
ล ำดับ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

ที่ และรำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซือ้หรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

1 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ ำเดือน 190.00 190.00 เฉพำะเจำะจง อ.บุค๊สโตร์ อ.บุค๊สโตร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงซ้ือท่ี 1/2561
ประจ ำเดือนตุลำคม 2560 ลงวนัท่ี 2 ต.ค.2560

2 จำ้งเหมำพนกังำนรักษำควำม 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอำบ พนัธุมิตร นำยอำบ พนัธุมิตร จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 1/2561
ปลอดภยั เดือน ต.ค. 60 ลงวนัท่ี 2 ต.ค.2560

3 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบญุเทอด เป่ียมระลึก นำยบญุเทอด เป่ียมระลึก จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 2/2561
ภำยใน ต.บำ้นร่อม เดือน ต.ค.60 ลงวนัท่ี 2 ต.ค.2560

4 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลรักษำตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงกหุลำบ กะมะรินทร์ นำงกหุลำบ กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 3/2561
เดือน ต.ค. 60 ลงวนัท่ี 2 ต.ค.2560

5 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถส่วนกลำง 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสำยยนั รัตนห่์วง นำยสำยยนั รัตนห่์วง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 5/2561
เดือน ต.ค. 60 ลงวนัท่ี 2 ต.ค.2560

6 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงละเอียด  แสงทอง นำงละเอียดแสงทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 4/2560
ภำยใน ต.บำ้นร่อม เดือน ต.ค. 60 ลงวนัท่ี 2 ต.ค.2560

7 จำ้งเหมำพนกังำนท ำควำมสะอำด 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงบปุผำ คงนำค นำงบปุผำ คงนำค จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 7/2561
ส ำนกังำน อบต. เดือน ต.ค. 60 ลงวนัท่ี 2 ต.ค.2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม  อ ำเภอท่ำเรือ  จังหวดัพระนครศรีอยุธยำ  

งำนที่จัดซือ้จัดจ้ำง วงเงนิที่จะซือ้หรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซือ้/จ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป



8 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบญุชู ซอกงูเหลือม นำยบญุชู ซอกงูเหลือม จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 12/2561
เดือน ต.ค. 60 ลงวนัท่ี 2 ต.ค.2560

9 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยมำนิต ยกิุจภูติ นำยมำนิต ยกิุจภูติ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 13/2561
เดือน ต.ค. 60 ลงวนัท่ี 2 ต.ค.2560

10 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ดวงรัตน ์อยูเ่ลิศ น.ส.ดวงรัตน ์อยูเ่ลิศ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 9/2561
เดือน ต.ค.60 ลงวนัท่ี 2 ต.ค.2560

11 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุรีรัตน ์คงร่ืน น.ส.สุรีรัตน ์คงร่ืน จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 8/2561
 เดือน ต.ค.60 ลงวนัท่ี 2 ต.ค.2560

12 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชยัวฒัน ์คงอรุณ นำยชยัวฒัน ์คงอรุณ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 11/2561
เดือน ต.ค. 60 ลงวนัท่ี 2 ต.ค.2560

13 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ปีงบประมำณ 100,000.00 100,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงปัทมำรัตน ์ยอดสุข นำงปัทมำรัตน ์ยอดสุข จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสัง่ซ้ือ ท่ี 1/2561 
2561 ลงวนัท่ี 2 ต.ค. 60

14 จำ้งเหมำผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุพตัรำ บ่อทอง น.ส.สุพตัรำ บ่อทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 14/2561
ศพด.ดอนประดู่  ต.ค.60 ลงวนัท่ี 2 ต.ค.2560

15 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถบรรทุกน ้ำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิชิต กะมะรินทร์ นำยวิชิต กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 6/2561
เอนกประสงค ์อบต . เดือน ต.ค.60 ลงวนัท่ี 2 ต.ค.2560

16 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป ต.ค. 60 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกิติ ดำรำเรือง นำยกิติ ดำรำเรือง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 10/2561

ลงวนัท่ี 2 ต.ค. 2560

17 จดัซ้ือพรมสีเทำและกำวพรมสองหนำ้ 40,000.00 40,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิโรจ ภมร อร เฟอรนิเจอร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 1/2561



ในโครงกำรถวำยพระเพลิงพระ ลงวนัท่ี 19 ต.ค.60

บรมศพ รัชกำลท่ี 9
18 จำ้งเหมำจดัเก็บค่ำน ้ำ-ค่ำขยะ หมู่ท่ี 8,300.00 8,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงสมจิต รอดทุกข์ นำงสมจิต รอดทุกข์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้ง ท่ี 1/2561

1-9 ต ำบลบำ้นร่อม เดือนกนัยำยน 60 ลงวนัท่ี 9 ต.ค.60

19 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์ 430 430 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตอ้ยอิงคเ์จ็ท ร้ำนตอ้ยอิงคเ์จ็ท จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้ง ท่ี 2/2561
เชิญชวนประชำชนร่วมถวำยดอกไม้ ลงวนัท่ี 16 ต.ค.60
จนัทน์ จ  ำนวน 1 ป้ำย

20 จำ้งเหมำจดัท ำพวงมำลำ จ  ำนวน 1 พวง 1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจูฟลำวเวอร์ ร้ำนจูฟลำวเวอร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้ง ท่ี 3/2561
ลงวนัท่ี 19 ต.ค.60

21 จำ้งเหมำจดัเก็บขยะและทิ้งขยะมูลฝอย 264,000.00 264,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประหยดั พิเครำะห์กำรนำยประหยดั พิเครำะห์กำรจดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ สญัญำจำ้งเลขท่ี1/2561
ภำยในต ำบลบำ้นร่อม หมู่ท่ี1-9 ลงวนัท่ี 2 ต.ค.60
และพ้ืนท่ีใกลเ้คียงท่ีขอใชบ้ริกำร

22 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ ำเดือน 220.00 220.00 เฉพำะเจำะจง อ.บุค๊สโตร์ อ.บุค๊สโตร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงซ้ือท่ี 1/2561

ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2560 ลงวนัท่ี 2 ต.ค.2560
23 จำ้งเหมำพนกังำนรักษำควำม 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอำบ พนัธุมิตร นำยอำบ พนัธุมิตร จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 15/2561

ปลอดภยั เดือน พ.ย. 60 ลงวนัท่ี 1 พ.ย.2560

24 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญเทอด เป่ียมระลึก นำยบุญเทอด เป่ียมระลึก จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 17/2561

ภำยใน ต.บำ้นร่อม เดือน พ.ย.60 ลงวนัท่ี 1 พ.ย.2560

25 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลรักษำตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงกุหลำบ กะมะรินทร์ นำงกุหลำบ กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 16/2561

เดือน พ.ย. 60 ลงวนัท่ี 1 พ.ย.2560

26 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถส่วนกลำง 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสำยยนั รัตน์ห่วง นำยสำยยนั รัตน์ห่วง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 19/2561

เดือน พย. 60 ลงวนัท่ี 1 พ.ย.2560



27 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงละเอียด  แสงทอง นำงละเอียดแสงทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 18/2561
ภำยใน ต.บำ้นร่อม เดือน พ.ย. 60 ลงวนัท่ี 1 พ.ย.2560

28 จำ้งเหมำพนกังำนท ำควำมสะอำด 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงบุปผำ คงนำค นำงบุปผำ คงนำค จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 21/2561
ส ำนกังำน อบต. เดือน พ.ย. 60 ลงวนัท่ี 1 พ.ย.2560

29 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญชู ซอกงูเหลือม นำยบุญชู ซอกงูเหลือม จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 26/2561
เดือน พ.ย. 60 ลงวนัท่ี 1 พ.ย.2560

30 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยมำนิต ยกิุจภูติ นำยมำนิต ยกิุจภูติ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 27/2561
เดือน พ.ย. 60 ลงวนัท่ี 1 พ.ย.2560

31 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ดวงรัตน์ อยูเ่ลิศ น.ส.ดวงรัตน์ อยูเ่ลิศ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 23/2561
เดือน พ.ย.60 ลงวนัท่ี 1 พ.ย.2560

32 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุรีรัตน์ คงร่ืน น.ส.สุรีรัตน์ คงร่ืน จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 22/2561
 เดือน พ.ย.60 ลงวนัท่ี 1 พ.ย.2560

33 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชยัวฒัน์ คงอรุณ นำยชยัวฒัน์ คงอรุณ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 25/2561
เดือน พ.ย. 60 ลงวนัท่ี 1 พ.ย.2560

34 จำ้งเหมำผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุพตัรำ บ่อทอง น.ส.สุพตัรำ บ่อทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 28/2561
ศพด.ดอนประดู่  พ.ย.60 ลงวนัท่ี 1 พ.ย.2560

35 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถบรรทุกน ้ำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิชิต กะมะรินทร์ นำยวิชิต กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี  20/2561



เอนกประสงค ์อบต . เดือน พ.ย.60 ลงวนัท่ี 1 พ.ย.2560

36 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป พ.ย. 60 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกิติ ดำรำเรือง นำยกิติ ดำรำเรือง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 24/2561

ลงวนัท่ี 1 พ.ย. 2560

37 จำ้งเหมำโครงกำรซ่อมแซมผิวจรำจร 50,000.00 50,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยระไอ ยีโ่สดสำรี นำยระไอ ยีโ่สดสำรี จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 4/2561

ถนนดินลูกรังหลงับริษทัซินฟำ ลงวนัท่ี 2 ต.ค.2560

อินดสัเตรียล หมู่ท่ี 1 ต.บำ้นร่อม
38 จำ้งเหมำจดัเกบ็ค่ำน ้ำ ค่ำขยะ 830.00            8,300.00           เฉพำะเจำะจง นำงสมจิต รอดทุกข์ นำงสมจิต รอดทุกข์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 5/2561

หมู่ท่ี 1-หมู่ท่ี 9 เดือนตุลำคม 2560 ลงวนัท่ี 27 พ.ย.2560

39 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียน 27,716.40       27,716.40        เฉพำะเจำะจง บ.ที.ดี.แดร่ีฟู้ ดส์ จ  ำกดั บ.ที.ดี.แดร่ีฟู้ ดส์ จ  ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ สญัญำซ้ือ ท่ี 1/2561

ศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็โรงเรียนชุมชน ลงวนัท่ี 1 พ.ย.2560

วดับำ้นร่อม เทอม2/60และปิดเทอม
40 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียน 8,314.92         8,314.92          เฉพำะเจำะจง บ.ที.ดี.แดร่ีฟู้ ดส์ จ  ำกดั บ.ที.ดี.แดร่ีฟู้ ดส์ จ  ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ สญัญำซ้ือ ท่ี 2/2561

ศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็โรงเรียนวดั ลงวนัท่ี 1 พ.ย.2560

ดอนประดู่ เทอม2/60และปิดเทอม
41 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียน 63,747.72       63,747.72        เฉพำะเจำะจง บ.ที.ดี.แดร่ีฟู้ ดส์ จ  ำกดั บ.ที.ดี.แดร่ีฟู้ ดส์ จ  ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ สญัญำซ้ือ ท่ี 3/2561

โรงเรียนชุมชนวดับำ้นร่อม ลงวนัท่ี 1 พ.ย.2560

 เทอม2/60และปิดเทอม
42 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียน 41,574.60       41,574.60        เฉพำะเจำะจง บ.ที.ดี.แดร่ีฟู้ ดส์ จ  ำกดั บ.ที.ดี.แดร่ีฟู้ ดส์ จ  ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ สญัญำซ้ือ ท่ี 4/2561

