
ล ำดับที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป

1 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 84,000.00              84,000.00           เฉพำะเจำะจง นำงกรรณิกำร์ วุฒินุช/84,000 นำงกรรณิกำร์ วุฒินุช/84,000 รำคำต่ ำสุด

2 จ้ำงเหมำบริกำรดูแลศูนย์ ICT 84,000.00              84,000.00           เฉพำะเจำะจง นำงอปัรียำภรณ์ ถิน่ปำ/84,000 นำงอปัรียำภรณ์ ถิน่ปำ/84,000 รำคำต่ ำสุด

3 จ้ำงเหมำบริกำรทัว่ไป 84,000.00              84,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยสมัคร สำยน้ ำเย็น/84,000 นำยสมัคร สำยน้ ำเย็น/84,000 รำคำต่ ำสุด

4 จ้ำงเหมำบริกำรเกบ็ขนขยะ 84,000.00              84,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยเสำร์ บญุยงค์/84,000 นำยเสำร์ บญุยงค์/84,000 รำคำต่ ำสุด

5 จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 84,000.00              84,000.00           เฉพำะเจำะจง นำงช่อทพิย์ อุน่วงศ์/84,000 นำงช่อทพิย์ อุน่วงศ์/84,000 รำคำต่ ำสุด

6 จ้ำงเหมำบริกำรธุรกำรโรงเรียน 84,000.00              84,000.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวสำวิณี จันทร์หมืน่/84,000 นำงสำวสำวิณี จันทร์หมืน่/84,000 รำคำต่ ำสุด

7 จ้ำงเหมำบริกำรรถรับ-ส่งนักเรียน 144,000.00            144,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยบรรเจิด มำลี/144,000 นำยบรรเจิด มำลี/144,000 รำคำต่ ำสุด

8 จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนพฒันำชุมชน 84,000.00              84,000.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิรำวรรณ หงส์แสง/84,000 นำงสำวจิรำวรรณ หงส์แสง/84,000 รำคำต่ ำสุด

9 จ้ำงเหมำบริกำรทัว่ไป 84,000.00              84,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยชำญยุทธ์ ค ำพสิอน/84,000 นำยชำญยุทธ์ ค ำพสิอน/84,000 รำคำต่ ำสุด

10 จ้ำงเหมำบริกำรทัว่ไป 84,000.00              84,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยอ ำพล พนัธ์ุเลิศ/84,000 นำยอ ำพล พนัธ์ุเลิศ/84,000 รำคำต่ ำสุด

11 จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบติังำนจัดเกบ็รำยได้ 84,000.00              84,000.00           เฉพำะเจำะจง นำงมำลัย อนิทมิ/84,000 นำงมำลัย อนิทมิ/84,000 รำคำต่ ำสุด

12 จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบติังำนแผนทีภ่ำษี 84,000.00              84,000.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวฐำนิตดำ หม้อกรอง/84,000 นำงสำวฐำนิตดำ หม้อกรอง/84,000 รำคำต่ ำสุด

13 จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบติังำนกำรเงินบญัชี 84,000.00              84,000.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวนภัสสร จ ำรัส/84,000 นำงสำวนภัสสร จ ำรัส/84,000 รำคำต่ ำสุด

14 จ้ำงเหมำบริกำรดูแลระบบประปำ 84,000.00              84,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยปยิะพงษ์ ท ำปนิ/84,000 นำยปยิะพงษ์ ท ำปนิ/84,000 รำคำต่ ำสุด

15 จ้ำงเหมำบริกำรเกบ็ขนขยะ 84,000.00              84,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยเสน จิตเทพ/84,000 นำยเสน จิตเทพ/84,000 รำคำต่ ำสุด

16 จ้ำงเหมำบริกำรดูแลระบบไฟฟำ้ 84,000.00              84,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยนโรดม ดวงมณี/84,000 นำยนโรดม ดวงมณี/84,000 รำคำต่ ำสุด

17 จ้ำงเหมำบริกำรทัว่ไป 84,000.00              84,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยณัฐวุฒิ แสนใจ/84,000 นำยณัฐวุฒิ แสนใจ/84,000 รำคำต่ ำสุด

