

เด็กเล็ก ฯ ประจ าเดือน ม.ค.62 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ธ.ค. 61

85 จ้างเหมาช่วยดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาววกิานดา  นาวา นางสาววกิานดา  นาวา เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 55/2562

เด็กเล็ก ฯ ประจ าเดือน ม.ค.62 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ธ.ค. 61

86 จ้างเหมาช่วยดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าพร  ปนัทอง นางสาวอ าพร  ปนัทอง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 56/2562

เด็กเล็ก ฯ ประจ าเดือน ม.ค.62 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ธ.ค. 61

87 จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวสันต์  ภาวงัค์ นายวสันต์  ภาวงัค์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 57/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ธ.ค. 61

ประจ าเดือน ม.ค.62

88 จ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ  ส านักปลัด 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีย์รัตน์  ธงชัย นางสาวสุรีย์รัตน์  ธงชัย เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 58/2562

ประจ าเดือน ม.ค.62 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ธ.ค. 61

89 จ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ กองช่าง 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจพร  สุทธาวาสน์ นางสาวเบญจพร  สุทธาวาสน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 59/2562

ประจ าเดือน ม.ค.62 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ธ.ค. 61

90 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างโยธา 7,800.00     7,800.00     เฉพาะเจาะจง นายอธพิฒัน์  ปนัเหน่ นายอธพิฒัน์  ปนัเหน่ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 60/2562

ประจ าเดือน ม.ค.62 (7,800) (7,800) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ธ.ค. 61

91 จ้างเหมาทั่วไป  กองช่าง 7,300.00     7,300.00     เฉพาะเจาะจง นายวชัรินทร์  อินทพนัธ์ นายวชัรินทร์  อินทพนัธ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 61/2562

ประจ าเดือน ม.ค.62 (7,300) (7,300) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ธ.ค. 61



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

92 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างส ารวจ 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  จอมค า นายกฤษฎากร  จอมค า เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 62/2562

ประจ าเดือน ม.ค.62 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ธ.ค. 61

93 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการเงิน 7,500.00     7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร  ชุ่มมาลี นางสาวปริยากร  ชุ่มมาลี เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 63/2562

ประจ าเดือน ม.ค.62 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ธ.ค. 61

94 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท ์ บญุโท นายรัชชานนท ์ บญุโท เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 64/2562

ประจ าเดือน ม.ค.62 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ธ.ค. 61

95 จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นายนาวา  ตัวสะอาด นายนาวา  ตัวสะอาด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 65/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ธ.ค. 61

ประจ าเดือน ม.ค.62

96 ซ้ือน้ าด่ืม 1,180.00     1,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืม ทีทัท ร้านน้ าด่ืม ทีทัท เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(1,180) (1,180) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

97 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 440.00       440.00       เฉพาะเจาะจง ร้านตันประดิษฐ์ ร้านตันประดิษฐ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(440) (440) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

98 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง  5,934.98     5,934.98 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง รายงานขอเหน็ชอบ

ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 (5,934.98) (5,934.98) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที ่1 ต.ค.61

99 จ้างเหมาบันทึกมิเตอร์ประปา 2,346.00     2,346.00     เฉพาะเจาะจง นางปฐมพร  สัตย์ธรรม นางปฐมพร  สัตย์ธรรม เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 65/2562

ประจ าเดือน ม.ค.62 (2,346) (2,346) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 3 ม.ค.62

100 จ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ าประปา 4,105.50     4,105.50     เฉพาะเจาะจง นางปฐมพร  สัตย์ธรรม นางปฐมพร  สัตย์ธรรม เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 66/2562

ประจ าเดือน ธ.ค.61 (4,105.50) (4,105.50) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 3 ม.ค.62

101 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,000.00     1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวคอมเซอร์วสิ ร้านพร้าวคอมเซอร์วสิ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 67/2562

ของกองช่าง (1,000) (1,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 10 ม.ค. 62

102 จดัซ้ือวสัดุเพือ่ใช้ตามโครงการจดังานวนัเด็ก 34,550.00   34,550.00   เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวโอเอเซนเตอร์ ร้านพร้าวโอเอเซนเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 13/2562

ปี 62 (34,550) (34,550) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 9 ม.ค.62

103 จ้างเหมาเคร่ืองขยายเสียง 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจิณตนาโฟโต้ซาวด์ ร้านพร้าวคอมเซอร์วสิ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 68/2562

ตามโครงการจัดงานวันเด็ก ปี 62 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 8 ม.ค.62

104 จ้างเหมารถไถปรับถนน 49,500.00   49,500.00 เฉพาะเจาะจง ทะลาบุญพาณิชย์ ทะลาบุญพาณิชย์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 69/2562

(49,500) (49,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 14 ม.ค.62

105 จัดซ้ือดินถม จ านวน 40 ลบ.ม. 4,800.00     4,800.00 เฉพาะเจาะจง ทะลาบุญพาณิชย์ ทะลาบุญพาณิชย์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 14/2562

(4,800) (4,800) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ม.ค.62

106 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 2,250 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวโฆษณา ร้านพร้าวโฆษณา เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 70/2562

จัดเก็บภาษี ประจ าปี 2562 (2,250) (2,250) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 14 ม.ค.62

หนังสือที ่กค (กวจ) 
0405.2/ว 119 ลงวันที ่7
 มนีาคม 2561

หนังสือที ่กค (กวจ) 
0405.2/ว 119 ลงวันที ่7
 มนีาคม 2561
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หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

107 จ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ  ส านักปลัด 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีย์รัตน์  ธงชัย นางสาวสุรีย์รัตน์  ธงชัย เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 71/2562

ประจ าเดือน ก.พ.62 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ม.ค.62

108 จ้างเหมาท าความสะอาด  ศูนย์พัฒนา 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวเข็มพร  เรือนเงิน นางสาวเข็มพร  เรือนเงิน เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 72/2562

เด็กเล็ก ฯ ประจ าเดือน ก.พ.62 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ม.ค.62

109 จ้างเหมาช่วยดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาววกิานดา  นาวา นางสาววกิานดา  นาวา เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 73/2562

เด็กเล็ก ฯ ประจ าเดือน ก.พ.62 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ม.ค. 62

110 จ้างเหมาช่วยดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าพร  ปนัทอง นางสาวอ าพร  ปนัทอง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 74/2562

เด็กเล็ก ฯ ประจ าเดือน ก.พ.62 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 31 ม.ค. 62

111 จ้างเหมาจัดท าบัญชี ศพด.โหล่งขอด 6,500.00     6,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร  ศรีออน นางสาวณัฐพร  ศรีออน เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 75/2562

และโรงเรียนอนุบาลโหล่งขอด (6,500) (6,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ม.ค. 62

ประจ าเดือน ก.พ.62

112 จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นายนาวา  ตัวสะอาด นายนาวา  ตัวสะอาด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 76/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ม.ค. 62

ประจ าเดือน ก.พ.62

113 จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวสันต์  ภาวงัค์ นายวสันต์  ภาวงัค์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 77/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 31 ม.ค. 62

ประจ าเดือน ก.พ.62

114 จ้างเหมาผู้ช่วยธุรการ กองช่าง 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจพร  สุทธาวาสน์ นางสาวเบญจพร  สุทธาวาสน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 78/2562

ประจ าเดือน ก.พ.62 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ม.ค. 62

115 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างโยธา 7,800.00     7,800.00     เฉพาะเจาะจง นายอธพิฒัน์  ปนัเหน่ นายอธพิฒัน์  ปนัเหน่ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 79/2562

ประจ าเดือน ก.พ.62 (7,800) (7,800) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ม.ค. 62

116 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างส ารวจ 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  จอมค า นายกฤษฎากร  จอมค า เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 80/2562

ประจ าเดือน ก.พ.62 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ม.ค. 62

117 จ้างเหมาทั่วไป  กองช่าง 7,300.00     7,300.00     เฉพาะเจาะจง นายวชัรินทร์  อินทพนัธ์ นายวชัรินทร์  อินทพนัธ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 81/2562