โรงเรียนวดัดอนประดู่ ลงวนัท่ี 1 พ.ย.2560

 เทอม2/60และปิดเทอม



43 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมผิว 2,724,600.00  3,282,000.00   ประกวดรำคำ หจก.นุชนำรถ หจก.นุชนำรถ เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุด สญัญำจำ้ง ท่ี 2/2561

แอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ท่ี 8 อิเล็กทรอนิกส์    หจก.จตุรงคค์อนสตรัคชัน่ และมีคุณสมบติัถูกตอ้ง ลงวนัท่ี 23 พ.ย.2560

บำ้นโคกแค หจก.รุ่งอรุณวิโรจน์ ครบถว้น
44 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ ำเดือน 190.00 190.00 เฉพำะเจำะจง อ.บุค๊สโตร์ อ.บุค๊สโตร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงซ้ือท่ี 3/2561

ประจ ำเดือนธนัวำคม 2560 ลงวนัท่ี 1 ธ.ค.2560

45 จำ้งเหมำพนกังำนรักษำควำม 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอำบ พนัธุมิตร นำยอำบ พนัธุมิตร จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 29/2561
ปลอดภยั เดือน ธ.ค. 60 ลงวนัท่ี 1 ธ.ค.2560

46 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญเทอด เป่ียมระลึก นำยบุญเทอด เป่ียมระลึก จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 31/2561

ภำยใน ต.บำ้นร่อม เดือน ธ.ค.60 ลงวนัท่ี 1 ธ.ค.2560

47 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลรักษำตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงกุหลำบ กะมะรินทร์ นำงกุหลำบ กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 30/2561

เดือน ธ.ค. 60 ลงวนัท่ี 1 ธ.ค.2560

48 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถส่วนกลำง 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสำยยนั รัตน์ห่วง นำยสำยยนั รัตน์ห่วง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 33/2561

เดือน ธ.ค.60 ลงวนัท่ี 1 ธ.ค.2560

49 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงละเอียด  แสงทอง นำงละเอียดแสงทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 32/2561
ภำยใน ต.บำ้นร่อม เดือน ธ.ค. 60 ลงวนัท่ี 1ธ.ค.2560

50 จำ้งเหมำพนกังำนท ำควำมสะอำด 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงบุปผำ คงนำค นำงบุปผำ คงนำค จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 35/2561
ส ำนกังำน อบต. เดือน ธ.ค. 60 ลงวนัท่ี 1 ธ.ค.2560

51 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญชู ซอกงูเหลือม นำยบุญชู ซอกงูเหลือม จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 40/2561



เดือน ธ.ค. 60 ลงวนัท่ี 1 ธ.ค.2560
52 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยมำนิต ยกิุจภูติ นำยมำนิต ยกิุจภูติ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 41/2561

เดือน ธ.ค. 60 ลงวนัท่ี 1 ธ.ค.2560
53 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ดวงรัตน์ อยูเ่ลิศ น.ส.ดวงรัตน์ อยูเ่ลิศ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 37/2561

เดือน ธ.ค.60 ลงวนัท่ี 1 ธ.ค.2560

54 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุรีรัตน์ คงร่ืน น.ส.สุรีรัตน์ คงร่ืน จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 36/2561
 เดือน ธ.ค.60 ลงวนัท่ี 1 ธ.ค.2560

55 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชยัวฒัน์ คงอรุณ นำยชยัวฒัน์ คงอรุณ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 39/2561
เดือน ธ.ค. 60 ลงวนัท่ี 1 ธ.ค.2560

56 จำ้งเหมำผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุพตัรำ บ่อทอง น.ส.สุพตัรำ บ่อทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 42/2561
ศพด.ดอนประดู่  ธ.ค.60 ลงวนัท่ี 1 ธ.ค.2560

57 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถบรรทุกน ้ำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิชิต กะมะรินทร์ นำยวิชิต กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี  34/2561
เอนกประสงค ์อบต . เดือน ธ.ค.60 ลงวนัท่ี 1 ธ.ค.2560

58 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป ธ.ค. 60 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกิติ ดำรำเรือง นำยกิติ ดำรำเรือง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 38/2561

ลงวนัท่ี 1 ธ.ค. 2560
59 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 15 รำยกำร 5,245.00         5,245.00          เฉพำะเจำะจง โรงพิมพอ์ำสำ โรงพิมพอ์ำสำ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 2/2561

รักษำดินแดน กรมกำร รักษำดินแดน กรมกำร ลงวนัท่ี 22 ธ.ค. 2560

ปกครอง ปกครอง

60 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยยอยศยิง่ฟ้ำ 1,200.00 1,200.00 เฉพำะเจำะจง ตอ้ย อิงคเ์จ็ท ตอ้ย อิงค็เจ็ท จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 6/2561



มรดกโลก จ ำนวน 1 ป้ำย ลงวนัท่ี 1 ธ.ค. 2560

61 จำ้งเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 2,024.00         2,024.00          เฉพำะเจำะจง ตอ้ย อิงคเ์จ็ท ตอ้ย อิงค็เจ็ท จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 7/2561

(กองคลงั) ลงวนัท่ี 1 ธ.ค. 2560

62 จำ้งเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 2,200.00 2,200.00 ตกลงรำคำ ร้ำนพี.ซี.คอมพิวเตอร์ ร้ำนพี.ซี.คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 8/2561

(กองช่ำง) ลงวนัท่ี 4 ธ.ค. 2560

63 จำ้งเหมำจดัท ำวำรสำรประชำสมัพนัธ์ 48,000.00 48,000.00 ตกลงรำคำ โสภณ ประสพวงค์ โสภณ ประสพวงค์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 9/2561

ผลงำน อบต.และช ำระภำษี 2561 ลงวนัท่ี 12 ธ.ค. 2560

64 จำ้งเหมำซ่อมเปล่ียนซุ้มเฉลิม 38,500.00 38,500.00 ตกลงรำคำ นำยสมรัก แก่นโพธ์ิ นำยสมรัก แก่นโพธ์ิ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 10/2561

พระเกียรติ หนำ้ประตูน ้ำบำ้นร่อม ลงวนัท่ี 18 ธ.ค. 2560

65 จำ้งเหมำซ่อมแซมเสียงตำมสำย 3,200.00 3,200.00 ตกลงรำคำ นำยสุพฒั อว้นสูงยำง นำยสุพฒั อว้นสูงยำง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 11/2561

หมู่บำ้น ลงวนัท่ี 22 ธ.ค. 2560

66 จำ้งเหมำจดัเกบ็ค่ำน ้ำ ค่ำขยะ 8,300.00 8,300.00 ตกลงรำคำ นำงสมจิต รอดทกุข์ นำงสมจิต รอดทกุข์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 12/2561

ประจ ำเดือน พ.ย.60 ลงวนัท่ี 25 ธ.ค. 2560

67 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยไวนิลประชำ 430.00 430.00 ตกลงรำคำ ตอ้ย อิงคเ์จ็ท ตอ้ย อิงคเ์จ็ท จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 13/2561

สมัพนัธอ์ำสำสมคัรทอ้งถ่ินรักษโ์ลก ลงวนัท่ี 28 ธ.ค. 2560

จ ำนวน 1 ป้ำย
68 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์ประจ ำเดือน 1,840.00 1,840.00 เฉพำะเจำะจง อ.บุค๊สโตร์ อ.บุค๊สโตร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงซ้ือท่ี 4/2561

ประจ ำเดือนมกรำคม  -กนัยำยน 2561 ลงวนัท่ี 3 ม.ค.2561



69 จำ้งเหมำพนกังำนรักษำควำม 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอำบ พนัธุมิตร นำยอำบ พนัธุมิตร จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 43/2561
ปลอดภยั เดือน ม.ค. 61 ลงวนัท่ี 3 ม.ค.2561

70 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญเทอด เป่ียมระลึก นำยบุญเทอด เป่ียมระลึก จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 31/2561

ภำยใน ต.บำ้นร่อม เดือน ม.ค.61 ลงวนัท่ี 1 ธ.ค.2560

71 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลรักษำตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงกุหลำบ กะมะรินทร์ นำงกุหลำบ กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 44/2561

เดือน ม.ค. 61 ลงวนัท่ี 3 ม.ค.2561

72 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถส่วนกลำง 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสำยยนั รัตน์ห่วง นำยสำยยนั รัตน์ห่วง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 47/2561

เดือน ม.ค.61 ลงวนัท่ี 3 ม.ค.2561

73 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงละเอียด  แสงทอง นำงละเอียดแสงทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 46/2561
ภำยใน ต.บำ้นร่อม เดือน ม.ค. 61 ลงวนัท่ี 3ม.ค.2561

74 จำ้งเหมำพนกังำนท ำควำมสะอำด 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงบุปผำ คงนำค นำงบุปผำ คงนำค จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 49/2561
ส ำนกังำน อบต. เดือน ม.ค. 61 ลงวนัท่ี 3 ม.ค.2561

75 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญชู ซอกงูเหลือม นำยบุญชู ซอกงูเหลือม จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 54/2561
เดือน ม.ค. 61 ลงวนัท่ี 3 ม.ค.2561

76 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยมำนิต ยกิุจภูติ นำยมำนิต ยกิุจภูติ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 55/2561
เดือน ม.ค. 61 ลงวนัท่ี 3 ม.ค.2561

77 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ดวงรัตน์ อยูเ่ลิศ น.ส.ดวงรัตน์ อยูเ่ลิศ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 51/2561
เดือน ม.ค.61 ลงวนัท่ี 3 ม.ค.2561

78 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุรีรัตน์ คงร่ืน น.ส.สุรีรัตน์ คงร่ืน จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 50/2561



 เดือน ม.ค.61 ลงวนัท่ี 3 ม.ค.2561

79 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชยัวฒัน์ คงอรุณ นำยชยัวฒัน์ คงอรุณ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 53/2561
เดือน ม.ค. 61 ลงวนัท่ี 3 ม.ค.2561

80 จำ้งเหมำผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุพตัรำ บ่อทอง น.ส.สุพตัรำ บ่อทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 56/2561
ศพด.ดอนประดู่  ม.ค.61 ลงวนัท่ี 3 ม.ค.2561

81 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถบรรทุกน ้ำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิชิต กะมะรินทร์ นำยวิชิต กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี  48/2561
เอนกประสงค ์อบต . เดือน ม.ค.61 ลงวนัท่ี 3 ม.ค.2561

82 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป ม.ค. 61 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกิติ ดำรำเรือง นำยกิติ ดำรำเรือง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี   52/2561

ลงวนัท่ี 3 ม.ค. 2561
83 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรวนัเด็ก 1,350.00         1,350.00          เฉพำะเจำะจง ตอ้ย อิงคเ์จ็ท ตอ้ย อิงคเ์จ็ท จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี   15/2561

จ ำนวน 1 ป้ำย ลงวนัท่ี 8 ม.ค. 2561

84 จำ้งเหมำจดัเตรียมเวทีพร้อมติดตั้ง 22,500.00       22,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยไพรัตน์ บุญช่วย นำยไพรัตน์ บุญช่วย จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี   16/2561

และเกบ็เคร่ืองขยำยเสียง วนัเด็ก ลงวนัท่ี 8 ม.ค. 2561

85 จำ้งเหมำจดัเกบ็ค่ำน ้ำ-ค่ำขยะ 8300 8300 เฉพำะเจำะจง นำงสมจิต รอดทุกข์ นำงสมจิต รอดทุกข์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 17/2561

ประจ ำเดือนธนัวำคม 2560 ลงวนัท่ี 25 ม.ค.2561

86 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ จ  ำนวน 11 รำยกำร 15,231.45       15,231.45        เฉพำะเจำะจง หจก.ซุ่นหลีจัน่ หจก.ซุ่นหลีจัน่ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 4/2561