18 จ้ำงเหมำบริกำรน ำเต้นแอโรบกิ 84,000.00              84,000.00           เฉพำะเจำะจง นำงนิ่มนวล นิรันดร์/43,200 นำงนิ่มนวล นิรันดร์/43,200 รำคำต่ ำสุด

19 จ้ำงเหมำบริกำรน ำเต้นแอโรบกิ 43,200.00              43,200.00           เฉพำะเจำะจง นำงัญชนำ วงศ์อรินทร์/43,200 นำงัญชนำ วงศ์อรินทร์/43,200 รำคำต่ ำสุด

20 จ้ำงเหมำบริกำรน ำเต้นแอโรบกิ 43,200.00              43,200.00           เฉพำะเจำะจง นำงศรีไล เหล่ำกำวี/43,200 นำงศรีไล เหล่ำกำวี/43,200 รำคำต่ ำสุด

21 จ้ำงเหมำบริกำรทัว่ไป 43,200.00              43,200.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวธีระนุข ถำสุขใจ/84,000 นำงสำวธีระนุข ถำสุขใจ/84,000 รำคำต่ ำสุด

22 จ้ำงเหมำบริกำรปฏิบติังำนศูนย์ช่วยเหลือ 96,000.00              96,000.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวสริมน จักร์เงิน/96,000 นำงสำวสริมน จักร์เงิน/96,000 รำคำต่ ำสุด

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
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23 จ้ำงเหมำบริกำรก ำจัดขยะมูลฝอย 480,000.00            480,000.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท แพร่พำรวย จ ำกดั/480,000 บริษัท แพร่พำรวย จ ำกดั/480,000 รำคำต่ ำสุด

24 จ้ำงเหมำบริกำรดูแลปรับปรุงเว็ปไซต์ 13,000.00              13,000.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวไปรยำ/13,000 นำงสำวไปรยำ/13,000 รำคำต่ ำสุด

25 อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 1,500.00               1,500.00             เฉพำะเจำะจง นำงสำวทศันีย์ สุขเสน/1,500 นำงสำวทศันีย์ สุขเสน/1,500 รำคำต่ ำสุด

26 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำปำ้ยไวนิล 11,610.00              11,610.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแพร่สติกเกอร์/11,610 ร้ำนแพร่สติกเกอร์/11,610 รำคำต่ ำสุด

27 จ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ 2,220.00               2,220.00             เฉพำะเจำะจง นำยวินัย ใจทพิย์/2,220 นำยวินัย ใจทพิย์/2,220 รำคำต่ ำสุด

28 น้ ำด่ืม 660.00                 660.00               เฉพำะเจำะจง นำงมยุรำ หำญจิต/660 นำงมยุรำ หำญจิต/660 รำคำต่ ำสุด

29 หนังสือพมิพ์ 8,400.00               8,400.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนชุมศรีพำณิชย์/8,400 ร้ำนชุมศรีพำณิชย์/8,400 รำคำต่ ำสุด

30 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00            100,000.00          เฉพำะเจำะจง หจก. แพทอง/100,000 หจก. แพทอง/100,000 รำคำต่ ำสุด

31 วัสดุยำนพำหนะ 4,800.00               4,800.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนเฟอืงทอง/4,800 ร้ำนเฟอืงทอง/4,800 รำคำต่ ำสุด

32 วัสดุส ำนักงำน 7,500.00               7,500.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนอจัฉรีญำ/7,500 ร้ำนอจัฉรีญำ/7,500 รำคำต่ ำสุด

33 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท ำปำ้ยไวนิล 800.00                 800.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนแพร่สติกเกอร์/800 ร้ำนแพร่สติกเกอร์/800 รำคำต่ ำสุด

34 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 4,615.00               4,615.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมชำยกอ๊ปปี/้4,615 ร้ำนสมชำยกอ๊ปปี/้4,615 รำคำต่ ำสุด

35 ซ่อมเกำ้อี้ 12,000.00              12,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนเบำะงำนดี/12,000 ร้ำนเบำะงำนดี/12,000 รำคำต่ ำสุด

36 จ้ำงเหมำบริกำรลงข้อควำม 1,000.00               1,000.00             เฉพำะเจำะจง ธุรกจิแพร่/1,000 ธุรกจิแพร่/1,000 รำคำต่ ำสุด