ประจ าเดือน ก.พ.62 (7,300) (7,300) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ม.ค. 62

118 จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการเงิน 7,500.00     7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร  ชุ่มมาลี นางสาวปริยากร  ชุ่มมาลี เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 82/2562

ประจ าเดือน ก.พ.62 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ม.ค. 62

119 จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท ์ บญุโท นายรัชชานนท ์ บญุโท เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 83/2562

ประจ าเดือน ม.ค.62 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ม.ค. 62



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

120 จ้างเหมาบันทึกมิเตอร์ประปา 2,346.00     2,346.00     เฉพาะเจาะจง นางปฐมพร  สัตย์ธรรม นางปฐมพร  สัตย์ธรรม เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 84/2562

ประจ าเดือน ม.ค.62 (2,346) (2,346) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 31 ม.ค.62

121 ซ้ือน้ าด่ืม 1,560.00     1,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืม ทีทัท ร้านน้ าด่ืม ทีทัท เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(1,560) (1,560) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

122 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 440.00       440.00       เฉพาะเจาะจง ร้านตันประดิษฐ์ ร้านตันประดิษฐ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(440) (440) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

123 ป้ายไวนิล โครงการขยะ 900.00       900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวโฆษณา2 ร้านพร้าวโฆษณา2 เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(900) (900) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

124 ป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันเด็ก 450.00       450.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวโฆษณา2 ร้านพร้าวโฆษณา2 เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(900) (900) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

125 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง  7,925.88     7,925.88 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง รายงานขอเหน็ชอบ

ประจ าเดือน มกราคม 2562 (7,925.88) (7,925.88) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที ่1 ต.ค.61

126 จัดซ้ือตาชั่ง จ านวน 2 เคร่ือง 3,000.00     3,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวรรษมนพานิช ร้านวรรษมนพานิช เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 17/2562

โครงการขยะ (3,000) (3,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 12 ก.พ. 62

127 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 3,000.00     3,000.00     เฉพาะเจาะจง อู่แสวงการช่าง อู่แสวงการช่าง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 86/2562

กษ 2348 เชียงใหม่ (3,000) (3,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 14 ก.พ.62

128 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ไม้อัด) 4,200.00     4,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านชัยธนภัณฑ์ ร้านชัยธนภัณฑ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 18/2562

(4,200) (4,200) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 15 ก.พ. 62

129 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมอาคาร 2,460.00     2,460.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้าวสินไพศาล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้าวสินไพศาล เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 19/2562

รร.อนุบาลโหล่งขอด (2,460) (2,460) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 15 ก.พ. 62

130 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ A3 เพื่อใช้ใน 6,300.00     6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ทเทิร์น ไอทีซิสเต็ม บริษัท นอร์ทเทิร์น ไอทีซิสเต็ม เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 20/2562

กองช่าง (6,300) (6,300) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ก.พ. 62

131 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองช่าง 7,300.00     7,300.00     เฉพาะเจาะจง นายวชัรินทร์ อินทพนัธ์ นายวชัรินทร์ อินทพนัธ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 87/2562

ประจ าเดือน มีนาคม 2562 (7,300) (7,300) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ก.พ. 62

132 จ้างเหมาธุรการกองช่าง 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจพร สุทธาวาสน์ นางสาวเบญจพร สุทธาวาสน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 88/2562

ประจ าเดือน มีนาคม 2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ก.พ. 62

133 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างส ารวจ 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎากร จอมค า นายกฤษฎากร จอมค า เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 89/2562

ประจ าเดือน มีนาคม 2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ก.พ. 62

หนังสือที ่กค (กวจ) 
0405.2/ว 119 ลงวันที ่7
 มนีาคม 2561
หนังสือที ่กค (กวจ) 
0405.2/ว 119 ลงวันที ่7
 มนีาคม 2561
หนังสือที ่กค (กวจ) 
0405.2/ว 119 ลงวันที ่7
 มนีาคม 2561
หนังสือที ่กค (กวจ) 
0405.2/ว 119 ลงวันที ่7
 มนีาคม 2561



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

134 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างโยธากองช่าง 7,800.00     7,800.00     เฉพาะเจาะจง นายอิทธพิฒัน์  ปนัเหน่ นายอิทธพิฒัน์  ปนัเหน่ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 90/2562

ประจ าเดือน มีนาคม 2562 (7,800) (7,800) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ก.พ. 62

135 จ้างเหมาบริการช่วยท าความสะอาด 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวเข็มพร เรือนเงิน นางสาวเข็มพร เรือนเงิน เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 91/2562

ศพด.โหล่งขอด และรร.อนุบาลโหล่งขอด (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ก.พ. 62

ประจ าเดือน มีนาคม 2562

136 จ้างเหมาบริการดูแลเด็กอายุ 2-3 ปี ศพด. 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาววกิานดา นาวา นางสาววกิานดา นาวา เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 92/2562

โหล่งขอด ประจ าเดือน มีนาคม 2562 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ก.พ. 62

137 จ้างเหมาบริการดูแลเด็กอายุ 2-3 ปี ศพด. 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าพร  ปนัทอง นางสาวอ าพร  ปนัทอง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 93/2562

โหล่งขอด ประจ าเดือน มีนาคม 2562 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ก.พ. 62

138 จ้างเหมาจัดท าบัญชี ศพด.โหล่งขอด และ รร. 6,500.00     6,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร ศรีออน นางสาวณัฐพร ศรีออน เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 94/2562

อนุบาลโหล่งขอด ประจ าเดือน มีนาคม 2562 (6,500) (6,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ก.พ. 62

139 จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นายนาวา  ตัวสะอาด นายนาวา  ตัวสะอาด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 95/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ก.พ. 62

ประจ าเดือน มีนาคม 2562

140 จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวสันต์  ภาวงัค์ นายวสันต์  ภาวงัค์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 96/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ก.พ. 62

ประจ าเดือน มีนาคม 2562

141 จ้างเหมาบริการงานด้านเอกสารช่วยพิมพ์ 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน์  ธงชัย นางสาวสุรีรัตน์  ธงชัย เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 97/2562

หนังสือราชการ ประจ าเดือน มีนาคม 2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ก.พ. 62

142 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 98/2562

ประจ าเดือน มีนาคม 2562 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ก.พ. 62

143 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 7,500.00     7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท ์บญุโท นายรัชชานนท ์บญุโท เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่99/2562

ประจ าเดือน มีนาคม 2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ก.พ. 62

144 จ้างเหมาบริการบันทึกมิเตอร์ประปา 2,346.00     2,346.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา นาแก้ว นางสาวเจนจิรา นาแก้ว ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจา้งเลขที ่100/2562

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (2,346) (2,346) เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ลงวันที ่ 28 ก.พ. 62

145 ซ้ือน้ าด่ืม 1,560.00     1,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืม ทีทัท ร้านน้ าด่ืม ทีทัท เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(1,560) (1,560) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

146 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 440.00       440.00       เฉพาะเจาะจง ร้านตันประดิษฐ์ ร้านตันประดิษฐ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(440) (440) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือที ่กค (กวจ) 
0405.2/ว 119 ลงวันที ่7
 มนีาคม 2561

หนังสือที ่กค (กวจ) 
0405.2/ว 119 ลงวันที ่7
 มนีาคม 2561



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

147 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง  9,867.67     9,867.67 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง รายงานขอเหน็ชอบ

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (9,867.67) (9,867.67) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที ่1 ต.ค.61

148 จ้างเหมาท าจัดท าอาหาร 40,000.00      40,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวปรัศนีย์  ง้าวกาเขียว นางสาวปรัศนีย์  ง้าวกาเขียว เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 101/2562

โครงการป้องกันแนวไฟป่า (40,000) (40,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 4 ม.ีค. 62