ลงวนัท่ี 16 ม.ค.2561

87 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำงจ ำนวน15รำยกำร 4,033.90 4,033.90 เฉพำะเจำะจง หจก.ซุ่นหลีจัน่ หจก.ซุ่นหลีจัน่ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 5/2561

ลงวนัท่ี 16 ม.ค.2561

88 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 13 รำยกำร 45,063.05 45,063.05 เฉพำะเจำะจง หจก.ซุ่นหลีจัน่ หจก.ซุ่นหลีจัน่ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 6/2561



ลงวนัท่ี 16 ม.ค.2561

89 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 11,663.00       11,663.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยออดิโอ หจก.ไทยออดิโอ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 7/2561
จ ำนวน 2 รำยกำร ลงวนัท่ี 25 ม.ค.2561

90 จำ้งเหมำพนกังำนรักษำควำม 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอำบ พนัธุมิตร นำยอำบ พนัธุมิตร จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 57/2561
ปลอดภยั เดือน ก.พ. 61 ลงวนัท่ี 1 ก.พ..2561

91 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญเทอด เป่ียมระลึก นำยบุญเทอด เป่ียมระลึก จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 59/2561

ภำยใน ต.บำ้นร่อม เดือน ก.พ.61 ลงวนัท่ี 1 ก.พ..2561

92 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลรักษำตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงกุหลำบ กะมะรินทร์ นำงกุหลำบ กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 58/2561

เดือน ก.พ. 61 ลงวนัท่ี 1 ก.พ..2561

93 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถส่วนกลำง 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสำยยนั รัตน์ห่วง นำยสำยยนั รัตน์ห่วง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 61/2561

เดือน ก.พ.61 ลงวนัท่ี 1 ก.พ..2561

94 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงละเอียด  แสงทอง นำงละเอียดแสงทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 60/2561
ภำยใน ต.บำ้นร่อม เดือน ก.พ. 61 ลงวนัท่ี 1 ก.พ.2561

95 จำ้งเหมำพนกังำนท ำควำมสะอำด 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงบุปผำ คงนำค นำงบุปผำ คงนำค จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 63/2561
ส ำนกังำน อบต. เดือน ก.พ. 61 ลงวนัท่ี 1 ก.พ.2561

96 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญชู ซอกงูเหลือม นำยบุญชู ซอกงูเหลือม จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 67/2561
เดือน ก.พ. 61 ลงวนัท่ี 1 ก.พ.2561



97 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยมำนิต ยกิุจภูติ นำยมำนิต ยกิุจภูติ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 55/2561
เดือน ก.พ. 61 ลงวนัท่ี 1 ก.พ.2561

98 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ดวงรัตน์ อยูเ่ลิศ น.ส.ดวงรัตน์ อยูเ่ลิศ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 65/2561
เดือน ก.พ.61 ลงวนัท่ี 1 ก.พ.2561

99 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุรีรัตน์ คงร่ืน น.ส.สุรีรัตน์ คงร่ืน จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 64/2561
 เดือน ก.พ.61 ลงวนัท่ี 1 ก.พ.2561

100 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชยัวฒัน์ คงอรุณ นำยชยัวฒัน์ คงอรุณ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 66/2561
เดือน ก.พ. 61 ลงวนัท่ี 1 ก.พ.2561

101 จำ้งเหมำผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุพตัรำ บ่อทอง น.ส.สุพตัรำ บ่อทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 69/2561
ศพด.ดอนประดู่  ก.พ.61 ลงวนัท่ี 1 ก.พ.2561

102 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถบรรทุกน ้ำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิชิต กะมะรินทร์ นำยวิชิต กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี  62/2561
เอนกประสงค ์อบต . เดือน ก.พ.61 ลงวนัท่ี 1 ก.พ.2561

103 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป ก.พ. 61 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกิติ ดำรำเรือง นำยกิติ ดำรำเรือง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี  70/2561

ลงวนัท่ี 1 ก.พ. 2561

104 จำ้งเหมำซ่อมแซมกลอ้งวงจรปิดCCTV 39,055.00 39,055.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แอสซิส หจก.แอสซิส จดัซ้ือ/จดัจำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 18/2561

จ ำนวน 2 ตวั คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ลงวนัท่ี 8 ก.พ.2561

105 จำ้งเหมำซ่อมแซมผิวจรำจรถนน 72,700.00       72,700.00        เฉพำะเจำะจง นำยส ำรำญ ปิยะมิตร นำยส ำรำญ ปิยะมิตร จดัซ้ือ/จดัจำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 19/2561



ดินลูกรังบริเวณถนนลูกรัง ทำง ลงวนัท่ี 9 ก.พ.2561

สำธำรณประโยชนส์ำยคลองหมนั
หมู่ท่ี 5 ต ำบลบำ้นร่อม

106 จำ้งเหมำโครงกำรต่อเติมหลงัคำ 46,300.00 46,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยเชิด ระษำรักษ์ นำยเชิด ระษำรักษ์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี20/2561

พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมบอ่ทรำย ลงวนัท่ี 21 ก.พ.2561
ศพด.รร.ชุมชนวดับำ้นร่อม

107 จำ้งเหมำโครงกำรซ่อมเปล่ียนบนัได 7,000.00 7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมยั เวียงศิริ นำยสมยั เวียงศิริ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี21/2561

เหลก็ทำงข้ึนถงัประปำ บริเวณ ลงวนัท่ี 26 ก.พ.2561

ถงัประปำ หมู่ท่ี 2 ต ำบลบำ้นร่อม

108 จำ้งเหมำซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลำง 17,220.50       17,220.50        เฉพำะเจำะจง บ.มิตซูอยธุยำ บ.มิตซูอยธุยำ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี22/2561

จ ำนวน 22 รำยกำร (ไทยธำดำ) จ ำกดั (ไทยธำดำ) จ ำกดั ลงวนัท่ี 26 ก.พ.2561

109 จำ้งเหมำโครงกำรปรับปรุงพ้ืนผิว 62,500.00 63,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมพงษ ์เอกเกิด นำยสมพงษ ์เอกเกิด จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี23/2561

ถนน คสล.โดยกำรปยูำงแอสฟัลติก ลงวนัท่ี 28 ก.พ.2561
คอนกรีตปิดทบั บริเวณป้อมต ำรวจถึง

บำ้นนำยสวสัด์ิ ล่ิมจนัทร์ หมู่ท่ี 2

110 จดัซ้ือใบเสร็จรับเงินค่ำประปำ 25,000.00       25,000.00        เฉพำะเจำะจง บ.สยำมโลคอลอินโนเวชัน่ บ.สยำมโลคอลอินโนเวชัน่ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี8/2561

จ ำนวน 10,000 ชุด ลงวนัท่ี 7 ก.พ.2561

111 จดัซ้ือวสัดุกำรศึกษำ ศพด.รร. 15,000.00       15,000.00        เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 9/2561



ชุมชนวดับำ้นร่อม จ ำนวน13รำยกำร ลงวนัท่ี 8 ก.พ.2561

112 จดัซ้ือวสัดุกำรศึกษำ ศพด.รร. 15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี  10/25561

วดัดอนประดู่ จ  ำนวน 14 รำยกำร ลงวนัท่ี 8 ก.พ.2561

113 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน ศพด.รร.ชุมชน 15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 11/2561

วดับำ้นร่อม จ ำนวน 41 รำยกำร ลงวนัท่ี 8 ก.พ.2561

114 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน ศพด. รร 15,000.00       15,000.00        เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้ง ท่ี 12/2560

วดัดอนประดู่ จ  ำนวน 4 รำยกำร ลงวนัท่ี 8 ก.พ.2561

115 จดัซ้ือถงัขยะ ขนำด 200 ลิตร 45,000.00       45,000.00        เฉพำะเจำะจง เกำ้-ห้ำ-โปร เกำ้-ห้ำ-โปร จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้ง ท่ี 13/2560

จ ำนวน 50 ใบ ลงวนัท่ี 26 ก.พ.2561

116 จำ้งเหมำพนกังำนรักษำควำม 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอำบ พนัธุมิตร นำยอำบ พนัธุมิตร จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 71/2561
ปลอดภยั เดือน มี.ค. 61 ลงวนัท่ี 28 ก.พ..2561

117 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญเทอด เป่ียมระลึก นำยบุญเทอด เป่ียมระลึก จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 73/2561

ภำยใน ต.บำ้นร่อม เดือน มี.ค.61 ลงวนัท่ี 28 ก.พ..2561

118 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลรักษำตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงกุหลำบ กะมะรินทร์ นำงกุหลำบ กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 72/2561

เดือน มี.ค. 61 ลงวนัท่ี 28 ก.พ.2561



119 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถส่วนกลำง 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสำยยนั รัตน์ห่วง นำยสำยยนั รัตน์ห่วง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 75/2561

เดือน มี.ค.61 ลงวนัท่ี 28 ก.พ.2561

120 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงละเอียด  แสงทอง นำงละเอียดแสงทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 74/2561
ภำยใน ต.บำ้นร่อม เดือน มี.ค. 61 ลงวนัท่ี 28 ก.พ.2561

121 จำ้งเหมำพนกังำนท ำควำมสะอำด 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงบุปผำ คงนำค นำงบุปผำ คงนำค จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 77/2561
ส ำนกังำน อบต. เดือน มี.ค.61 ลงวนัท่ี 28 ก.พ.2561

122 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญชู ซอกงูเหลือม นำยบุญชู ซอกงูเหลือม จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 82/2561
เดือน มี.ค. 61 ลงวนัท่ี 28 ก.พ.2561

123 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยมำนิต ยกิุจภูติ นำยมำนิต ยกิุจภูติ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 83/2561
เดือน มี.ค. 61 ลงวนัท่ี 28 ก.พ.2561

124 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ดวงรัตน์ อยูเ่ลิศ น.ส.ดวงรัตน์ อยูเ่ลิศ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 79/2561
เดือน มี.ค.61 ลงวนัท่ี 28 ก.พ.2561

125 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุรีรัตน์ คงร่ืน น.ส.สุรีรัตน์ คงร่ืน จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 78/2561
 เดือน มี.ค.61 ลงวนัท่ี 28 ก.พ.2561

126 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชยัวฒัน์ คงอรุณ นำยชยัวฒัน์ คงอรุณ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 81/2561
เดือน มี.ค. 61 ลงวนัท่ี 28 ก.พ.2561

127 จำ้งเหมำผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุพตัรำ บ่อทอง น.ส.สุพตัรำ บ่อทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 84/2561



ศพด.ดอนประดู่  มี.ค.61 ลงวนัท่ี 28 ก.พ.2561

128 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถบรรทุกน ้ำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิชิต กะมะรินทร์ นำยวิชิต กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี  76/2561
เอนกประสงค ์อบต . เดือน มี.ค.61 ลงวนัท่ี 28 ก.พ.2561

129 จำ้งเหมำโครงกำรปรับปรุงพ้ืนผิวถนน 79,800.00 79,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมพงษ ์เอกเกิด นำยสมพงษ ์เอกเกิด จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี24/2561
ค.ส.ล.โดยกำรปูยำงแอสฟัลติก ลงวนัท่ี 5 มี.ค.2561
คอนกรีตปิดทบับริเวณทำงเขำ้ ม.3
ถึงแยกสระเหนือ