37 จ้ำงเหมำบริกำรลงข้อควำม 2,000.00               2,000.00             เฉพำะเจำะจง แพร่ข่ำว/2,000 แพร่ข่ำว/2,000 รำคำต่ ำสุด

38 ยำงรถยนต์บรรทกุขยะ 50,400.00              50,400.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟวิเจอร์/50,400 ร้ำนฟวิเจอร์/50,400 รำคำต่ ำสุด

39 กอ่สร้ำงภนน คสล. ม. 4 437,300.00            409,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนทศัน์วรรณกำรค้ำ/408,500 ร้ำนทศัน์วรรณกำรค้ำ/408,500 รำคำต่ ำสุด

40 กอ่สร้ำงรำวกนัตก ม. 7 20,900.00              20,900.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนทศัน์วรรณกำรค้ำ/20,500 ร้ำนทศัน์วรรณกำรค้ำ/20,500 รำคำต่ ำสุด

41 กอ่สร้ำงรำวกนัตก ม. 7 14,900.00              14,900.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนทศัน์วรรณกำรค้ำ/14,500 ร้ำนทศัน์วรรณกำรค้ำ/14,500 รำคำต่ ำสุด

42 กอ่สร้ำงภนน คสล. ม. 5 437,300.00            408,900.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนวรัชญ/์408,500 ร้ำนวรัชญ/์408,500 รำคำต่ ำสุด

43 กอ่สร้ำงภนน คสล. ม. 7 406,200.00            114,399.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนณัฐกำนต์/114,000 ร้ำนณัฐกำนต์/114,000 รำคำต่ ำสุด

44 กอ่สร้ำงภนน คสล. ม. 11 327,900.00            306,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนณัฐกำนต์/306,500 ร้ำนณัฐกำนต์/306,500 รำคำต่ ำสุด

45 วัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 22,700.00              22,700.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนจงสวัสด์ิ/22,700 ร้ำนจงสวัสด์ิ/22,700 รำคำต่ ำสุด

46 วัสดุส ำนัก 6,745.00               6,745.00             เฉพำะเจำะจง หจก. ซีเอด็ เรือนทอง/6,745 หจก. ซีเอด็ เรือนทอง/6,745 รำคำต่ ำสุด

47 วัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 4,130.00               4,130.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนจงสวัสด์ิ/4,130 ร้ำนจงสวัสด์ิ/4,130 รำคำต่ ำสุด

48 วัสดุกอ่สร้ำง 11,720.00              11,720.00           เฉพำะเจำะจง หจก. ธนกรดีไซน์/11,720 หจก. ธนกรดีไซน์/11,720 รำคำต่ ำสุด

49 จ้ำงซ่อมแซมระบบประปำ ม. 1 119,845.00            119,845.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิวกร/119,845 ร้ำนศิวกร/119,845 รำคำต่ ำสุด

50 จ้ำงซ่อมแซมระบบประปำ ม. 8 120,535.00            120,535.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิวกร/120,535 ร้ำนศิวกร/120,535 รำคำต่ ำสุด



51 กอ่สร้ำงภนน คสล. ม. 7 406,200.00            379,600.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอม็ เอ เอม็ กอ่สร้ำง/379,000 ร้ำนเอม็ เอ เอม็ กอ่สร้ำง/379,000 รำคำต่ ำสุด

52 กอ่สร้ำงภนน คสล. ม. 10 278,000.00            253,100.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอม็ เอ เอม็ กอ่สร้ำง/252,500 ร้ำนเอม็ เอ เอม็ กอ่สร้ำง/252,500 รำคำต่ ำสุด

53 กอ่สร้ำงภนน คสล. ม.3 27,700.00              27,700.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสกลุหงส์วัสดุกอ่สร้ำง/27,500 ร้ำนสกลุหงส์วัสดุกอ่สร้ำง/27,500 รำคำต่ ำสุด

54 กอ่สร้ำงภนน คสล. ม. 3 71,500.00              71,500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสกลุหงส์วัสดุกอ่สร้ำง/71,000 ร้ำนสกลุหงส์วัสดุกอ่สร้ำง/71,000 รำคำต่ ำสุด