149 จ้างเหมาบริการส ารวจจ านวนสัตว์ 2,697.00        2,697.00        เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณี  แก้วตา นางสุพรรณี  แก้วตา เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 86/2562

(2,697) (2,697) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 7 ม.ีค. 62

150 จัดซ้ือวัสดุกีฬา 18,564.00      18,564.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สปอร์ตแมกซิไมซ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สปอร์ตแมกซิไมซ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 21/2562

(18,564) (18,564) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่7 ม.ีค. 62

151 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,650.00        1,650.00        เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง ร้านจ านงค์การช่าง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 22/2562

(น้ ามันไฮดรอลิก) (1,650) (1,650) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่11 ม.ีค. 62

152 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3,824.00        3,824.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง ร้านจ านงค์การช่าง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 23/2562

(3,824) (3,824) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่11 ม.ีค. 62

153 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล 55,090.00      55,090.00 เฉพาะเจาะจง อุปนันท์กิจก่อสร้าง อุปนันท์กิจก่อสร้าง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 104/2562

จ านวน 7 บ่อ (55,090) (55,090) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่13 ม.ีค. 62

154 โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Over Lay) 378,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พนธกรการโยธา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พนธกรการโยธา เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง สัญญาจา้งเลขที ่ 3/ 2562

ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้าน (378,000) (378,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 15 ม.ีค. 62

นางศรีมอญ ถึงปากทางบ้านนายอิน สมดี

บ้านป่าแต้ง หมู่ที่ 2
155 จ้างเหมาจัดท าเวปไซต์ของ 35,000.00      35,000.00 เฉพาะเจาะจง ไทยโรคัลเว็บ ไทยโรคัลเว็บ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 104/2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด (35,000) (35,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่15 ม.ีค. 62

156 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร 15,450.00      15,450.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง ร้านจ านงค์การช่าง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 105/2562

(15,450) (15,450) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่15 ม.ีค. 62

157 จ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ าประปา 4,105.50        4,105.50 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา นาแก้ว นางสาวเจนจิรา นาแก้ว เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 106/2562

ประจ าเดือน มีนาคม 2562 (4,105.50) (4,105.50) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่15 ม.ีค. 62

158 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,864.00        5,864.00        เฉพาะเจาะจง ร้านวรรษมนพานิช ร้านวรรษมนพานิช เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 24/2562

จ านวน 5 รายการ (กองคลัง) (5,864) (5,864) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่19 ม.ีค. 62

159 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 10,259.00      10,259.00      เฉพาะเจาะจง ร้านวรรษมนพานิช ร้านวรรษมนพานิช เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 25/2562

จ านวน 16 รายการ (กองการศึกษา) (10,259) (10,259) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่19 ม.ีค. 62

160 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 1,615.00        1,615.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธารา จ ากัด บริษัท ธารา จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 107/2562

(1,615) (1,615) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่22 ม.ีค. 62

161 จัดซ้ือถ้วยรางวัล โครงการห้องเรียน 1,980.00        1,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวโอเอเซนเตอร์ ร้านพร้าวโอเอเซนเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 26/2562

พ่อแม่ (1,980) (1,980) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่27 ม.ีค. 62
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หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

162 จ้างเหมาจัดท าตรายาง 2,100.00        2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิวะญดา การป้าย ร้านศิวะญดา การป้าย เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 111/2562

(2,100) (2,100) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่28 ม.ีค. 62

163 จา้งเหมาบริการงานด้านเอกสารช่วยพิมพ์ 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน์  ธงชัย นางสาวสุรีรัตน์  ธงชัย เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 112/2562

หนังสือราชการ ประจ าเดือน เมษายน 2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 29  ม.ีค. 62

164 จา้งเหมาจดัท าบัญชี ศพด.โหล่งขอด และ รร. 6,500.00        6,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร ศรีออน นางสาวณัฐพร ศรีออน เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 113/2562

อนุบาลโหล่งขอด ประจ าเดือน เมษายน 2562 (6,500) (6,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 29  ม.ีค. 62

165 จา้งเหมาบริการดูแลเด็กอาย ุ2-3 ปี ศพด. 7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววิกานดา นาวา นางสาววิกานดา นาวา เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 114/2562

โหล่งขอด ประจ าเดือน เมษายน 2562 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 29  ม.ีค. 62

166 จา้งเหมาบริการดูแลเด็กอาย ุ2-3 ปี ศพด. 7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าพร  ปันทอง นางสาวอ าพร  ปันทอง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่115/2562

โหล่งขอด ประจ าเดือน เมษายน 2562 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 29  ม.ีค. 62

167 จา้งเหมาบริการช่วยท าความสะอาด 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเข็มพร เรือนเงิน นางสาวเข็มพร เรือนเงิน เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่116/2562

ศพด.โหล่งขอด และรร.อนุบาลโหล่งขอด (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 29  ม.ีค. 62

ประจ าเดือน เมษายน 2562

168 จา้งเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวสันต์  ภาวังค์ นายวสันต์  ภาวังค์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่117/2562

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 29  ม.ีค. 62

ประจ าเดือน เมษายน 2562
169 จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน 7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง นายนาวา  ตัวสะอาด นายนาวา  ตัวสะอาด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 118/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 29  ม.ีค. 62

ประจ าเดือน เมษายน 2562
170 จา้งเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 119/2562

ประจ าเดือน เมษายน 2562 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 29  ม.ีค. 62

171 จา้งเหมาบริการผู้ช่วยเจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้ 7,500.00        7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท์ บุญโท นายรัชชานนท์ บุญโท เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่120/2562

ประจ าเดือน เมษายน 2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 29  ม.ีค. 62

172 จ้างเหมาธุรการกองช่าง 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจพร สุทธาวาสน์ นางสาวเบญจพร สุทธาวาสน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 121/2562

ประจ าเดือน เมษายน 2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 29  ม.ีค. 62

173 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองช่าง 7,300.00        7,300.00        เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์ อินทพันธ์ นายวัชรินทร์ อินทพันธ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 122/2562

ประจ าเดือน เมษายน 2562 (7,300) (7,300) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 29  ม.ีค. 62

174 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างโยธากองช่าง 7,800.00        7,800.00        เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพัฒน์  ปันเหน่ นายอิทธิพัฒน์  ปันเหน่ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 123/2562

ประจ าเดือน เมษายน 2562 (7,800) (7,800) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 29  ม.ีค. 62

175 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างส ารวจ 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎากร จอมค า นายกฤษฎากร จอมค า เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่124/2562

ประจ าเดือน เมษายน 2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 29  ม.ีค. 62

176 จ้างเหมาบริการบันทึกมิเตอร์ประปา 2,346.00        2,346.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา นาแก้ว นางสาวเจนจิรา นาแก้ว ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจา้งเลขที ่125/2562

ประจ าเดือน เมษายน 2562 (2,346) (2,346) เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ลงวันที ่ 29  ม.ีค. 62



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

177 ซ้ือน้ าด่ืม 900.00            900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืม ทีทัท ร้านน้ าด่ืม ทีทัท เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(900) (900) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

178 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 380.00            380.00            เฉพาะเจาะจง ร้านตันประดิษฐ์ ร้านตันประดิษฐ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(380) (380) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

179 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง  18,096.21        18,096.21 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง รายงานขอเหน็ชอบ

ประจ าเดือน มีนาคม 2562 (18,096.21) (18,096.21) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที ่1 ต.ค.61

180 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,950.00        1,950.00        เฉพาะเจาะจง หจก.  เชียใหม่  ซี.ดี.อาร์ เทรดด้ิง หจก.  เชียใหม่  ซี.ดี.อาร์ เทรดด้ิง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 27/2562

(แถบสะท้อนแสง) รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ (1,950) (1,950) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 2 เม.ย. 62

181 จดัซ้ือวสัดุ  โครงการอนุรักษ์ประเพณีปีใ๋หม่ 4,700.00        4,700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนภาพรสังฆภัณฑ์ ร้านนภาพรสังฆภัณฑ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 28/2562