130 จำ้งเหมำโครงกำรปรับปรุงพ้ืนผิวถนน 83,800.00 83,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมพงษ ์เอกเกิด นำยสมพงษ ์เอกเกิด จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 25/2561
ค.ส.ล.โดยกำรปูยำงแอสฟัลติก ลงวนัท่ี 5 มี.ค.2560
คอนกรีตปิดทบั บริเวณบำ้นนำง
บุญช่วย เอ่ียมโมฬี หมู่ท่ี 4

131 จำ้งเหมำจดัเก็บค่ำน ้ำ-ค่ำขยะ เดือน 8,300.00 8,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงสมจิต รอดทุกข์ นำงสมจิต รอดทุกข์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 26/2561

ม.ค.-61 ลงวนัท่ี 5 มี.ค.2561
132 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,200.00 2,200.00 เฉพำะเจำะจง สมเกียรติแอร์ สมเกียรติแอร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 27/2561

จ ำนวน 1 รำยกำร (กองคลงั) ลงวนัท่ี 26 มี.ค.2561

133 จดัซ้ือวสัดุสำรก ำจดัวชัพืช จ  ำนวน 6,480.00 6,480.00 เฉพำะเจำะจง ปำนกำรเกษตร ปำนกำรเกษตร จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 14/2561
2 รำยกำร ลงวนัท่ี 12 มี.ค.2561

134 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ  ำนวน 8,340.00         8,340.00          เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 15/2561



7 รำยกำร ลงวนัท่ี 27 มี.ค.2561

135 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ช่ำง) จ ำนวน 2,850.00         2,850.00          เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 16/2561
1 รำยกำร ลงวนัท่ี 27 มี.ค.2561

136 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส ำนกัปลดั) 6,640.00 6,640.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 17/2561
จ ำนวน 5 รำยกำร ลงวนัท่ี 27 มี.ค.2561

137 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน (กองคลงั) 12,000.00 12,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 18/2561
จ ำนวน 10 รำยกำร ลงวนัท่ี 27 มี.ค.2561

138 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน (กองช่ำง) 6,343.00         6,343.00          เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 19/2561
จ ำนวน 9 รำยกำร ลงวนัท่ี 27 มี.ค.2561

139 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน (ส ำนกัปลดั) 16,578.00       16,578.00        เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 20/2561
จ ำนวน 30 รำยกำร ลงวนัท่ี 27 มี.ค.2561

140 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 21,500.00 21,500.00 เฉพำะเจำะจง ป.วฒันำ โอ เอ ป.วฒันำ โอ เอ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 21/2561
จ ำนวน 5 ขวด ลงวนัท่ี 27 มี.ค.2561

141 จำ้งเหมำโครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำ 270,000.00 270,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยจ ำเนียร ภู่ชูพกัตร์ นำยจ ำเนียร ภู่ชูพกัตร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ สญัญำจำ้งเลขท่ี 3/2561
ค.ส.ล.และบ่อพกั พร้อมเทถนน คสล. ลงวนัท่ี 22 มี.ค.2561
จำกสวนนำยนพดลถึงบำ้นนำง
ทองค ำ หลำบค ำ หมู่ท่ี 5



142 จำ้งเหมำโครงกำรใชพ้ลงังำนอยำ่ง 499,500.00     499,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยเชิด ระษำรักษ์ นำยเชิด ระษำรักษ์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ สญัญำจำ้งเลขท่ี 4/2561
มีประสิทธิภำพโดยกำรก่อสร้ำง ลงวนัท่ี 22 มี.ค.2561
อำคำร ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
กรองน ้ำ บริเวณหมู่ท่ี 2

143 จำ้งเหมำพนกังำนรักษำควำม 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอำบ พนัธุมิตร นำยอำบ พนัธุมิตร จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 85/2561
ปลอดภยั เดือน เม.ย. 61 ลงวนัท่ี 2 เม.ย.2561

144 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญเทอด เป่ียมระลึก นำยบุญเทอด เป่ียมระลึก จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 87/2561

ภำยใน ต.บำ้นร่อม เดือน เม.ย.61 ลงวนัท่ี 2 เม.ย.2561

145 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลรักษำตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงกุหลำบ กะมะรินทร์ นำงกุหลำบ กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 86/2561

เดือน เม.ย. 61 ลงวนัท่ี 2 เม.ย.2561

146 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถส่วนกลำง 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสำยยนั รัตน์ห่วง นำยสำยยนั รัตน์ห่วง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 89/2561

เดือน เม.ย.61 ลงวนัท่ี 2 เม.ย.2561

147 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงละเอียด  แสงทอง นำงละเอียดแสงทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 88/2561
ภำยใน ต.บำ้นร่อม เดือน เม.ย. 61 ลงวนัท่ี 2 เม.ย.2561

148 จำ้งเหมำพนกังำนท ำควำมสะอำด 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงบุปผำ คงนำค นำงบุปผำ คงนำค จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 91/2561
ส ำนกังำน อบต. เดือน เม.ย.61 ลงวนัท่ี 2 เม.ย.2561

149 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญชู ซอกงูเหลือม นำยบุญชู ซอกงูเหลือม จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 97/2561



เดือน เม.ย.61 ลงวนัท่ี 2 เม.ย.2561
150 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยมำนิต ยกิุจภูติ นำยมำนิต ยกิุจภูติ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 95/2561

เดือน เม.ย. 61 ลงวนัท่ี 2 เม.ย.2561
151 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ดวงรัตน์ อยูเ่ลิศ น.ส.ดวงรัตน์ อยูเ่ลิศ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 93/2561

เดือน เม.ย.61 ลงวนัท่ี 2 เม.ย.2561

152 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุรีรัตน์ คงร่ืน น.ส.สุรีรัตน์ คงร่ืน จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 92/2561
 เดือน เม.ย.61 ลงวนัท่ี 2 เม.ย.2561

153 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชยัวฒัน์ คงอรุณ นำยชยัวฒัน์ คงอรุณ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 96/2561
เดือน เม.ย. 61 ลงวนัท่ี 2 เม.ย.2561

154 จำ้งเหมำผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุพตัรำ บ่อทอง น.ส.สุพตัรำ บ่อทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 98/2561
ศพด.ดอนประดู่  เม.ย.61 ลงวนัท่ี 2 เม.ย.2561

155 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถบรรทุกน ้ำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิชิต กะมะรินทร์ นำยวิชิต กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี  90/2561
เอนกประสงค ์อบต . เดือน เม.ย.61 ลงวนัท่ี 2 เม.ย.2561

156 จำ้งเหมำโครงกำรซ่อมแซมลำน คสล. 190,000.00 190,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยส ำรำญ ปิยะมิตร นำยส ำรำญ ปิยะมิตร จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ สญัญำจำ้งเลขท่ี 5/2561
บริเวณลำนเอนกประสงคบ์ำ้น ลงวนัท่ี 3 เม.ย.2561
โคกโพธ์ิ หมู่ท่ี 9

157 จำ้งเหมำโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 458,000.00 458,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยจรัญ คงร่ืน นำยจรัญ คงร่ืน จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ สญัญำจำ้งเลขท่ี 6/2561
บริเวณจำกสะพำนบำ้นเหนือถึง ลงวนัท่ี 18 เม.ย.2561
บำ้นนำยวิชำญ ส่ำงสำร หมู่ท่ี 4



158 จดัซ้ือชุดนกักีฬำฟตุบอล จ ำนวน 60ชุด 12,000.00 12,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงประทุม บุญตำ นำงประทุม บุญตำ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 22/2561
โครงกำรจดักำรแข่งขนักีฬำตำ้นยำ ลงวนัท่ี 2 เม.ย.2561
เสพติด ประจ ำปี 2561

159 จดัซ้ือลูกฟตุบอลและถว้ยรำงวลั 6,800.00 6,800.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 23/2561
โครงกำรจดักำรแข่งขนักีฬำตำ้นยำ ลงวนัท่ี 4 เม.ย.2561

เสพติด ประจ ำปี 2561
160 จดัซ้ือน ้ำด่ืม และน ้ำแข็ง โครงกำร 1,100.00 1,100.00 เฉพำะเจำะจง นำงสุภำพ อนุโชติ นำงสุภำพ อนุโชติ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี24/2561

จดักำรแข่งขนักีฬำตำ้นยำเสพติด ลงวนัท่ี 4 เม.ย.2561
ประจ ำปี 2561

161 จดัซ้ือวคัซีนพิษสุนขับำ้ 4,370.00 4,370.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกิตติศกัด์ิ ร้ำนกิตติศกัด์ิ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี25/2561
ลงวนัท่ี 4 เม.ย.2561

162 จำ้งเหมำจดัเก็บค่ำน ้ำ ค่ำขยะ 8,300.00 8,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงสมจิต รอดทุกข์ นำงสมจิต รอดทุกข์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 28/2561
เดือนกุมภำพนัธ์ 2561 ลงวนัท่ี 2 เม.ย.2561
เสพติด ประจ ำปี 2561

163 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรแข่งขนั 432.00 432.00 เฉพำะเจำะจง ตอ้ย อิงคเ์จ็ท ตอ้ย อิงคเ์จ็ท จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 29/2561
กีฬำตำ้นยำเสพติด ประจ ำปี 2561 ลงวนัท่ี 4 เม.ย.2561

164 จำ้งเหมำติดตั้งพร้อมเก็บเคร่ืองขยำย 2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยไพรัตน์ บุญช่วย นำยไพรัตน์ บุญช่วย จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 30/2561
เสียง โครงกำรจดักำรแข่งขนักีฬำ ลงวนัท่ี 4 เม.ย.2561
ตำ้นยำเสพติด ประจ ำปี 2561

165 จำ้งเหมำจดัเตรียมสนำมแข่งขนั 2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเชิด ระษำรักษ์ นำยเชิด ระษำรักษ์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 31/2561
โครงกำรจดักำรแข่งขนักีฬำตำ้นยำ ลงวนัท่ี 4 เม.ย.2561
เสพติด ประจ ำปี 2561



166 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรวนั 432.00 432.00 เฉพำะเจำะจง ตอ้ย อิงคเ์จ็ท ตอ้ย อิงคเ์จ็ท จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 32/2561
สงกรำนตแ์ละวนัผูสู้งอำย ุปี 2561 ลงวนัท่ี 5 เม.ย.2561

167 จำ้งเหมำติดตั้งพร้อมร้ือถอนเวทีพร้อม 57,000.00 57,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยไพรัตน์ บุญช่วย นำยไพรัตน์ บุญช่วย จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 33/2561
เคร่ืองขยำยเสียง โครงกำรวนัสงกรำนต์ ลงวนัท่ี 5 เม.ย.2561

และวนัผูสู้งอำย ุปี 2561
168 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยไวนิล "ด่ำนชุมชน" 300.00 300.00 เฉพำะเจำะจง ตอ้ยอิงคเ์จ็ท ตอ้ยอิงคเ์จ็ท จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 34/2561

จ ำนวน 1 ป้ำย ลงวนัท่ี 9 เม.ย.2561

169 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยไวนิลโครงกำร 430.00 430.00 เฉพำะเจำะจง ตอ้ย อิงคเ์จ็ท ตอ้ย อิงคเ์จ็ท จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 25/2561
รณรงคป้์องกนัพิษสุนขับำ้ จ  ำนวน ลงวนัท่ี 17 เม.ย.2561
1 ป้ำย

170 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรวนั 432.00 432.00 เฉพำะเจำะจง ตอ้ย อิงคเ์จ็ท ตอ้ย อิงคเ์จ็ท จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี 32/2561
สงกรำนตแ์ละวนัผูสู้งอำย ุปี 2561 ลงวนัท่ี 5 เม.ย.2561

171 จำ้งเหมำพนกังำนรักษำควำม 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอำบ พนัธุมิตร นำยอำบ พนัธุมิตร จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 99/2561
ปลอดภยั เดือน พ.ค. 61 ลงวนัท่ี 1 พ.ค.2561