55 ขยำยผิวจรำจรถนน คสล. ในเขต ม. 3 58,200.00              58,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสกลุหงส์วัสดุกอ่สร้ำง/58,000 ร้ำนสกลุหงส์วัสดุกอ่สร้ำง/58,000 รำคำต่ ำสุด

56 กอ่สร้ำงภนน คสล. ม.3 67,500.00              67,500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสกลุหงส์วัสดุกอ่สร้ำง/67,000 ร้ำนสกลุหงส์วัสดุกอ่สร้ำง/67,000 รำคำต่ ำสุด

57 กอ่สร้ำงภนน คสล. ม. 3 224,900.00            224,900.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนสกลุหงส์วัสดุกอ่สร้ำง/224,500 ร้ำนสกลุหงส์วัสดุกอ่สร้ำง/224,500 รำคำต่ ำสุด

58 วัสดุยำนพำหนะ 2,400.00               2,400.00             เฉพำะเจำะจง เฟอืงทอง/2400 เฟอืงทอง/2400 รำคำต่ ำสุด

59 ค่ำซ่อมรถกระเช้ำ 19,897.72              19,897.72           เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงแสงล ำปำง/1987.72 หจก.เชียงแสงล ำปำง/1987.72 รำคำต่ ำสุด

60 กอ่สร้ำงรำงระบำยน้ ำม.2 187,000.00            187,000.00          เฉพำะเจำะจง นิติพล/187000 นิติพล/187000 รำคำต่ ำสุด

61 ค่ำซ่อมเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 8,500.00               8,500.00             เฉพำะเจำะจง สมชำยกอปปี/้8500 สมชำยกอปปี/้8500 รำคำต่ ำสุด

62 ค่ำจ้ำงเหมำคัดแยกขยะ 2,000.00               2,000.00             เฉพำะเจำะจง แพร่สต๊ิกเกอร์/2000 แพร่สต๊ิกเกอร์/2001 รำคำต่ ำสุด

63 ขุดลอกเหมืองม.5,ม.11 30,770.63              30,770.63           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดังกอ้ง/30770.63 ร้ำนดังกอ้ง/30770.63 รำคำต่ ำสุด

64 ขุดลอกเหมืองม.5,ม.11(1) 15,011.89              15,011.89           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดังกอ้ง/15011.89 ร้ำนดังกอ้ง/15011.89 รำคำต่ ำสุด

65 ขุดลอกเหมืองม.5,ม.11(2) 23,500.00              23,500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดังกอ้ง/23500 ร้ำนดังกอ้ง/23500 รำคำต่ ำสุด

66 ขุดลอกเหมืองไส้ไกม่.3 14,339.71              14,339.71           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดังกอ้ง/14339.71 ร้ำนดังกอ้ง/14339.71 รำคำต่ ำสุด

67 ขุดลอกเหมืองปำ่คำม.2 9,223.72               9,223.72             เฉพำะเจำะจง ร้ำนดังกอ้ง/9223.72 ร้ำนดังกอ้ง/9223.72 รำคำต่ ำสุด

68 ขุดลอกเหมืองปำ่คำม.1 22,600.00              22,600.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดังกอ้ง/22600 ร้ำนดังกอ้ง/22600 รำคำต่ ำสุด

69 ขุดลอกเหมืองม.10 18,671.50              18,671.50           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดังกอ้ง/18671.5 ร้ำนดังกอ้ง/18671.5 รำคำต่ ำสุด

70 กอ่สร้ำงรำงระบำยน้ ำม.9 495,000.00            495,000.00          เฉพำะเจำะจง จันทรำ/495000 จันทรำ/495000 รำคำต่ ำสุด

71 กอ่สร้ำงรำงระบำยน้ ำม.2 128,000.00            128,000.00          เฉพำะเจำะจง นิติพล/128000 นิติพล/128000 รำคำต่ ำสุด

72 ค่ำวัสดุไฟฟำ้ 6,115.00               6,115.00             เฉพำะเจำะจง จงสวัสด์ิพำณิชย์/6115 จงสวัสด์ิพำณิชย์/6115 รำคำต่ ำสุด

73 ค่ำอำหำรเสริมนม 65,832.90              65,832.90           เฉพำะเจำะจง โกลด์มิลค์/65832.90 โกลด์มิลค์/65832.90 รำคำต่ ำสุด