เมือง (4,700) (4,700) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 9 เม.ย. 62

182 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองถ่าย) 11,600.00      11,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแท็ปอิงจ ร้านแท็ปอิงจ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 29/2562

(11,600) (11,600) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่9  เม.ย. 62

183 จ้างเหมาจัดท าสมุดบัญชีครัวเรือน 19,600.00      19,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท  สุเทพการพิมพ์แอนด์มิเดีย  จก. บริษัท  สุเทพการพิมพ์แอนด์มเิดีย  จก. เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 126/2562

(19,600) (19,600) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 11  เม.ย.  62

184 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,444.95        2,444.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โตโยต้านครพิงค์  จ ากัด บริษัท  โตโยต้านครพิงค์  จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 127/2562

และขนส่ง   (รถยนต์ส่วนกลาง) (2,44.95) (2,44.95) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่11 เม.ย  62

185 จัดซ้ือวัตซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 41,460.00      41,460.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวเพื่อนปศุสัตว์ ร้านพร้าวเพื่อนปศุสัตว์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 30/2562

(41,460) (41,460) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 12  เม.ย.  62

186 จัดซ้ือหน้ากากอนามัย 4,000.00        4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเจริญเภสัช ร้านรุ่งเจริญเภสัช เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 31/2562

(4,000) (4,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่13 เม.ย  62

187 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร  โครงการทบทวนแผน 945.00          945.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์ ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 128/2562

ชุมชน (945) (945) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่19  เม.ย  62

188 จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างของ 47,705.00      47,705.00 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  ช่วยงาน นายมานิตย์  ช่วยงาน เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 129/2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด (47,705) (47,705) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่25  เม.ย. 62

189 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 38,200.00      38,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง ร้านจ านงค์การช่าง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 130/2562

หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 5 ต าบลโหลงขอด (38,200) (38,200) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 29 เม.ย.  62

190 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองเป่าลม 1,700.00        1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์.ไอ.อาร์. จ ากัด บริษัท แอร์.ไอ.อาร์. จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 131/2562

(1,700) (1,700) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่29  เม.ย. 62

191 จ้างเหมาจัดท าบัญชี ศพด.โหล่งขอด และ รร. 6,500.00        6,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร ศรีออน นางสาวณัฐพร ศรีออน เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่132/2562

อนุบาลโหล่งขอด ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 (6,500) (6,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

192 จ้างเหมาบริการช่วยท าความสะอาด 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเข็มพร เรือนเงิน นางสาวเข็มพร เรือนเงิน เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่133/2562

ศพด.โหล่งขอด และรร.อนุบาลโหล่งขอด (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562

หนงัสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวนัที่ 7 มีนาคม 2561

หนงัสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวนัที่ 7 มีนาคม 2561



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

193 จ้างเหมาบริการดูแลเด็กอายุ 2-3 ปี ศพด. 7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววิกานดา นาวา นางสาววิกานดา นาวา เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 134/2562

โหล่งขอด ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

194 จ้างเหมาบริการดูแลเด็กอายุ 2-3 ปี ศพด. 7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าพร  ปันทอง นางสาวอ าพร  ปันทอง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 135/2562

โหล่งขอด ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

195 จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน 7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง นายนาวา  ตัวสะอาด นายนาวา  ตัวสะอาด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่136/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562
196 จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวสันต์  ภาวังค์ นายวสันต์  ภาวังค์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่137/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562
197 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองช่าง 7,300.00        7,300.00        เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์ อินทพันธ์ นายวัชรินทร์ อินทพันธ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 138/2562

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 (7,300) (7,300) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

198 จ้างเหมาธุรการกองช่าง 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจพร สุทธาวาสน์ นางสาวเบญจพร สุทธาวาสน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่139/2562

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

199 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างส ารวจ 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎากร จอมค า นายกฤษฎากร จอมค า เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่140/2562

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

200 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างโยธากองช่าง 7,800.00        7,800.00        เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพัฒน์  ปันเหน่ นายอิทธิพัฒน์  ปันเหน่ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่141/2562

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 (7,800) (7,800) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

201 จา้งเหมาบริการงานด้านเอกสารช่วยพิมพ์ 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน์  ธงชัย นางสาวสุรีรัตน์  ธงชัย เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่142/2562

หนังสือราชการ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

202 จา้งเหมาบริการช่วยงานป้องกันและบรรเทา 8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์  บุญเบ๊อะ นายกิตติพงศ์  บุญเบ๊อะ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่143/2562

สาธารณภัย  ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2562 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

203 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่144/2562

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

204 จา้งเหมาบริการผู้ช่วยเจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้ 7,500.00        
7,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายรัชชานนท์ บุญโท นายรัชชานนท์ บุญโท
เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที ่145/2562

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562
(7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

205 จ้างเหมาบริการบันทึกมิเตอร์ประปา 2,346.00        2,346.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา นาแก้ว นางสาวเจนจิรา นาแก้ว ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ใบส่ังจา้งเลขที ่146/2562

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 (2,346) (2,346) เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

206 ซ้ือน้ าด่ืม 1,200.00          1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืม ทีทัท ร้านน้ าด่ืม ทีทัท เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(1,200) (1,200) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

207 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 420.00            420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตันประดิษฐ์ ร้านตันประดิษฐ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(420) (420) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

หนงัสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวนัที่ 7 มีนาคม 2561

หนงัสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวนัที่ 7 มีนาคม 2561



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

208 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง  18,096.21        18,096.21 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง รายงานขอเหน็ชอบ

ประจ าเดือน เมษายน 2562 (18,096.21) (18,096.21) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที ่1 ต.ค.61

209 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,950.00        1,950.00        เฉพาะเจาะจง หจก.  เชียใหม่  ซี.ดี.อาร์ เทรดด้ิง หจก.  เชียใหม่  ซี.ดี.อาร์ เทรดด้ิง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 27/2562

(แถบสะท้อนแสง) รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ (1,950) (1,950) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 2 เม.ย. 62

210 จดัซ้ือวสัดุ  โครงการอนุรักษ์ประเพณีปีใ๋หม่ 4,700.00        4,700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนภาพรสังฆภัณฑ์ ร้านนภาพรสังฆภัณฑ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 28/2562

เมือง (4,700) (4,700) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 9 เม.ย. 62

211 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองถ่าย) 11,600.00      11,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านแท็ปอิงจ ร้านแท็ปอิงจ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 29/2562

(11,600) (11,600) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่9  เม.ย. 62

212 จ้างเหมาจัดท าสมุดบัญชีครัวเรือน 19,600.00      19,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท  สุเทพการพิมพ์แอนด์มิเดีย  จก. บริษัท  สุเทพการพิมพ์แอนด์มเิดีย  จก. เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 126/2562

(19,600) (19,600) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 11  เม.ย.  62

213 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,444.95        2,444.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท  โตโยต้านครพิงค์  จ ากัด บริษัท  โตโยต้านครพิงค์  จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 127/2562

และขนส่ง   (รถยนต์ส่วนกลาง) (2,44.95) (2,44.95) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่11 เม.ย  62

214 จัดซ้ือวัตซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 41,460.00      41,460.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวเพื่อนปศุสัตว์ ร้านพร้าวเพื่อนปศุสัตว์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 30/2562

(41,460) (41,460) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 12  เม.ย.  62

215 จัดซ้ือหน้ากากอนามัย 4,000.00        4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเจริญเภสัช ร้านรุ่งเจริญเภสัช เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 31/2562

(4,000) (4,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่13 เม.ย  62

216 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร  โครงการทบทวนแผน 945.00          945.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์ ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 128/2562

ชุมชน (945) (945) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่19  เม.ย  62

217 จ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างของ 47,705.00      47,705.00 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์  ช่วยงาน นายมานิตย์  ช่วยงาน เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 129/2562