172 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญเทอด เป่ียมระลึก นำยบุญเทอด เป่ียมระลึก จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 101/2561

ภำยใน ต.บำ้นร่อม เดือนพ.ค.61 ลงวนัท่ี 1 พ.ค.2561

173 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลรักษำตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงกุหลำบ กะมะรินทร์ นำงกุหลำบ กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 100/2561

เดือน พ.ค.61 ลงวนัท่ี 1 พ.ค.2561

174 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถส่วนกลำง 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสำยยนั รัตน์ห่วง นำยสำยยนั รัตน์ห่วง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 103/2561



เดือน พ.ค.61 ลงวนัท่ี 1 พ.ค.2561

175 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงละเอียด  แสงทอง นำงละเอียดแสงทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี102/2561
ภำยใน ต.บำ้นร่อม เดือน พ.ค. 61 ลงวนัท่ี 1 พ.ค.2561

176 จำ้งเหมำพนกังำนท ำควำมสะอำด 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงบุปผำ คงนำค นำงบุปผำ คงนำค จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 105/2561
ส ำนกังำน อบต. เดือน พ.ค.61 ลงวนัท่ี 1 พ.ค.2561

177 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญชู ซอกงูเหลือม นำยบุญชู ซอกงูเหลือม จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 111/2561
เดือน พ.ค.61 ลงวนัท่ี 1 พ.ค.561

178 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยมำนิต ยกิุจภูติ นำยมำนิต ยกิุจภูติ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 109/2561
เดือน พ.ค. 61 ลงวนัท่ี 1 พ.ค.2561

179 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ดวงรัตน์ อยูเ่ลิศ น.ส.ดวงรัตน์ อยูเ่ลิศ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 107/2561
เดือน พ.ค.61 ลงวนัท่ี 1 พ.ค.2561

180 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุรีรัตน์ คงร่ืน น.ส.สุรีรัตน์ คงร่ืน จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 106/2561
 เดือน พ.ค.61 ลงวนัท่ี 1 พ.ค.2561

181 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชยัวฒัน์ คงอรุณ นำยชยัวฒัน์ คงอรุณ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 110/2561
เดือน พ.ค. 61 ลงวนัท่ี 1 พ.ค.2561

182 จำ้งเหมำผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุพตัรำ บ่อทอง น.ส.สุพตัรำ บ่อทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 112/2561
ศพด.ดอนประดู่  พ.ค.61 ลงวนัท่ี 1 พ.ค.2561



183 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถบรรทุกน ้ำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิชิต กะมะรินทร์ นำยวิชิต กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี  104/2561
เอนกประสงค ์อบต . เดือน พ.ค.61 ลงวนัท่ี 1 พ.ค.2561

184 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป เดือน พ.ค.61 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกิติ ดำรำเรือง นำยกิติ ดำรำเรือง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 108/2561

ลงวนัท่ี 1 พ.ค.2561
185 จำ้งเหมำโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำ 92,000.00 92,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชรง แผนสูง นำยชรง แผนสูง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้ง ท่ี 35/2560

ค.ส.ล.บริเวณบำ้นนำยสุริยะ ม.9 ลงวนัท่ี 1 พ.ค.2560

186 จำ้งเหมำจดัเก็บค่ำน ้ำ-ค่ำขยะ ต.บำ้นร่อม 8,300.00 8,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงสมจิต รอดทุกข์ นำงสมจิต รอดทุกข์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 36/2561

เดือน มี.ค.61 ลงวนัท่ี 1 พ.ค.2561

187 จำ้งเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 1,100.00 1,100.00 เฉพำะเจำะจง แมก็ซค์อม แมก็ซค์อม จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 37/2561

(กองคลงั) ลงวนัท่ี 11 พ.ค.2561

188 จำ้งเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 430.00 430.00 เฉพำะเจำะจง พี.ซี.คอมพิวเตอร์ พี.ซี.คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 38/2561

(ส ำนกัปลดั) ลงวนัท่ี 15 พ.ค.2561

189 จำ้งเหมำตรวจเช็คสภำพรถบรรทุกน ้ำ 3,071.97         3,071.97          เฉพำะเจำะจง บ.อีซูซุอ่ำงทอง เอเชีย บ.อีซูซุอ่ำงทอง เอเชีย จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 39/2561

เอนกประสงค์ จ  ำกดั จ ำกดั ลงวนัท่ี 18 พ.ค.2561

1E+08 จำ้งเหมำโครงกำรซ่อมถงัประปำ 66,400.00 66,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยส ำรำญ ปิยะมิตร นำยส ำรำญ ปิยะมิตร จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 40/2561

หมู่ท่ี 9 ลงวนัท่ี 18 พ.ค.2561

191 จำ้งเหมำโครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำ 152,500.00     152,500.00      เฉพำะเจำะจง นำยเชิด ระษำรักษ์ นำยเชิด ระษำรักษ์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ สญัญำจำ้งท่ี 7/2561

ค.ส.ล.พร้อมบอ่พกัและคืนผิวจรำจร ลงวนัท่ี 3 พ.ค.2561

ค.ส.ล. บริเวณบำ้นนำยสมเกียรติ



ถึงบำ้นนำงวนันำ ม.7
หมู่ท่ี 2

192 จำ้งเหมำพนกังำนรักษำควำม 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอำบ พนัธุมิตร นำยอำบ พนัธุมิตร จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 113/2561
ปลอดภยั เดือน มิ.ย. 61 ลงวนัท่ี 1 มิ.ย.2561

193 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญเทอด เป่ียมระลึก นำยบุญเทอด เป่ียมระลึก จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 115/2561

ภำยใน ต.บำ้นร่อม เดือนมิ.ย.61 ลงวนัท่ี 1 มิ.ย..2561

194 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลรักษำตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงกุหลำบ กะมะรินทร์ นำงกุหลำบ กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 141/2561

เดือน มิ.ย.61 ลงวนัท่ี 1 มิ.ย.2561

195 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถส่วนกลำง 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสำยยนั รัตน์ห่วง นำยสำยยนั รัตน์ห่วง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 117/2561

เดือน มิ.ย.61 ลงวนัท่ี 1 มิ.ย.2561

196 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงละเอียด  แสงทอง นำงละเอียดแสงทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี116/2561
ภำยใน ต.บำ้นร่อม เดือน มิ.ย. 61 ลงวนัท่ี 1 มิ.ย.2561

197 จำ้งเหมำพนกังำนท ำควำมสะอำด 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงบุปผำ คงนำค นำงบุปผำ คงนำค จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 119/2561
ส ำนกังำน อบต. เดือน มิ.ย.61 ลงวนัท่ี 1 มิ.ย.2561

198 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญชู ซอกงูเหลือม นำยบุญชู ซอกงูเหลือม จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 125/2561
เดือน มิ.ย.61 ลงวนัท่ี 1 มิ.ย.2561

199 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยมำนิต ยกิุจภูติ นำยมำนิต ยกิุจภูติ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 123/2561



เดือน มิ.ย. 61 ลงวนัท่ี 1 มิ.ย.2561
200 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ดวงรัตน์ อยูเ่ลิศ น.ส.ดวงรัตน์ อยูเ่ลิศ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 121/2561

เดือน มิ.ย.61 ลงวนัท่ี 1 มิ.ย.2561

201 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุรีรัตน์ คงร่ืน น.ส.สุรีรัตน์ คงร่ืน จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 120/2561
 เดือน มิ.ย.61 ลงวนัท่ี 1 มิ.ย.2561

202 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชยัวฒัน์ คงอรุณ นำยชยัวฒัน์ คงอรุณ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 124/2561
เดือน มิ.ย. 61 ลงวนัท่ี 1 มิ.ย.2561

203 จำ้งเหมำผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุพตัรำ บ่อทอง น.ส.สุพตัรำ บ่อทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 126/2561
ศพด.ดอนประดู่  มิ.ย.61 ลงวนัท่ี 1 มิ.ย.2561

204 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถบรรทุกน ้ำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิชิต กะมะรินทร์ นำยวิชิต กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี  118/2561
เอนกประสงค ์อบต . เดือน มิ.ย.61 ลงวนัท่ี 1 มิ.ย.2561

205 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป เดือน มิ.ย.61 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกิติ ดำรำเรือง นำยกิติ ดำรำเรือง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 122/2561

ลงวนัท่ี 1 มิ.ย.2561
206 จดัซ้ือถงัขยะ ขนำด 240 ลิตร จ  ำนวน 23,326.00 23,326.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ซินเตอร์ โปรดกัส์ บจก.ซินเตอร์ โปรดกัส์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 26/2561

9 ใบและถงัน ้ำพร้อมฝำปิด ขนำด 117.5 ลงวนัท่ี 6 มิ.ย.2561
ลิตร จ  ำนวน 5 ใบ

207 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 17 รำยกำร 17,084.00 17,084.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 27/2561
(ส ำนกัปลดั) ลงวนัท่ี 19 มิ.ย.2561



208 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 3 รำยกำร 7,660.00 7,660.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 28/2561
(กองคลงั) ลงวนัท่ี 19 มิ.ย.2561

209 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  ำนวน 1 5,900.00 5,900.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 29/2561

รำยกำร (ส ำนกัปลดั) ลงวนัท่ี 19 มิ.ย.2561
210 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  ำนวน 3 15,140.00 15,140.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 30/2561

รำยกำร (กองช่ำง) ลงวนัท่ี 19 มิ.ย.2561

211 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  ำนวน 3 6,710.00 6,710.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 31/2561
รำยกำร (กองคลงั) ลงวนัท่ี 19 มิ.ย.2561

212 จดัซ้ือยำงมะตอยส ำเร็จรูป ขนำดบรรจุ 50,000.00 50,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 31/2561
20 กก. จ ำนวน 500 ถุง ลงวนัท่ี 19 มิ.ย.2561

213 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 1 936.00 936.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 32/2561

รำยกำร (กองช่ำง) ลงวนัท่ี 19 มิ.ย.2561
214 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ 59,294.05 59,294.05 เฉพำะเจำะจง หจก.ซุ่นหลีจัน่ หจก.ซุ่นหลีจัน่ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 33/2561

รำยกำร (กองช่ำง) ลงวนัท่ี 28 มิ.ย.2561

215 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 49 รำยกำร 103,080.59 103,080.59 เฉพำะเจำะจง หจก.ซุ่นหลีจัน่ หจก.ซุ่นหลีจัน่ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 34/2561
ลงวนัท่ี 28 มิ.ย.2561

216 จดัซ้ือวสัดุดบัเพลิง จ  ำนวน 2 รำยกำร 46,000.00 46,000.00 เฉพำะเจำะจง วรรณพร เคมีคอล วรรณพร เคมีคอล จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 35/2561
ลงวนัท่ี 28 มิ.ย.2561

217 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 21,500.00 21,500.00 เฉพำะเจำะจง ป.วฒันำ โอเอ ป.วฒันำ โอเอ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 36/2561



จ ำนวน 5 ขวด ลงวนัท่ี 28 มิ.ย.2561
218 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง จ  ำนวน 13 รำยกำร 4,633.10 4,633.10 เฉพำะเจำะจง หจก.ซุ่นหลีจัน่ หจก.ซุ่นหลีจัน่ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 37/2561

ลงวนัท่ี 28 มิ.ย.2561

219 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 24,650.00 24,650.00 เฉพำะเจำะจง สมเกียรติแอร์ สมเกียรติแอร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี41/2561
(กองช่ำง) ลงวนัท่ี 1 มิ.ย.2561