74 ค่ำครุภัณฑ์เคร่ืองตัดแต่งกิง่ 3,157.00               3,157.00             เฉพำะเจำะจง ง่ีเส็ง/3157 ง่ีเส็ง/3157 รำคำต่ ำสุด

75 ค่ำซ่อมกล้องวงจรปดิ 39,960.00              39,960.00           เฉพำะเจำะจง ไตรสิริกรุ๊ป/39960 ไตรสิริกรุ๊ป/39960 รำคำต่ ำสุด

76 ค่ำจ้ำงเหมำขุดลอก459/62 28,634.00              28,634.00           เฉพำะเจำะจง จุติพร/28634 จุติพร/28634 รำคำต่ ำสุด

77 ค่ำจ้ำงเหมำขุดลอก460/62 14,149.00              14,149.00           เฉพำะเจำะจง จุติพร/14149 จุติพร/14149 รำคำต่ ำสุด

78 ค่ำจ้ำงเหมำขุดลอก461/62 5,700.00               5,700.00             เฉพำะเจำะจง จุติพร/5700 จุติพร/5700 รำคำต่ ำสุด



79 ค่ำจ้ำงเหมำขุดลอก462/62 15,900.00              15,900.00           เฉพำะเจำะจง จุติพร/15900 จุติพร/15900 รำคำต่ ำสุด

80 ค่ำจ้ำงเหมำขุดลอก463/62 23,245.00              23,245.00           เฉพำะเจำะจง จุติพร23245 จุติพร23245 รำคำต่ ำสุด

81 ค่ำจ้ำงเหมำขุดลอก464/62 28,110.00              28,110.00           เฉพำะเจำะจง จุติพร/28110 จุติพร/28110 รำคำต่ ำสุด

82 ค่ำซ่อมแซมรถดับเพลิง 5,940.00               5,940.00             เฉพำะเจำะจง ออโต้เซอร์วิส/5940 ออโต้เซอร์วิส/5940 รำคำต่ ำสุด

83 ค่ำซ่อมแซมรถยนต์4305 2,000.90               2,000.90             เฉพำะเจำะจง แพร่ยนตรกำร/2000.90 แพร่ยนตรกำร/2000.90 รำคำต่ ำสุด

84 ค่ำซ่อมเคร่ืองสูบน้ ำ 5,070.00               5,070.00             เฉพำะเจำะจง ง่ีเส็ง/5070 ง่ีเส็ง/5070 รำคำต่ ำสุด

85 ค่ำวัสดุไฟฟำ้ 15,890.00              15,890.00           เฉพำะเจำะจง จงสวัสด์ิพำณิชย์/15890 จงสวัสด์ิพำณิชย์/15890 รำคำต่ ำสุด

86 ค่ำจ้ำงลงข้อควำม 1,000.00               1,000.00             เฉพำะเจำะจง เสียงแพร่/1000 เสียงแพร่/1000 รำคำต่ ำสุด

87 ค่ำจ้ำงลงข้อควำม 2,000.00               2,000.00             เฉพำะเจำะจง แพร่ข่ำว/2000 แพร่ข่ำว/2000 รำคำต่ ำสุด

88 วัสดุคอมพวิเตอร์ 30,510.00              30,510.00           เฉพำะเจำะจง เบสเทคอนิโนเวชัน่/30510 เบสเทคอนิโนเวชัน่/30510 รำคำต่ ำสุด

89 วัสดุกอ่สร้ำง 6,860.00               6,860.00             เฉพำะเจำะจง หจก.แพร่วัธนผล/6860 หจก.แพร่วัธนผล/6860 รำคำต่ ำสุด

90 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 21,030.00              21,030.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ซีเอด็เรือนทอง/21030 หจก.ซีเอด็เรือนทอง/21030 รำคำต่ ำสุด

91 กอ่สร้ำงอำคำรเรียน 894,736.00            894,736.00          เฉพำะเจำะจง มุกดำมำส/894736 มุกดำมำส/894736 รำคำต่ ำสุด

92 ค่ำครุภัณฑ์กอ่สร้ำง 64,400.00              64,400.00           เฉพำะเจำะจง ธนกรดีไซน์/64400 ธนกรดีไซน์/64400 รำคำต่ ำสุด