องค์การบริหารส่วนต าบลโหล่งขอด (47,705) (47,705) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่25  เม.ย. 62

218 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 38,200.00      38,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง ร้านจ านงค์การช่าง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 130/2562

หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 5 ต าบลโหลงขอด (38,200) (38,200) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 29 เม.ย.  62

219 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองเป่าลม 1,700.00        1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์.ไอ.อาร์. จ ากัด บริษัท แอร์.ไอ.อาร์. จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 131/2562

(1,700) (1,700) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่29  เม.ย. 62

220 จา้งเหมาจดัท าบัญชี ศพด.โหล่งขอด และ รร. 6,500.00        6,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร ศรีออน นางสาวณัฐพร ศรีออน เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่132/2562

อนุบาลโหล่งขอด ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 (6,500) (6,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

221 จ้างเหมาบริการช่วยท าความสะอาด 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเข็มพร เรือนเงิน นางสาวเข็มพร เรือนเงิน เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่133/2562

ศพด.โหล่งขอด และรร.อนุบาลโหล่งขอด (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2562
222 จ้างเหมาบริการดูแลเด็กอายุ 2-3 ปี ศพด. 7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววิกานดา นาวา นางสาววิกานดา นาวา เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 134/2562

โหล่งขอด ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2562 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

223 จ้างเหมาบริการดูแลเด็กอายุ 2-3 ปี ศพด. 7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าพร  ปันทอง นางสาวอ าพร  ปันทอง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 135/2562

โหล่งขอด ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2562 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

224 จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน 7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง นายนาวา  ตัวสะอาด นายนาวา  ตัวสะอาด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่136/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2562
225 จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวสันต์  ภาวังค์ นายวสันต์  ภาวังค์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่137/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2562
226 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองช่าง 7,300.00        7,300.00        เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์ อินทพันธ์ นายวัชรินทร์ อินทพันธ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 138/2562

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2562 (7,300) (7,300) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

227 จ้างเหมาธุรการกองช่าง 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจพร สุทธาวาสน์ นางสาวเบญจพร สุทธาวาสน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่139/2562

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

228 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างส ารวจ 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎากร จอมค า นายกฤษฎากร จอมค า เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่140/2562

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

229 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างโยธากองช่าง 7,800.00        7,800.00        เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพัฒน์  ปันเหน่ นายอิทธิพัฒน์  ปันเหน่ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่141/2562

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2562 (7,800) (7,800) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

230 จา้งเหมาบริการงานด้านเอกสารช่วยพิมพ์ 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน์  ธงชัย นางสาวสุรีรัตน์  ธงชัย เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่142/2562

หนังสือราชการ ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

231 จา้งเหมาบริการช่วยงานป้องกันและบรรเทา 8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์  บุญเบ๊อะ นายกิตติพงศ์  บุญเบ๊อะ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่143/2562

สาธารณภัย  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2562 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

232 จา้งเหมาบริการผู้ช่วยนักวชิาการเงินและบัญชี 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่144/2562

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2562 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

233 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 7,500.00        7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท์ บุญโท นายรัชชานนท์ บุญโท เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่145/2562

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

234 จ้างเหมาบริการบันทึกมิเตอร์ประปา 2,346.00        2,346.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา นาแก้ว นางสาวเจนจิรา นาแก้ว ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจา้งเลขที ่146/2562

ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2562 (2,346) (2,346) เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ลงวันที ่ 30  เม.ย. 62

235 ซ้ือน้ าด่ืม 1,020.00          1,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืม ทีทัท ร้านน้ าด่ืม ทีทัท เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(1,020) (1,020) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

236 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 360.00            360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตันประดิษฐ์ ร้านตันประดิษฐ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(360) (360) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

237 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง  17,157.55        17,157.55 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง รายงานขอเหน็ชอบ

ประจ าเดือน พฤษภาคม  2562 (17,157.55) (17,157.55) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
 ลงวันที ่1 ต.ค.61

238 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ 6,000.00     6,000.00     เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  ศรีออน นายยงยุทธ  ศรีออน เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 170/2562

ตามโครงการสรงน้ าพระธาตุดอยเวียง (6,000) (6,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 5 ม.ิย. 62

หนงัสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวนัที่ 7 มีนาคม 2561

หนงัสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวนัที่ 7 มีนาคม 2561
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239 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 3,413.84     3,413.84     เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้านครพิงค์ จ ากัด บริษัท โตโยต้านครพิงค์ จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่171/2562

หมายเลขทะเบียน 2348 ชม. (3,413.84) (3,413.84) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 7 ม.ิย. 62

240 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 7,026.16     7,026.16     เฉพาะเจาะจง บริษทั ธารา จ ากัด บริษทั ธารา จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่172/2562

หมายเลขทะเบียน 83-4126 (7,026.16) (7,026.16) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 7 ม.ิย. 62

241 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 3,680.00     3,680.00     เฉพาะเจาะจง ก๊อปปี้เซนเตอร์ ก๊อปปี้เซนเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่173/2562

แผนพัฒนาท้องถิ่น (3,680) (3,680) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 10 ม.ิย. 62

242 จ้างเหมาเก็นเงินค่าน้ าประปา 4,105.50     4,105.50 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา นาแก้ว นางสาวเจนจิรา นาแก้ว เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่174/2562

ประจ าเดือน พ.ค.62 (4,105.50) (4,105.50) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 10 ม.ิย. 62

243 จัดซ้ือโต๊ะนักเรียน โรงเรียนอนุบาล 24,500.00   24,500.00 เฉพาะเจาะจง ลัคกี้ ช็อป ลัคกี้ ช็อป เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 37/2562

โหล่งขอด (24,500) (24,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 11 ม.ิย. 62

244 จัดซ้ือน้ ามันไฮดรอลิก 2,200.00     2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง ร้านจ านงค์การช่าง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 38/2562

(2,200) (2,200) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 24 ม.ิย. 62

245 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 414,000.00 414,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บุญพลชัยก่อสร้าง หจก. บุญพลชัยก่อสร้าง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
สัญญาจา้งเลขที ่7/2563

ซอย 5 หมู่ที่ 8 ต.โหล่งขอด (414,000) (414,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ม.ิย. 62

246 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 125,000.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บุญพลชัยก่อสร้าง หจก. บุญพลชัยก่อสร้าง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
สัญญาจา้งเลขที ่8/2563

ซอยบ้านนายช่วย บ้านป่าหา้ หมูท่ี ่5 ต.โหล่งขอด (125,000) (125,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ม.ิย. 62

247 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 83,000.00   83,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บุญพลชัยก่อสร้าง หจก. บุญพลชัยก่อสร้าง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
สัญญาจา้งเลขที ่9/2563

ซอยบ้านนายบรรจบ เรือนแกว้ บ้านป่าห้า หมูท่ี่ 5 ต.โหล่งขอด (83,000) (83,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ม.ิย. 62

248 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 333,000.00 333,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บุญพลชัยก่อสร้าง หจก. บุญพลชัยก่อสร้าง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
สัญญาจา้งเลขที ่10/2563

พร้อมรางระบายน้ าถนนเขา้วดัทุ่งแดง  หมูท่ี่ 1 ต.โหล่งขอด (333,000) (333,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ม.ิย. 62

249 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองช่าง 7,300.00     7,300.00     เฉพาะเจาะจง นายวชัรินทร์ อินทพนัธ์ นายวชัรินทร์ อินทพนัธ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 175/2562

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 (7,300) (7,300) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ม.ิย. 62

250 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างส ารวจ 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎากร จอมค า นายกฤษฎากร จอมค า เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 176/2562

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ม.ิย. 62

251 จ้างเหมาธุรการกองช่าง 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจพร สุทธาวาสน์ นางสาวเบญจพร สุทธาวาสน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 177/2562

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ม.ิย. 62

252 จ้างเหมาบริการช่วยท าความสะอาด 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวเข็มพร เรือนเงิน นางสาวเข็มพร เรือนเงิน เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 178/2562