220 จำ้งเหมำจดัเก็บค่ำน ้ำ ค่ำขยะ ต.บำ้นร่อม 8,300.00 8,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงสมจิต รอดทุกข์ นำงสมจิต รอดทุกข์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี42/2561
เดือน เม.ย.2561 ลงวนัท่ี 1 มิ.ย.2561

221 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยไวนิล โครงกำร 432.00 432.00 เฉพำะเจำะจง เจ ที แคนวำส ดีไซน์ เจ ที แคนวำส ดีไซน์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 43/2561

อบรมผูสู้งอำย ุจ  ำนวน 1 ป้ำย ลงวนัท่ี 1 มิ.ย.2561

222 จำ้งเหมำจดัเตรียมรถบสัปรับอำกำศ 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง จอม ค  ำปลอ้ง จอม ค  ำปลอ้ง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 44/2561
จ ำนวน 2 คนัๆละ 15,000 บำท ลงวนัท่ี 1 มิ.ย.2561

223 จำ้งเหมำจดัเตรียมอำหำรวำ่งและ 13,750.00 13,750.00 เฉพำะเจำะจง นำงแดง ช่ำงกระโทก นำงแดง ช่ำงกระโทก จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี45/2561
เคร่ืองด่ืม จ  ำนวน 110 คนจ ำนวน 2 ม้ือ ลงวนัท่ี 1 มิ.ย.2561
ม้ือๆละ 25 บำท และจดัเตรียมอำหำร
กลำงวนัและเคร่ืองด่ืม จ  ำนวน 110 คน
จ ำนวน 1 ม้ือๆละ 75 บำท

224 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,050.00 1,050.00 เฉพำะเจำะจง แมก็ซ ์คอม แมก็ซ ์คอม จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 46/2561

(กองคลงั) ลงวนัท่ี 6 มิ.ย.2561

225 จำ้งเหมำจดัเตรียมของท่ีระลึก จ ำนวน 1000 1000 เฉพำะเจำะจง กลุ่มสตรี ต  ำบลบำ้นร่อม กลุ่มสตรี ต  ำบลบำ้นร่อม จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 47/2561



3 ชุด ลงวนัท่ี 6 มิ.ย.2561

226 จำ้งเหมำซ่อมแซมกลอ้งวงจรปิดCCTV 32240 32240 เฉพำะเจำะจง แอสซิสคอมพิวเตอร์ แอสซิสคอมพิวเตอร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 4/2561

227 จำ้งเหมำโครงกำรซ่อมแซมเสียง 166,700.00 166,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชวน อิเล็กทรอนิกส์ ร้ำนชวน อิเล็กทรอนิกส์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ สญัญำจำ้งท่ี 8/2561

ตำมสำยภำยในต ำบลบำ้นร่อม ลงวนัท่ี 26 มิ.ย.2561

228 จำ้งเหมำพนกังำนรักษำควำม 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอำบ พนัธุมิตร นำยอำบ พนัธุมิตร จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 127/2561
ปลอดภยั เดือน ก.ค. 61 ลงวนัท่ี 2 ก.ค.2561

229 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญเทอด เป่ียมระลึก นำยบุญเทอด เป่ียมระลึก จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 129/2561

ภำยใน ต.บำ้นร่อม เดือน ก.ค.61 ลงวนัท่ี 2 ก.ค.2561

230 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลรักษำตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงกุหลำบ กะมะรินทร์ นำงกุหลำบ กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 128/2561

เดือน ก.ค.61 ลงวนัท่ี 2 ก.ค.2561

231 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถส่วนกลำง 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสำยยนั รัตน์ห่วง นำยสำยยนั รัตน์ห่วง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 131/2561

เดือน ก.ค.61 ลงวนัท่ี 2 ก.ค.2561

232 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงละเอียด  แสงทอง นำงละเอียดแสงทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี130/2561
ภำยใน ต.บำ้นร่อม เดือน ก.ค. 61 ลงวนัท่ี 2 ก.ค.2561

233 จำ้งเหมำพนกังำนท ำควำมสะอำด 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงบุปผำ คงนำค นำงบุปผำ คงนำค จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 133/2561
ส ำนกังำน อบต. เดือน ก.ค.61 ลงวนัท่ี 2 ก.ค.2561



234 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญชู ซอกงูเหลือม นำยบุญชู ซอกงูเหลือม จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 139/2561
เดือน ก.ค. 61 ลงวนัท่ี 2 ก.ค.561

235 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยมำนิต ยกิุจภูติ นำยมำนิต ยกิุจภูติ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 137/2561
เดือน ก.ค. 61 ลงวนัท่ี 2 ก.ค.2561

236 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ดวงรัตน์ อยูเ่ลิศ น.ส.ดวงรัตน์ อยูเ่ลิศ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 135/2561
เดือน ก.ค.61 ลงวนัท่ี 2 ก.ค.2561

237 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุรีรัตน์ คงร่ืน น.ส.สุรีรัตน์ คงร่ืน จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 134/2561
 เดือน ก.ค.61 ลงวนัท่ี 2 ก.ค.2561

238 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชยัวฒัน์ คงอรุณ นำยชยัวฒัน์ คงอรุณ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 138/2561
เดือน ก.ค. 61 ลงวนัท่ี 2 ก.ค.2561

239 จำ้งเหมำผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุพตัรำ บ่อทอง น.ส.สุพตัรำ บ่อทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 140/2561
ศพด.ดอนประดู่  ก.ค.61 ลงวนัท่ี 2 ก.ค.2561

240 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถบรรทุกน ้ำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิชิต กะมะรินทร์ นำยวิชิต กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี  132/2561
เอนกประสงค ์อบต . เดือน ก.ค.61 ลงวนัท่ี 2 ก.ค.2561

241 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป เดือน ก.ค.61 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกิติ ดำรำเรือง นำยกิติ ดำรำเรือง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 136/2561

ลงวนัท่ี 2 ก.ค.2561

242 จดัซ้ือวสัดุธงชำติ ธง ว.ป.ร. จ ำนวน 4,950.00 4,950.00 เฉพำะเจำะจง เฉลียว มำกระจนั เฉลียว มำกระจนั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 38/2561



2 รำยกำร ลงวนัท่ี 18 ก.ค.2561

243 จดัซ้ือน ้ำด่ืมบริกำรประชำชน 420.00 420.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 39/2561

โครงกำรปลูกตน้ไม ้ปรับภูมิทศัน์ ลงวนัท่ี 23 ก.ค.2561

เฉลิมพระเกียรติ รัชกำลท่ี 10

244 จำ้งเหมำจดัเกบ็ค่ำน ้ำ ค่ำขยะ 8,300.00 8,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงสมจิต รอดทกุข์ นำงสมจิต รอดทกุข์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 49/2561

ต.บำ้นร่อม เดือน พ.ค.2561 ลงวนัท่ี 2 ก.ค.2561

245 จำ้งเหมำก ำจดัส่ิงปฏิกลูหอ้งสุขำ 2,100.00 2,100.00 เฉพำะเจำะจง นำงบุญมำ เจริญสกุลสถำพร นำงบุญมำ เจริญสกุลสถำพร จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 50/2561

อบต.บำ้นร่อม,ศพด.บำ้นร่อม ลงวนัท่ี 6 ก.ค.2561

246 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 640.00 640.00 เฉพำะเจำะจง ออฟฟิศซิสเต็มส์ ออฟฟิศซิสเต็มส์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 51/2561

(กองช่ำง) ลงวนัท่ี 9 ก.ค.2561

247 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยไวนิล 4 รำยกำร 1,600.00 1,600.00 เฉพำะเจำะจง เจทีแคนวำสดีไซน์ เจทีแคนวำสดีไซน์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 52/2561

โครงกำรเฉลิมพระเกียรติ รัชกำลท่ี10 ลงวนัท่ี 18 ก.ค.2561

248 จำ้งเหมำจดัท ำพำนดอกไมป้ระดบัซุม้ 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอคัรเนตร สุขสถำน นำยอคัรเนตร สุขสถำน จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 53/2561

จ ำนวน 4 ชุด ลงวนัท่ี 18 ก.ค.2561

249 จำ้งเหมำจดัเก็บค่ำน ้ำ-ค่ำขยะ เดือน 8,300.00 8,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงสมจิต รอดทุกข์ นำงสมจิต รอดทุกข์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 54/2561
มิ.ย.-61 ลงวนัท่ี 23 ก.ค.2561

250 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรเขำ้พรรษำ 432.00 432.00 ตกลงรำคำ เจทีแคนวำสดีไซน์ เจทีแคนวำสดีไซน์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 55/2561
จ ำนวน 1 ป้ำย ลงวนัท่ี 23 ก.ค.2561

251 จำ้งเหมำซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลำง 6,780.00 6,780.00 ตกลงรำคำ นำยวิเชียร ระษำรักษ์ นำยวิเชียร ระษำรักษ์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 56/2561



จ ำนวน 2 รำยกำร ลงวนัท่ี 31 ก.ค.2561

252 จำ้งเหมำพนกังำนรักษำควำม 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอำบ พนัธุมิตร นำยอำบ พนัธุมิตร จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 141/2561
ปลอดภยั เดือน ส.ค. 61 ลงวนัท่ี 1 ส.ค.2561

253 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญเทอด เป่ียมระลึก นำยบุญเทอด เป่ียมระลึก จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 143/2561

ภำยใน ต.บำ้นร่อม เดือน ส.ค.61 ลงวนัท่ี 1 ส.ค.2561

254 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลรักษำตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงกุหลำบ กะมะรินทร์ นำงกุหลำบ กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 142/2561

เดือน ส.ค.61 ลงวนัท่ี 1 ส.ค.2561

255 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถส่วนกลำง 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสำยยนั รัตน์ห่วง นำยสำยยนั รัตน์ห่วง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 145/2561

เดือน ส.ค.61 ลงวนัท่ี 1 ส.ค.2561

256 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงละเอียด  แสงทอง นำงละเอียดแสงทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี144/2561
ภำยใน ต.บำ้นร่อม เดือน ส.ค. 61 ลงวนัท่ี 1 ส.ค.2561

257 จำ้งเหมำพนกังำนท ำควำมสะอำด 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงบุปผำ คงนำค นำงบุปผำ คงนำค จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 147/2561
ส ำนกังำน อบต. เดือน ส.ค.61 ลงวนัท่ี 1 ส.ค.2561

258 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญชู ซอกงูเหลือม นำยบุญชู ซอกงูเหลือม จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 153/2561
เดือน ส.ค. 61 ลงวนัท่ี 1 ส.ค.561

259 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยมำนิต ยกิุจภูติ นำยมำนิต ยกิุจภูติ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 151/2561
เดือน ส.ค. 61 ลงวนัท่ี 1 ส.ค.2561



260 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ดวงรัตน์ อยูเ่ลิศ น.ส.ดวงรัตน์ อยูเ่ลิศ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 149/2561
เดือน ส.ค.61 ลงวนัท่ี 1 ส.ค.2561

261 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุรีรัตน์ คงร่ืน น.ส.สุรีรัตน์ คงร่ืน จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 148/2561
 เดือน ส.ค.61 ลงวนัท่ี 1 ส.ค.2561

262 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชยัวฒัน์ คงอรุณ นำยชยัวฒัน์ คงอรุณ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 152/2561
เดือน ส.ค. 61 ลงวนัท่ี 1 ส.ค.2561

263 จำ้งเหมำผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุพตัรำ บ่อทอง น.ส.สุพตัรำ บ่อทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 154/2561
ศพด.ดอนประดู่  ส.ค.61 ลงวนัท่ี 1 ส.ค.2561