93 ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 3,480.00               3,480.00             เฉพำะเจำะจง หจก.โชติสุวรรณ/3480 หจก.โชติสุวรรณ/3480 รำคำต่ ำสุด

94 ค่ำซ่อมแอร์ 14,910.00              14,910.00           เฉพำะเจำะจง เอกอดุม/14910 เอกอดุม/14910 รำคำต่ ำสุด

95 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 85,000.00              85,000.00           เฉพำะเจำะจง เบสเทคอนิโนเวชัน่/85000 เบสเทคอนิโนเวชัน่/85000 รำคำต่ ำสุด

96 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 52,000.00              52,000.00           เฉพำะเจำะจง เบสเทคอนิโนเวชัน่/52000 เบสเทคอนิโนเวชัน่/52000 รำคำต่ ำสุด

97 ค่ำวัสดุไฟฟำ้ 3,830.00               3,830.00             เฉพำะเจำะจง จงสวัสด์ิพำณิชย์/3830 จงสวัสด์ิพำณิชย์/3830 รำคำต่ ำสุด

98 ค่ำวัสดุกอ่สร้ำง 1,327.62               1,327.62             เฉพำะเจำะจง บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำท/์1327.62 บ.สยำมโกลบอลเฮ้ำท/์1327.62 รำคำต่ ำสุด

99 กอ่สร้ำงถนนแอสฟลัทติ์ก ม. 7 1,893,150.00          1,893,150.00       เฉพำะเจำะจง กติติวินส์ทรำฟฟกิ/1893150 กติติวินส์ทรำฟฟกิ/1893150 รำคำต่ ำสุด

100 ค่ำเคร่ืองก ำเนิดไฟฟำ้ 55,000.00              55,000.00           เฉพำะเจำะจง ธนกรณ์ดีไซน์/55000 ธนกรณ์ดีไซน์/55000 รำคำต่ ำสุด

101 วัสดุเชือ้เพลิง 23,000.00              23,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.แพทอง/23000 หจก.แพทอง/23000 รำคำต่ ำสุด

102 ค่ำเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 74,000.00              74,000.00           เฉพำะเจำะจง เบสเทคอนิโนเวชัน่/74000 เบสเทคอนิโนเวชัน่/74000 รำคำต่ ำสุด

103 กอ่สร้ำงถนนคสล.ม.3 46,000.00              46,000.00           เฉพำะเจำะจง สุขทรัพย์กำรค้ำ/46000 สุขทรัพย์กำรค้ำ/46000 รำคำต่ ำสุด

104 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 9,800.00               9,800.00             เฉพำะเจำะจง ซังฮวดหลี/9800 ซังฮวดหลี/9800 รำคำต่ ำสุด

105 ถนนคสลม.3 94,000.00              94,000.00           เฉพำะเจำะจง สุขทรัพย์กำรค้ำ/94000 สุขทรัพย์กำรค้ำ/94000 รำคำต่ ำสุด

106 ถนนคสลม.3 116,000.00            116,000.00          เฉพำะเจำะจง สุขทรัพย์กำรค้ำ/116000 สุขทรัพย์กำรค้ำ/116000 รำคำต่ ำสุด



107 ค่ำครุภัณฑ์เล่ือยโซ่ 35,500.00              35,500.00           เฉพำะเจำะจง กจิเจริญ/35500 กจิเจริญ/35500 รำคำต่ ำสุด

108 วัสดุส ำนักงำน 30,551.00              30,551.00           เฉพำะเจำะจง ซีเอด็เรือนทอง/30551 ซีเอด็เรือนทอง/30551 รำคำต่ ำสุด

109 วัสดุคอมพวิเตอร์ 19,880.00              19,880.00           เฉพำะเจำะจง เบสเทคอนิโนเวชัน่/198800 เบสเทคอนิโนเวชัน่/198800 รำคำต่ ำสุด

110 ค่ำซ่อมแอร์รถดับเพลิง 1,200.00               1,200.00             เฉพำะเจำะจง เคนแอร์/1200 เคนแอร์/1200 รำคำต่ ำสุด



แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

2/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

3/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

4/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

5/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

6/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

7/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

8/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

9/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

10/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

11/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

12/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

13/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

14/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

15/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

16/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

17/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

18/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

19/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

20/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

21/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

22/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

องค์การบรหิารส่วนต าบลรอ่งกาศ

ประจ าปีงบประมาณ 2562



23/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

24/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

25/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

26/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

27/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

28/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

29/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

30/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

31/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

32/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

33/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

34/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

35/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

36/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

37/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

1/2562 วันที ่1 ต.ค. 2561

1/2562 วันที ่19 พ.ย. 2561

2/2562 วันที ่19 พ.ย. 2561

3/2562 วันที ่19 พ.ย. 2561

4/2562 วันที ่21 พ.ย. 2561

5/2562 วันที ่21 พ.ย. 2561

6/2562 วันที ่21 พ.ย. 2561

7/2562 วันที ่3 ธ.ค. 2561

8/2562 วันที ่4 ธ.ค. 2561

9/2562 วันที ่4 ธ.ค. 2561

10/2562 วันที ่25 ธ.ค. 2561

38/2562 วันที ่25 ธ.ค. 2561

39/2562 วันที ่25 ธ.ค. 2561



7/2562 วันที ่9 ธ.ค. 2561

8/2562 วันที ่9 ธ.ค. 2561

9/2562 วันที ่23 ธ.ค. 2561

10/2562 วันที ่23 ธ.ค. 2561

11/2562 วันที ่23 ธ.ค. 2561

12/2562 วันที ่23 ธ.ค. 2561

13/2562 วันที ่23 ธ.ค. 2561

11/2562 วันที ่3 ม.ค. 2562

12/2562 วันที ่3 ม.ค. 2562

14/2562 วันที ่6 ม.ค. 2562

40/2562 วันที ่6 ม.ค. 2562

41/2562 วันที ่14 ม.ค. 2562

42/2562 วันที ่7 ก.พ. 2562

43/2562 วันที ่14 ก.พ. 2562

44/2562 วันที ่21 ก.พ. 2562

45/2562 วันที ่11 ก.พ. 2562

46/2562 วันที ่11 ก.พ. 2562

47/2562 วันที ่11 ก.พ. 2562

48/2562 วันที ่11 ก.พ. 2562

18/2562 วันที ่13 ก.พ. 2562

19/2562 วันที ่13 ก.พ. 2562

20/2562 วันที ่13 ก.พ. 2562

21/2562 วันที ่21 ก.พ. 2562

22/2562 วันที ่21 มี.ค. 2562

49/2562 วันที ่21 มี.ค. 2562

50/2562 วันที ่21 มี.ค. 2562

51/2562 วันที ่26 มี.ค. 2562

52/2562 วันที ่11  เม.ย  2562



53/2562 วันที ่11  เม.ย  2562

54/2562 วันที ่11  พ.ค  2562

55/2562 วันที ่11  พ.ค  2562

56/2562 วันที ่18  มิ.ย  2562

57/2562 วันที ่22  มิ.ย  2562

58/2562 วันที ่22  มิ.ย  2562

23/2562 วันที ่26  ก.ค  2562

60/2562 วันที ่15  ส.ค 2562

61/2562 วันที ่15  ส.ค 2562

24/2562 วันที ่15  ส.ค 2562

25/2562 วันที ่15  ส.ค 2562

26/2562 วันที ่15  ส.ค 2562

27/2562 วันที ่15  ส.ค 2562

28/2562 วันที ่20  ส.ค 2562

62/2562 วันที ่23  ส.ค 2562

63/2562 วันที ่23  ส.ค 2562

29/2562 วันที ่23  ส.ค 2562

30/2562 วันที ่23  ส.ค 2562

31/2562 วันที ่5  ก.ย 2562

32/2562 วันที ่6  ก.ย 2562

20/2562 วันที ่6  ก.ย 2562

33/2562 วันที ่13  ก.ย 2562

34/2562 วันที ่13  ก.ย 2562

35/2562 วันที ่13  ก.ย 2562

36/2562 วันที ่17  ก.ย 2562

37/2562 วันที ่17  ก.ย 2562

21/2562 วันที ่19  ก.ย 2562

22/2562 วันที ่19  ก.ย 2562



38/2562 วันที ่20  ก.ย 2562

29/2562 วันที ่20  ก.ย 2562

40/2562 วันที ่20  ก.ย 2562

64/2562 วันที ่23  ก.ย 2562