ศพด.โหล่งขอด และรร.อนุบาลโหล่งขอด (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ม.ิย. 62

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562
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253 จ้างเหมาบริการดูแลเด็กอายุ 2-3 ปี ศพด. 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาววกิานดา นาวา นางสาววกิานดา นาวา เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 179/2562

โหล่งขอด ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ม.ิย. 62

254 จ้างเหมาบริการดูแลเด็กอายุ 2-3 ปี ศพด. 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าพร  ปนัทอง นางสาวอ าพร  ปนัทอง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 180/2562

โหล่งขอด ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ม.ิย. 62

255 จ้างเหมาจัดท าบัญชี ศพด.โหล่งขอด และ รร. 6,500.00     6,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร ศรีออน นางสาวณัฐพร ศรีออน เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่181/2562

อนุบาลโหล่งขอด ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 (6,500) (6,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ม.ิย. 62

256 จ้างเหมาบริการงานด้านเอกสารช่วยพิมพ์ 7,500.00     7,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน์  ธงชัย นางสาวสุรีรัตน์  ธงชัย เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 182/2562

หนังสือราชการ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ม.ิย. 62

257 จ้างเหมาช่วยงานป้องกัน 8,000.00     8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์  บุตรเบอะ ไทยโรคัลเว็บ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 183/2562

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 (8,000) (35,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ม.ิย. 62

258 จ้างเหมาช่วยงานป้องกัน 8,000.00     8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดช  ใจเพ็ญ นายเดช  ใจเพ็ญ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 184/2562

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 (8,000) (35,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ม.ิย. 62

259 จา้งเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 9,000.00     9,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 185/2562

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 (9,000) (9,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ม.ิย. 62

260 จา้งเหมาบริการผู้ช่วยเจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้ 7,500.00     7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท ์บญุโท นายรัชชานนท ์บญุโท เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่186/2562

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ม.ิย. 62

261 จ้างเหมาบริการบันทึกมิเตอร์ประปา 2,346.00     2,346.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา นาแก้ว นางสาวเจนจิรา นาแก้ว ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ใบส่ังจา้งเลขที ่187/2562

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 (2,346) (2,346) เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ลงวันที ่ 28 ม.ิย. 62

262 จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน 7,000.00     7,000.00     เฉพาะเจาะจง นายนาวา  ตัวสะอาด นายนาวา  ตัวสะอาด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 188/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28 ม.ิย. 62

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562

263 จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน 8,000.00     8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวสันต์  ภาวงัค์ นายวสันต์  ภาวงัค์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่ 188/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 28 ม.ิย. 62

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562

264 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 190,840.32 190,840.32  เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
สัญญาซ้ือขาย ที ่2/2563

ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 (190,840.32) (190,840.32) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 28 ม.ิย. 62

265 ซ้ือน้ าด่ืม 1,820.00     1,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืม ทีทัท ร้านน้ าด่ืม ทีทัท เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(1,820 (1,820) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

266 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 400.00       400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านตันประดิษฐ์ ร้านตันประดิษฐ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(400) (400) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

267 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง  9,867.67     9,867.67 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง รายงานขอเหน็ชอบ

ประจ าเดือน มิถุนายน  2562 (9,867.67) (9,867.67) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที ่1 ต.ค.61

268 จา้งเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 25,000.00      25,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง ร้านจ านงค์การช่าง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 192/2562

หมู่ที่  5 (ประปาหมู่บ้าน)  ต าบลโหล่งขอด (25,000) (25,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 1 ก.ค.  62

269 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 143,000.00    143,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรัน  ทะลาบุญ นายนิรัน  ทะลาบุญ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง สัญญาจา้งเลขที ่ 11/2562

บ้านนายบรรจบ เรือนแก้ว  บ้านป่าห้า  หมู่ 5 (143,000) (143,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 5  ก.ค. 62

ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่

270 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดการเกษตร 114,000.00    114,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรัน  ทะลาบุญ นายนิรัน  ทะลาบุญ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง สัญญาจา้งเลขที ่12/2562

จากหมู่บ้านไปป่าช้าบ้านแม่สายนาเลา  หมู่ 9 (114,000) (114,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 5  ก.ค. 62

ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่
271 จัดซ้ือวัสดุ โครงการแห่เทียนพรรษา 3,950.00        3,950.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนภาพรสังฆภัณฑ์ ร้านนภาพรสังฆภัณฑ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 39/2562

(3,950) (3,950) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 8  ก.ค.  62

272 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  เคร่ืองปรับอากาศ 57,000.00      57,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อดุลย์มอเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อดุลย์มอเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 40/2562

(ส านักงานป้องกัน ฯ) (57,000) (57,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 8  ก.ค.  62

273 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  เคร่ืองปรับอากาศ 28,500.00      28,500.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อดุลย์มอเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อดุลย์มอเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 41/2562

(กองการศึกษา) (28,500) (28,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 8  ก.ค.  62

274 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11,000.00      11,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวรรษมนพานิช ร้านวรรษมนพานิช เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 42/2562

(11,000) (11,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 9  ก.ค.  62

275 โครงการกอ่สร้างล าเหมอืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 215,000.00    215,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพงศ์  วงษ์จักร นายธนพงศ์  วงษ์จักร เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง สัญญาจา้งเลขที ่13/2562

ฝายหว้ยฮัก  บ้านแมบ่อน  หมู ่4  ต. โหล่งขอด (215,000) (215,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 9  ก.ค. 62

อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่
276 โครงการกอ่สร้างล าเหมอืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 106,000.00    106,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพงศ์  วงษ์จักร นายธนพงศ์  วงษ์จักร เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง สัญญาจา้งเลขที ่14/2562

ฝายหลวง  บ้านแมบ่อน  หมู ่4  ต. โหล่งขอด (106,000) (106,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 9  ก.ค. 62

อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่
277 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,070.00        3,070.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้าวสินไพศาล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้าวสินไพศาล เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 43/2562

(3,070) (3,070) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 12  ก.ค.  62

278 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,165.00        4,165.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้าวสินไพศาล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้าวสินไพศาล เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 44/2562

(4,165) (4,165) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 12  ก.ค.  62

279 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,950.00        1,950.00 เฉพาะเจาะจง นายแดง  วังทูลย์ นายแดง  วังทูลย์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 45/2562

. (1,950) (1,950) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 12  ก.ค.  62
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

280 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  11,138.00      11,138.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวคอมเซอร์วิส ร้านพร้าวคอมเซอร์วิส เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 46/2562

(11,138) (11,138) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 12  ก.ค.  62

281 จัดซ้ือครุภรฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง 9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อดุลย์มอเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อดุลย์มอเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 47/2562

(9,000) (9,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 12  ก.ค.  62

282 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 148,660.00    148,660.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้าวสินไพศาล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้าวสินไพศาล เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 48/2562

(148,660) (148,660) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 22  ก.ค.  62

283 จา้งเหมาจดัท าผ้าคุมเบาะนอนและปลอกหมอน 6,900.00        6,900.00        เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ  กองแสง นางวันเพ็ญ  กองแสง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 195/2562

(6,900) (6,900) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 26 ก.ค.  62

284 จ้างเหมาบริการช่วยท าความสะอาด 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเข็มพร เรือนเงิน นางสาวเข็มพร เรือนเงิน เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่196/2562

ศพด.โหล่งขอด และรร.อนุบาลโหล่งขอด (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ก.ค. 62

ประจ าเดือน สิงหาคม 2562
285 จ้างเหมาบริการดูแลเด็กอายุ 2-3 ปี ศพด. 7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววิกานดา นาวา นางสาววิกานดา นาวา เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 197/2562

โหล่งขอด ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ก.ค. 62

286 จ้างเหมาบริการดูแลเด็กอายุ 2-3 ปี ศพด. 7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าพร  ปันทอง นางสาวอ าพร  ปันทอง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 198/2562

