
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 

ลำดับ
ที่ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

วิธีจัดซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด 9,375.00 9,375.00 เฉพาะเจาะจง ร้านใบตอง 2 ร้านใบตอง 2 ราคาต่ำสุด 28/2565 
2 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ ศพด. 14,950.00 14,950.00 เฉพาะเจาะจง IT SHOP IT SHOP ราคาต่ำสุด 29/2564 
3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง 3000.00 3000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านใบตอง 2 ร้านใบตอง 2 ราคาต่ำสุด 30/2565 
4 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง 2,842.00 2,842.00 เฉพาะเจาะจง ร้านใบตอง 2 ร้านใบตอง 2 ราคาต่ำสุด 32/2565 
5 จัดซื้อวัสดสุำนักงาน สำนักปลัด 6,878.00 6,878.00 เฉพาะเจาะจง ร้านใบตอง 2 ร้านใบตอง 2 ราคาต่ำสุด 33/2565 
6 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด 4,055.30 4,055.30 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านหมี่ค้าไม้ ร้านบ้านหมี่ค้าไม้ ราคาต่ำสุด 34/2565 
7 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ ศพด. 14,950.00 14,950.00 เฉพาะเจาะจง IT SHOP IT SHOP ราคาต่ำสุด 35/2565 
8 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า 4,020.00 4,020.00 เฉพาะเจาะจง ไทยเจริญการเกษตร ไทยเจริญการเกษตร ราคาต่ำสุด 37/2565 
9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศพด. 14,620.00 14,620.00 เฉพาะเจาะจง IT SHOP IT SHOP ราคาต่ำสุด 38/2565 

10 จ้างเหมาทำความสะอาดภายใน
สำนักงาน เดือน ม.ค. - มี.ค. 65 

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอารี นาปา นางอารี นาปา ราคาต่ำสุด 24/2565 

11 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก เดือน ม.ค. - มี.ค. 65 

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประเทือง ห่านเทศ นางประเทือง ห่านเทศ ราคาต่ำสุด 25/2565 

12 จ้างเหมาทำความสะอาดภายใน
สำนักงาน เดือน ม.ค. - มี.ค. 65 

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพร  คุ้มทรัพย์ นางธนพร  คุ้มทรัพย ์ ราคาต่ำสุด 39/2565 

13 จ้างเหมาทำความสะอาดภายใน
สำนักงาน เดือน ม.ค. - มี.ค. 65 

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ แก้วธรรมคุณ นายสมศักดิ์ แก้วธรรมคุณ ราคาต่ำสุด 27/2565 

14 จ้างเหมาทำความสะอาดภายใน
สำนักงาน เดือน ม.ค. - มี.ค. 65 

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภวิชญ์ แสงเดือน นายศุภวิชญ์ แสงเดือน ราคาต่ำสุด 28/2565 

15 จ้างเหมาทำความสะอาดภายใน
สำนักงาน เดือน ม.ค. - มี.ค. 65 

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ ประสงค์ นายสมยศ ประสงค์ ราคาต่ำสุด 29/2565 

16 จ้างเหมาทำความสะอาดภายใน
สำนักงาน เดือน ม.ค. - มี.ค. 65 

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลม่อม ลายน้ำเงิน นายลม่อม ลายน้ำเงิน ราคาต่ำสุด 30/2565 

17 จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานเกี่ยวกับงาน
จัดเก็บรายได้ เดือน ม.ค. - มี.ค. 65 

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมฤดี โพริตร์ นางสมฤดี โพริตร์ ราคาต่ำสุด 31/2565 



18 จ้างเหมาบริการปฏบิัติงานลงบัญชีและ
ทะเบียนพัสดุ เดือน ม.ค. - มี.ค. 65 

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรีภรณ์  ตาใส นางสาวจรีภรณ์  ตาใส ราคาต่ำสุด 32/2565 

19 จ้างเหมาทำความสะอาดภายใน
สำนักงาน เดือน ม.ค. - มี.ค. 65 

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ สเีหนี่ยง นางสาวจารุวรรณ สีเหนี่ยง ราคาต่ำสุด 33/2565 

20 จ้างออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแนกซ์โซลูช่ัน จำกัด บริษัทแนกซ์โซลูช่ัน จำกัด ราคาต่ำสุด 33/2565 
21 จ้างทำตรายาง กองคลัง 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสระแก้วบล๊อค ร้านสระแก้วบล๊อค ราคาต่ำสุด 34/2565 
22 จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 คู่พระ

ราชินี  
690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง โอทีดีไซน์ โอทีดีไซน์ ราคาต่ำสุด 40/2565 

23 จ้างทำตรายาง กองคลัง 3,270.00 3,270.00 เฉพาะเจาะจง สระแก้วบล๊อค สระแก้วบล๊อค ราคาต่ำสุด 41/2565 
24 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร 18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง พี.โอ.เอ เซ็นต์เตอร์ พี.โอ.เอ เซ็นต์เตอร์ ราคาต่ำสุด 42/2565 
25 จ้างทำตรายางสำนักปลัด 5,410.00 5,410.00 เฉพาะเจาะจง สระแก้วบล๊อค สระแก้วบล๊อค ราคาต่ำสุด 43/2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