264 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถบรรทุกน ้ำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิชิต กะมะรินทร์ นำยวิชิต กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี  146/2561
เอนกประสงค ์อบต . เดือน ส.ค.61 ลงวนัท่ี 1 ส.ค.2561

265 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป เดือน ส.ค.61 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกิติ ดำรำเรือง นำยกิติ ดำรำเรือง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 150/2561

266 จดัซ้ือธงตรำสญัลกัษณ์ สก.,ธงชำติ 495.00 495.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 42/2561

จ ำนวน 3 รำยกำร ลงวนัท่ี 7 ส.ค.2561

267 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 6 รำยกำร(กองช่ำง) 1,675.00 1,675.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 43/2561

ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2561

268 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  8 รำยกำร (กองคลงั) 14,933.00 14,933.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 44/2561



ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2561

269 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 5 รำยกำร 7,700.00 7,700.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 45/2561

(ส ำนกัปลดั) ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2561

270 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 5 รำยกำร 19,690.00 19,690.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 46/2561

(กองคลงั) ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2561

271 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 4 รำยกำร 17,000.00 17,000.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 47/2561

(ส ำนกัปลดั) ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2561

272 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1 รำยกำร 5,900.00 5,900.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 48/2561

(กองช่ำง) ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2561

273 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 11,600.00 11,600.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 49/2561

9 รำยกำร ลงวนัท่ี 24ส.ค.2561

274 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 8 รำยกำร 23,347.40 23,347.40 เฉพำะเจำะจง หจก.ซุ่นหลีจัน่ หจก.ซุ่นหลีจัน่ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 50/2561

ลงวนัท่ี 27 ส.ค.2561

275 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ จ  ำนวน 17 รำยกำร 9,790.50 9,790.50 เฉพำะเจำะจง หจก.ซุ่นหลีจัน่ หจก.ซุ่นหลีจัน่ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 51/2561

ลงวนัท่ี 27 ส.ค..2561

276 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง จ  ำนวน 17 รำยกำร 9,790.50 9,790.50 เฉพำะเจำะจง หจก.ซุ่นหลีจัน่ หจก.ซุ่นหลีจัน่ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 52/2561

ลงวนัท่ี 27 ส.ค..2561



277 จดัซ้ือชุดปฐมพยำบำล จ ำนวน 5 ชุด 2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง พิทยำโอสถ พิทยำโอสถ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 53/2561

278 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในกำรอบรม 2,650.00 2,650.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี54/2561
โครงกำรแพทยฉุ์กเฉิน ลงวนัท่ี 29 ส.ค.2561

279 จำ้งถ่ำยเอกสำรพร้อมเขำ้เล่ม ประชุม 3,450.00 3,450.00 เฉพำะเจำะจง ปูเป้ก็อบปป้ี ปูเป้ก็อบปป้ี จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 58/2561
สภำ จ ำนวน 13 ชุด ลงวนัท่ี 1 ส.ค.2561

280 จำ้งเหมำซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลำง 2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง นอ้ยกำรช่ำง นอ้ยกำรช่ำง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 59/2561
จ ำนวน 4 รำยกำร ลงวนัท่ี 3 ส.ค..2560

281 จำ้งเหมำจดัท ำพำนดอกไมป้ระดบัซุ้ม 3,000.00 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอคัรเนตร สุขสถำน นำยอคัรเนตร สุขสถำน จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 60/2561
จ ำนวน 4 ชุดๆละ 750.- บำท ลงวนัท่ี 7 ส.ค..2561

282 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยไวนิล โครงกำร 1,600.00 1,600.00 เฉพำะเจำะจง เจทีแคนวำสดีไซน์ เจทีแคนวำสดีไซน์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 61/2561
วนัแม่แห่งชำติ 61 ลงวนัท่ี 7 ส.ค.2561

283 จำ้งเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 1 รำยกำร 2,200.00 2,200.00 เฉพำะเจำะจง พี.ซี.คอมพิวเตอร์ พี.ซี.คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 62/2561

(ส ำนกัปลดั) ลงวนัท่ี 7 ส.ค.2561

284 จำ้งเหมำโครงกำรลงลูกรังซ่อมแซม 19,000.00 19,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยส ำรำญ ปิยะมิตร นำยส ำรำญ ปิยะมิตร จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 63/2561

กลบหลุมบอ่ถนนลูกรังท่ีช ำรุด ลงวนัท่ี 7 ส.ค.2561
บริเวณทำงสำธำรณประโยชน์สำย
โคกประดู่ หมู่ท่ี 5



285 จำ้งเหมำออกแบบโครงกำรก่อสร้ำงลำน 4,500.00         4,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยโยธิน ปำนชำ้ง นำยโยธิน ปำนชำ้ง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 65/2561
เอนกประสงค ์คสล.พร้อมวำงท่อระบำย ลงวนัท่ี 10 ส.ค.2561
น ้ำ คสล. และบ่อพกัจำกบำ้นนำย
ประสงคถึ์งบำ้นนำยพนม หมู่ท่ี 6

286 จำ้งเหมำออกแบบโครงกำรก่อสร้ำง 3,500.00 3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยโยธิน ปำนชำ้ง นำยโยธิน ปำนชำ้ง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 66/2561

ถนน คสล.บริเวณหนำ้บำ้นนำงร ำพึง ลงวนัท่ี 10 ส.ค.2561

ถึงบำ้นนำยประสำน หมู่ท่ี 4

287 จำ้งเหมำออกแบบโครงกำรปรับปรุง 4,800.00 4,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยโยธิน ปำนชำ้ง นำยโยธิน ปำนชำ้ง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 67/2561
พ้ืนผิวถนน คสล.โดยกำรปูยำงแอสฟัลท์ ลงวนัท่ี 10 ส.ค.2561
ติกคอนกรีตปิดทบั หนำ้บำ้นนำยด ำเนินถึง
บำ้นนำงวนัเพญ็ หมู่ท่ี 5

288 จำ้งเหมำออกแบบโครงกำรก่อสร้ำงถนน 2,500.00         2,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยโยธิน ปำนชำ้ง นำยโยธิน ปำนชำ้ง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 68/2561
คสล. บริเวณบำ้นนำงอมร ม่วงศรี ม.2 ลงวนัท่ี 10 ส.ค.2561

289 จำ้งเหมำออกแบบโครงกำรปรับปรุง 4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยโยธิน ปำนชำ้ง นำยโยธิน ปำนชำ้ง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 69/2561

พ้ืนผิวถนน คสล. โดยกำรปยูำง ลงวนัท่ี 10 ส.ค.2561

แอสฟัลทติ์กคอนกรีตปิดทบั บริเวณ
หนำ้บำ้นนำยทองมำกถึงโรงยำม ม.4

290 จำ้งเหมำออกแบบโครงกำรปรับปรุง 1,500.00 1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยโยธิน ปำนชำ้ง นำยโยธิน ปำนชำ้ง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 70/2561
พ้ืนผิวถนน คสล.โดยกำรปูยำงแอสฟัลท์ ลงวนัท่ี 10 ส.ค.2561
ติกคอนกรีตปิดทบั บริเวณทำงเขำ้



อำคำรส ำนกังำน อบต.หลงัเก่ำถึงวดั ม.2
291 จำ้งเหมำออกแบบโครงกำรก่อสร้ำงถนน 3,000.00         3,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยโยธิน ปำนชำ้ง นำยโยธิน ปำนชำ้ง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 71/2561

คสล. ตรงขำ้มบำ้นนำยสยำม ถึงบำ้น ลงวนัท่ี 10 ส.ค.2561
นำยฉลอง โมรำวงษ ์หมู่ท่ี 8

292 จำ้งเหมำออกแบบโครงกำรปรับปรุง 2,500.00 2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยโยธิน ปำนชำ้ง นำยโยธิน ปำนชำ้ง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 72/2561

พ้ืนผิวถนน คสล. โดยกำรปยูำง ลงวนัท่ี 10 ส.ค.2561

แอสฟัลทติ์กคอนกรีตปิดทบั บริเวณ
ศำลำประชำคมถึงบำ้นคุณอรุณ ม.4

293 จำ้งเหมำออกแบบโครงกำรก่อสร้ำงถนน 3,200.00 3,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยโยธิน ปำนชำ้ง นำยโยธิน ปำนชำ้ง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 73/2561
คสล.บริเวณบำ้นนำยขจร อำจหำญ ม.1 ลงวนัท่ี 10 ส.ค.2561

294 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 600.00            600.00             เฉพำะเจำะจง วรรณำแอร์ วรรณำแอร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 74/2561
ส ำนกัปลดั ลงวนัท่ี 20 ส.ค.2561

295 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 4,300.00         4,300.00          เฉพำะเจำะจง วรรณำแอร์ วรรณำแอร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 74/2561
ศพด.บำ้นร่อม ลงวนัท่ี 20 ส.ค.2561

296 จำ้งเหมำซ่อมแซมกลอ้งวงจรปิด CCTV 19,260.00 19,260.00 เฉพำะเจำะจง หจก.แอสซิส คอมพิวเตอร์ หจก.แอสซิส คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 76/2561

ลงวนัท่ี 17 ส.ค.2561

297 จำ้งเหมำจดัเก็บค่ำน ้ำ ค่ำขยะ หมู่ท่ี1-9 8,300.00 8,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงสมจิต รอดทุกข์ นำงสมจิต รอดทุกข์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 77/2561
เดือน ก.ค.61 ลงวนัท่ี 27 ส.ค.2561

298 จำ้งเหมำรถบรรทุก ขนำด 6 ลอ้ 2,000.00         2,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยศิริ ฤทธิแพทย์ นำยศิริ ฤทธิแพทย์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 78/2561



ขนหินคลุก จ ำนวน 1 คนั ลงวนัท่ี 28 ส.ค.2561

299 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยไวนิล 1 ป้ำย 432.00            432.00             เฉพำะเจำะจง เจทีแคนวำสดีไซน์ เจทีแคนวำสดีไซน์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 80/2561
โครงกำรแพทยฉุ์กเฉิน ลงวนัท่ี 29 ส.ค.2561

300 จำ้งเหมำวิจยัแบบประเมินควำมพึงพอใจ 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง ม.สุวรรณภูมิ ม.สุวรรณภูมิ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 81/2561

ของประชำชน ศ.หนัตรำ ศ.หนัตรำ ลงวนัท่ี 31 ส.ค.2561

301 จำ้งเหมำจดัเตรียมอำหำรวำ่งและเคร่ือง 4,375.00 4,375.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.กล่ินสุคนธ์ โมรำวงษ์ น.ส.กล่ินสุคนธ์ โมรำวงษ์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 80/2561
ด่ืม จ  ำนวน2 ม้ือ และจดัเตรียมอำหำร ลงวนัท่ี 29 ส.ค.2561
กลำงวนั จ  ำนวน 1 ม้ือ

302 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 1 ป้ำย 432.00            432.00             เฉพำะเจำะจง เจทีแคนวำสดีไซน์ เจทีแคนวำสดีไซน์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 82/2561
โครงกำรส่งเสริมและสนบัสนุนกำรผลิต ลงวนัท่ี 31 ส.ค.2561
ปุ่ ยชีวภำพ

303 จำ้งเหมำจดัท ำกระบะหมกัปุ๋ ย 2,000.00         2,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยเชิด ระษำรักษ์ นำยเชิด ระษำรักษ์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 84/2561
จ ำนวน 1 กระบะ ลงวนัท่ี 31 ส.ค.2561

304 จำ้งเหมำจดัเตรียมอำหำรวำ่งและ 3,750.00 3,750.00 เฉพำะเจำะจง นำงแดง ช่ำงกระโทก นำงแดง ช่ำงกระโทก จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 83/2561