โหล่งขอด ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ก.ค. 62

287 จ้างเหมาจัดท าบัญชี ศพด.โหล่งขอด และ รร. 6,500.00        6,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร ศรีออน นางสาวณัฐพร ศรีออน เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 199/2562

อนุบาลโหล่งขอด ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 (6,500) (6,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ก.ค. 62

288 จ้างเหมาธุรการกองช่าง 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจพร สุทธาวาสน์ นางสาวเบญจพร สุทธาวาสน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 200/2562

ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ก.ค. 62

289 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างส ารวจ 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎากร จอมค า นายกฤษฎากร จอมค า เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 201/2562

ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ก.ค. 62

290 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองช่าง 7,300.00        7,300.00        เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์   อินทพันธ์ นายวัชรินทร์   อินทพันธ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 202/2562

ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 (7,300) (7,300) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ก.ค. 62

291 จ้างเหมาบริการงานด้านเอกสารช่วยพิมพ์ 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน์  ธงชัย นางสาวสุรีรัตน์  ธงชัย เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 203/2562

หนังสือราชการ ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ก.ค. 62

292 จา้งเหมาบริการช่วยงานป้องกันและบรรเทา 8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์  บุญเบ๊อะ นายกิตติพงศ์  บุญเบ๊อะ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่204/2562

สาธารณภัย  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2562 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ก.ค. 62

293 จา้งเหมาบริการช่วยงานป้องกันและบรรเทา 8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดช  ใจเพ็ญ นายเดช  ใจเพ็ญ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 205/2562

สาธารณภัย  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2562 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ก.ค. 62

294 จา้งเหมาบริการผู้ช่วยนักวชิาการเงินและบัญชี 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 206/2562

ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ก.ค. 62

295 จา้งเหมาบริการผู้ช่วยเจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้ 7,500.00        7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท์ บุญโท นายรัชชานนท์ บุญโท เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 207/2562

ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 31 ก.ค. 62



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

296 ซ้ือน้ าด่ืม 2,250.00          2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืม ทีทัท ร้านน้ าด่ืม ทีทัท เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(2,250) (2,250) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

297 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 400.00            400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตันประดิษฐ์ ร้านตันประดิษฐ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(400) (400) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

298 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง  13,426.83        13,426.83 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง รายงานขอเหน็ชอบ

ประจ าเดือน กรกฎาคม  2562 (13,426.83) (13,426.83) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที ่1 ต.ค.61

299 ซ้ือน้ าด่ืม 2,250.00          2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืม ทีทัท ร้านน้ าด่ืม ทีทัท เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(2,250) (2,250) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

300 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 400.00            400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตันประดิษฐ์ ร้านตันประดิษฐ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(400) (400) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

301 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง  10,621.95        10,621.95 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง รายงานขอเหน็ชอบ

ประจ าเดือน กรกฎาคม  2562 (10,621.95) (10,621.95) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที ่1 ต.ค.61

302 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เคร่ืองส ารองไฟ 4,600.00        4,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ทเทิร์น ไอที ซิสเต็ม บริษัท นอร์ทเทิร์น ไอที ซิสเต็ม เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่49/2562

(กองการศึกษา) (4,600) (4,600) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 1 ส.ค.  62

303 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เคร่ืองพิมพ์ 7,900.00        7,900.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ทเทิร์น ไอที ซิสเต็ม บริษัท นอร์ทเทิร์น ไอที ซิสเต็ม เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่50/2562

แบบฉีดหมึก (7,900) (7,900) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 1 ส.ค.  62

304 จ้างเหมาจัดท าผ้าใบกันสาดอาคาร  21,216.00      21,216.00      เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์  สุริยนต์ นายอาทิตย์  สุริยนต์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่208/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด (21,216) (21,216) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 2  ส.ค.  62

305 จ้างเหมาส ารวจสุนัขและแมว 2,793.00        2,793.00 เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณี  แก้วตา นางสุพรรณี  แก้วตา เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่209/2562

(4,650) (4,650) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 2  ส.ค.  62

306 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 4,650.00        4,650.00        เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง ร้านจ านงค์การช่าง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่53/2562

(4,650) (4,650) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 5 ส.ค. 62

307 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,555.00        5,555.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเจริญเภสัช ร้านวรรษมนพานิช เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่55/2562

(5,555) (5,555) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 8  ส.ค.  62

308 จ้างเหมาติดต้ังมุ้งลวด   โรงเรียนอนุบาล 7,700.00        7,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกอบเกื้ออลูมิเนียม ร้านกอบเกื้ออลูมิเนียม เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่210/2562

โหล่งขอด (7,700) (7,700) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 8  ส.ค.  62

309 จ้างเหมาบริการเตรียมสถานที่  โครงการ 3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวนทอง  ทรายค า นายทวนทอง  ทรายค า เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่211/2562

ปลูกต้นไม้ ฯ (3,000) (3,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 8  ส.ค.  62

310 จ้างเหมาขุดลอกขุดลอกฝายประชาอาสา  53,000.00      53,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรัน  ทะลาบุญ นายนิรัน  ทะลาบุญ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่212/2562

บ้านป่าแต้ง  ม.2  ต าบลโหล่งขอด (53,000) (53,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 8  ส.ค.  62

311 จ้างเหมาเก็บค่าน้ าประปาหมู่บ้าน  เดือน 4,105.50        4,105.50 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา  นาแก้ว นางสาวเจนจิรา  นาแก้ว เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่213/2562

  กรกฎาคม  2562 (4,105.50) (4,105.50) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 8  ส.ค.  62
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

312 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า  50,325.00      50,325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวคลังไฟฟ้า ร้านพร้าวคลังไฟฟ้า เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่56/2562

(50,325) (50,325) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 9  ส.ค.  62

313 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 2,652.00        2,652.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์ ร้านก๊อปปี้เซ็นเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 214/2562

(2,652) (2,652) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 9  ส.ค.  62

314 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน (ใบเสร็จค่าน้ าประปา) 4,500.00        4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุรีย์  หนูเอียด นางสาวจุรีย์  หนูเอียด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 57/2562

(4,500) (4,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 13  ส.ค.  62

315 จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น  6,500.00        6,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อดุลย์มอเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อดุลย์มอเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 58/2562

ของส านักปลัด (6,500) (6,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 13  ส.ค.  62

316 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน  จ านวน  14  รายการ 20,235.00      20,235.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวโอเอเซ็นเตอร์ ร้านพร้าวโอเอเซ็นเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 59/2562

(20,235) (20,235) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 22  ส.ค.  62

317 จ้างเหมาบันทึกมิเตอร์พร้อมเก็บค่าน้ า 7,188.00        7,188.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา  นาแก้ว นางสาวเจนจิรา  นาแก้ว เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 215/2562

เดือนสิงหาคม  2562 (7,188) (7,188) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 27  ส.ค.  62

318 จา้งเหมาจดัท าหนังสือสวดมนต์   โครงการ 3,000.00        3,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านนายแบงค์ ร้านนายแบงค์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 216/2562

ธรรมสัญจร (3,000) (3,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 28  ส.ค.  62

319 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ   144,800.00    144,800.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อดุลย์มอเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อดุลย์มอเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 60/2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโหล่งขอด (144,800) (144,800) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  ส.ค.  62

320 จ้างเหมาบริการดูแลเด็กอายุ 2-3 ปี ศพด. 7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววิกานดา นาวา นางสาววิกานดา นาวา เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่217/2562

โหล่งขอด ประจ าเดือน  กันยายน  2562 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  ส.ค.  62

321 จ้างเหมาบริการดูแลเด็กอายุ 2-3 ปี ศพด. 7,000.00        7,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวอ าพร  ปันทอง นางสาวอ าพร  ปันทอง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่218/2562

โหล่งขอด ประจ าเดือน กันยายน  2562 (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  ส.ค.  62

322 จ้างเหมาบริการช่วยท าความสะอาด 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเข็มพร เรือนเงิน นางสาวเข็มพร เรือนเงิน เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่219/2562

ศพด.โหล่งขอด และรร.อนุบาลโหล่งขอด (7,000) (7,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30 ส.ค. 62

ประจ าเดือน  กันยายน  2562
323 จา้งเหมาจดัท าบัญชี ศพด.โหล่งขอด และ รร. 6,500.00        6,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร ศรีออน นางสาวณัฐพร ศรีออน เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 220/2562

อนุบาลโหล่งขอด ประจ าเดือน กันยายน 2562 (6,500) (6,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  ส.ค.  62

324 จา้งเหมาบริการงานด้านเอกสารช่วยพิมพ์ 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน์  ธงชัย นางสาวสุรีรัตน์  ธงชัย เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 221/2562

หนังสือราชการ ประจ าเดือน กันยายน 2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  ส.ค.  62

325 จ้างเหมาบริการช่วยงานป้องกันและบรรเทา 8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์  บุญเบ๊อะ นายกิตติพงศ์  บุญเบ๊อะ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่222/2562

สาธารณภัย  ประจ าเดือน  กันยายน  2562 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  ส.ค.  62

326 จา้งเหมาบริการช่วยงานป้องกันและบรรเทา 8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดช  ใจเพ็ญ นายเดช  ใจเพ็ญ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 223/2562

สาธารณภัย  ประจ าเดือน  กันยายน  2562 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  ส.ค.  62

327 จ้างเหมาธุรการกองช่าง 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจพร สุทธาวาสน์ นางสาวเบญจพร สุทธาวาสน์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 225/2562

ประจ าเดือน กันยายน  2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  ส.ค.  62
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328 จ้างเหมาผู้ช่วยช่างส ารวจ 7,500.00        7,500.00        เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎากร จอมค า นายกฤษฎากร จอมค า เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 226/2562

ประจ าเดือน กันยายน  2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  ส.ค.  62

329 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองช่าง 7,300.00        7,300.00        เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์   อินทพันธ์ นายวัชรินทร์   อินทพันธ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 227/2562

ประจ าเดือน กันยายน  2562 (7,300) (7,300) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  ส.ค.  62

330 จา้งเหมาบริการผู้ช่วยนักวชิาการเงินและบัญชี 8,000.00        8,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี นางสาวปริยากร ชุ่มมาลี เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 228/2562

ประจ าเดือน กันยายน  2562 (8,000) (8,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  ส.ค.  62

331 จา้งเหมาบริการผู้ช่วยเจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้ 7,500.00        7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท์ บุญโท นายรัชชานนท์ บุญโท เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่ 229/2562

ประจ าเดือน กันยายน  2562 (7,500) (7,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  ส.ค.  62

332 จา้งเหมาบันทึกมิเตอร์ พร้อมเก็บค่าน้ าประปา 7,188.00        7,188.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา  นาแก้ว นางสาวเจนจิรา  นาแก้ว เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่230/2562

ประจ าเดือน กันยายน  2562 (7,188) (7,188) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 30  ส.ค.  62

333 ซ้ือน้ าด่ืม 1,050.00          1,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืม ทีทัท ร้านน้ าด่ืม ทีทัท เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(1,050) (1,050) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

334 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 400.00            400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตันประดิษฐ์ ร้านตันประดิษฐ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(400) (400) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

335 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง  9,403.70          9,403.70 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง รายงานขอเหน็ชอบ

ประจ าเดือน สิงหาคม  2562 (9,403.70) (9,403.70) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที ่1 ต.ค.61

336 จดัซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร  (เคร่ืองสูบน้ าแบบ 14,900.00      14,900.00      เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง ร้านจ านงค์การช่าง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่231/2562

หอยโข่ง) (14,900) (14,900) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 6 ก.ย.  62

337 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 7,800.00        7,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง ร้านจ านงค์การช่าง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่232/2562

(7,800) (7,800) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 6 ก.ย.  62

338 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพานหนะและ 4,050.00        4,050.00        เฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่าง ร้านจ านงค์การช่าง เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่233/2562

ขนส่ง (รถกระเช้าไฟฟ้า) (4,050) (4,050) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 9 ก.ย  62

339 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,561.00        9,561.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อดุลย์มอเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  อดุลย์มอเตอร์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่61/2562

กองการศึกษา (9,561) (9,561) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 16 ก.ย  62

340 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 11,059.00      11,059.00      เฉพาะเจาะจง ร้านวรรษมนพานิช ร้านวรรษมนพานิช เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่62/2562

กองการคลัง (11,059) (11,059) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 16 ก.ย  62

341 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน  (หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) 11,600.00      11,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแท็ป อิงจ ร้านแท็ป อิงจ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่63/2562

(11,600) (11,600) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 16 ก.ย  62

342 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 2,200.00        2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวคอมเซอร์วิส ร้านพร้าวคอมเซอร์วิส เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที ่234/2562

(เคร่ืองคอมพิวเตอร์)  กองการศึกษา (2,200) (2,200) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 17 ก.ย  62

343 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้าวคอมเซอร์วิส ร้านพร้าวคอมเซอร์วิส เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่235/2562

(เคร่ืองคอมพิวเตอร์)  กองช่าง (1,000) (1,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที ่ 23 ก.ย  62
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344 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 32,000.00      32,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย หจก. สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่236/2562

(กล้องวงจรปิด  CCTV) (32,000) (32,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 23 ก.ย  62

345 ก่อสร้างขยายคอสะพานบ้านนางบัวไหล 56,000.00      56,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรัน  ทะลาบุญ นายนิรัน  ทะลาบุญ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง สัญญาจา้งเลขที ่16/2562

บ้านป่าห้า หมู่ที่  5   ต าบลโหล่งขอด (56,000) (56,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 24 ก.ย  62

346 วา่งท่อระบายน้ า  ถนนสายป่าห้า - ป่าเมี่ยง 94,000.00      94,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรัน  ทะลาบุญ นายนิรัน  ทะลาบุญ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง สัญญาจา้งเลขที ่17/2562

หมู่ที่  5  ต าบลโหล่งขอด (94,000) (94,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 25 ก.ย  62

347 ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลโหล่งขอด 58,000.00      58,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกอบเกี้ออลูมิเนียม ร้านกอบเกี้ออลูมิเนียม เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง สัญญาจา้งเลขที ่18/2562

(58,000) (58,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 26 ก.ย  62

348 ปรับปรุงหอถังสูง  และบันไดชั้นประปา 32,000.00      32,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนทร  สีเขียว นายสุนทร  สีเขียว เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง ใบส่ังจา้งเลขที ่238/2562

หมู่บ้าน  หมู่ที่ 8   บ้านฮ่างต่ า (32,000) (32,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 26 ก.ย  62

349 ก่อสร้างถนนคอนเสริมเหล็กป่าเมี่ยง  หมู่ที่ 7 380,000.00    380,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรัน  ทะลาบุญ นายนิรัน  ทะลาบุญ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง สัญญาจา้งเลขที ่19/2562

ดอยสวนโค้ง   ต าบลโหล่งขอด (380,000) (380,000) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที ่ 27 ก.ย  62

350 ซ้ือน้ าด่ืม 1,500.00          1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืม ทีทัท ร้านน้ าด่ืม ทีทัท เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(1,500) (1,500) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

351 ซ้ือหนังสือพิมพ์ 420.00            420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตันประดิษฐ์ ร้านตันประดิษฐ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง

(420) (420) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

352 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง  12,794.94        12,794.94 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด สหกรณ์การเกษตรพร้าว จ ากัด เป็นผู้มคุีณสมบัติ ถกูต้อง รายงานขอเหน็ชอบ

ประจ าเดือน กันยายน  2562 (12,794.94) (12,794.94) ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที ่1 ต.ค.61
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