เคร่ืองด่ืม จ  ำนวน 2 ม้ือ และจดัเตรียม ลงวนัท่ี 31 ส.ค.2561

อำหำรกลำงวนัและเคร่ืองด่ืม 1 ม้ือ

305 จำ้งเหมำพนกังำนรักษำควำม 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอำบ พนัธุมิตร นำยอำบ พนัธุมิตร จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 155/2561
ปลอดภยั เดือน ก.ย. 61 ลงวนัท่ี 31 ส.ค.2561

306 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญเทอด เป่ียมระลึก นำยบุญเทอด เป่ียมระลึก จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 157/2561

ภำยใน ต.บำ้นร่อม เดือน ก.ย.61 ลงวนัท่ี 31 ส.ค.2561



307 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลรักษำตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงกุหลำบ กะมะรินทร์ นำงกุหลำบ กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 156/2561

เดือน ก.ย.61 ลงวนัท่ี 31 ส.ค.2561

308 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถส่วนกลำง 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสำยยนั รัตน์ห่วง นำยสำยยนั รัตน์ห่วง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 159/2561

เดือน ก.ย.61 ลงวนัท่ี 31 ส.ค.2561

309 จำ้งเหมำพนกังำนดูแลตน้ไม้ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงละเอียด  แสงทอง นำงละเอียดแสงทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี158/2561
ภำยใน ต.บำ้นร่อม เดือน ก.ย. 61 ลงวนัท่ี 31 ส.ค.2561

310 จำ้งเหมำพนกังำนท ำควำมสะอำด 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงบุปผำ คงนำค นำงบุปผำ คงนำค จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 161/2561
ส ำนกังำน อบต. เดือน ก.ย.61 ลงวนัท่ี 31 ส.ค.2561

311 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญชู ซอกงูเหลือม นำยบุญชู ซอกงูเหลือม จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 167/2561
เดือน ก.ย. 61 ลงวนัท่ี 31 ส.ค.561

312 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยมำนิต ยกิุจภูติ นำยมำนิต ยกิุจภูติ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 165/2561
เดือน ก.ย. 61 ลงวนัท่ี 31 ส.ค.2561

313 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.ดวงรัตน์ อยูเ่ลิศ น.ส.ดวงรัตน์ อยูเ่ลิศ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 163/2561
เดือน ก.ย.61 ลงวนัท่ี 31 ส.ค.2561

314 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุรีรัตน์ คงร่ืน น.ส.สุรีรัตน์ คงร่ืน จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 162/2561
 เดือน ก.ย.61 ลงวนัท่ี 31 ส.ค.2561



315 จำ้งเหมำคนงำนประปำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชยัวฒัน์ คงอรุณ นำยชยัวฒัน์ คงอรุณ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 166/2561
เดือน ก.ย. 61 ลงวนัท่ี 31 ส.ค.2561

316 จำ้งเหมำผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สุพตัรำ บ่อทอง น.ส.สุพตัรำ บ่อทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 168/2561
ศพด.ดอนประดู่  ก.ย.61 ลงวนัท่ี 31 ส.ค.2561

317 จำ้งเหมำพนกังำนขบัรถบรรทุกน ้ำ 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิชิต กะมะรินทร์ นำยวิชิต กะมะรินทร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี  160/2561
เอนกประสงค ์อบต . เดือน ก.ย.61 ลงวนัท่ี 31 ส.ค.2561

318 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป เดือน ก.ย.61 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยกิติ ดำรำเรือง นำยกิติ ดำรำเรือง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ บนัทึกตกลงจำ้งท่ี 164/2561

ลงวนัท่ี 31 ส.ค.2561

319 จดัซ้ือร ำขำ้ว จ  ำนวน 1 กระสอบ 200.00 200.00 เฉพำะเจำะจง นำยสยำม แจ่มจ ำรัส นำยสยำม แจ่มจ ำรัส จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 55/2561

โครงกำรส่งเสริมและสนบัสนุน ลงวนัท่ี 3 ก.ย.2561

กำรผลิตปุ๋ ยชีวภำพ
320 จดัซ้ือข้ีววั จ  ำนวน 5 กระสอบ 1,850.00 1,850.00 เฉพำะเจำะจง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 56/2561

โครงกำรส่งเสริมและสนบัสนุน ลงวนัท่ี 3 ก.ย.2561

กำรผลิตปุ๋ ยชีวภำพ
321 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ จ  ำนวน 3 รำยกำร 2,400.00 2,400.00 เฉพำะเจำะจง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 57/2561

โครงกำรส่งเสริมและสนบัสนุน ลงวนัท่ี 3 ก.ย.2561

กำรผลิตปุ๋ ยชีวภำพ
322 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง จ  ำนวน 550 18,570.00 18,570.00 เฉพำะเจำะจง นำงปัทมำรัตน์ ยอดสุข นำงปัทมำรัตน์ ยอดสุข จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 58/2561

ลิตร,น ้ำมนัเคร่ือง 1 แกลอน ลงวนัท่ี 3 ก.ย.2561



323 จดัซ้ือวสัดุสำรก ำจดัวชัพืช จ  ำนวน 3,500.00 3,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.สิงห์เจริญ กำรเกษตร หจก.สิงห์เจริญ กำรเกษตร จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 59/2561

7 แกลอน ลงวนัท่ี 10 ก.ย.2561

324 จดัซอ้วสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 3 รำยกำร 10,325.00 10,325.00 เฉพำะเจำะจง บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั บ.ดีจริงศึกษำภณัฑ ์จ ำกดั จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 60/2561

(กองคลงั) ลงวนัท่ี 13 ก.ย.2561

325 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ จ  ำนวน 3 รำยกำร 4,654.50 4,654.50 เฉพำะเจำะจง หจก.ซุ่นหลีจัน่ หจก.ซุ่นหลีจัน่ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 61/2561

ลงวนัท่ี 13 ก.ย.2561

326 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 15 รำยกำร 51,622.15 51,622.15 เฉพำะเจำะจง หจก.ซุ่นหลีจัน่ หจก.ซุ่นหลีจัน่ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 62/2561

ลงวนัท่ี 13 ก.ย.2561

327 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ จ  ำนวน 3 รำยกำร 3,150.00 3,150.00 เฉพำะเจำะจง ชวนอิเล็กทรอนิกส์ ชวนอิเล็กทรอนิกส์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 63/2561

ลงวนัท่ี 14 ก.ย.2561

328 จำ้งเหมำกลบหลุมบ่อถนนสำยท่ำเรือ- 16,000.00 16,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยส ำรำญ ปิยะมิตร นำยส ำรำญ ปิยะมิตร จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 86/2561

บำ้นร่อม ลงวนัท่ี 3 ก.ย.2561

329 จำ้งเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 1,150.00 1,150.00 เฉพำะเจำะจง พี.ซี.คอมพิวเตอร์ พี.ซี.คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 85/2561

จ ำนวน 1 เคร่ือง (ส ำนกัปลดั) ลงวนัท่ี 6 ก.ย.2561

340 จำ้งเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 11,590.00 11,590.00 เฉพำะเจำะจง แมก็คอม แมก็คอม จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 87/2561

จ ำนวน 1 เคร่ือง (ส ำนกัปลดั) ลงวนัท่ี 6 ก.ย.2561



341 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,150.00 1,150.00 เฉพำะเจำะจง พี.ซี.คอมพิวเตอร์ พี.ซี.คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 88/2561

จ ำนวน 1 เคร่ือง (ส ำนกัปลดั) ลงวนัท่ี 10 ก.ย.2561

342 จำ้งเหมำจดัเก็บค่ำน ้ำ ค่ำขยะ หมู่ท่ี1-9 8,300.00 8,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงสมจิต รอดทุกข์ นำงสมจิต รอดทุกข์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 89/2561

ต ำบลบำ้นร่อม เดือนสิงหำคม 2561 ลงวนัท่ี 18 ก.ย.2561

343 จำ้งเหมำโครงกำรลงลูกรังกลบหลุม 81,000.00 81,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยระไอ ยีโ่สดสำรี นำยระไอ ยีโ่สดสำรี จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 90/2561

บอ่ถนนลูกรังท่ีช ำรุด จ  ำนวน 3 สำย ลงวนัท่ี 20 ก.ย.2561

344 จำ้งเหมำโครงกำรซ่อมแซมวำงท่อระบำย 17,800.00 17,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยส ำรำญ ปิยะมิตร นำยส ำรำญ ปิยะมิตร จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งจำ้งท่ี 91/2561

น ้ำ คสล. บริเวณลำนเอนกประสงค์ ลงวนัท่ี 20 ก.ย.2561

บำ้นโคกโพธ์ิ หมู่ท่ี 9
345 จำ้งเหมำโครงกำรปรับปรุงพ้ืนผิวถนน 409,900.00 409,900.00 เฉพำะเจำะจง นำยนำถชนก ยิม้นิล นำยนำถชนก ยิม้นิล จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ ใบสั่งซ้ือท่ี 43/2561

โดยกำรปยูำงแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2561

ปิดทบั หมู่ท่ี 5
346 จำ้งเหมำโครงกำรปรับปรุงพ้ืนผิวถนน 115,600.00 115,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยนำถชนก ยิม้นิล นำยนำถชนก ยิม้นิล จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ สญัญำจำ้งท่ี 9/2561

โดยกำรปยูำงแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ลงวนัท่ี 4 ก.ย.2561

ปิดทบั หมู่ท่ี 4
347 จำ้งเหมำโครงกำรปรับปรุงพ้ืนผิวถนน 98,800.00 98,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยนำถชนก ยิม้นิล นำยนำถชนก ยิม้นิล จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ สญัญำจำ้งท่ี 10/2561

โดยกำรปยูำงแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ลงวนัท่ี 4 ก.ย.2561

ปิดทบั หมู่ท่ี 2
348 จำ้งเหมำโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 117,000.00 117,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.มำลำกุล เล่ียมทอง น.ส.มำลำกุล เล่ียมทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ สญัญำจำ้งท่ี 12/2561



บริเวณบำ้นนำงอมรำ ม่วงศรี หมู่ท่ี 2 ลงวนัท่ี 12 ก.ย.2561

349 จำ้งเหมำโครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 160,000.00 160,000.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.มำลำกุล เล่ียมทอง น.ส.มำลำกุล เล่ียมทอง จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ สญัญำจำ้งท่ี 13/2561

บริเวณหนำ้บำ้นนำยขจร อำจหำญ ลงวนัท่ี 12 ก.ย.2561

หมู่ท่ี 1
350 จำ้งเหมำโครงกำรก่อสร้ำงลำนเอนก 351,000.00 351,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเชิด ระษำรักษ์ นำยเชิด ระษำรักษ์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ สญัญำจำ้งท่ี 15/2561

ประสงค ์คสล.พร้อมวำงทอ่ระบำยน ้ำ ลงวนัท่ี 17 ก.ย.2561

คสล.และบอ่พกั ม.6
351 จำ้งเหมำโครงกำรก่สอร้ำงถนน คสล. 324,000.00 324,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยเชิด ระษำรักษ์ นำยเชิด ระษำรักษ์ จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ สญัญำจำ้งท่ี 14/2561

ตรงขำ้มบำ้นนำยสยำม แจ่มจ ำรัส ลงวนัท่ี 17 ก.ย.2561

ถึงบำ้นนำยฉลอง โมรำวงษ ์ม.8
352 จำ้งเหมำโครงกำรก่สอร้ำงถนน คสล. 264,000.00 264,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยนำถชนก ยิม้นิล นำยนำถชนก ยิม้นิล จดัซ้ือ/จำ้งตำมระเบียบ สญัญำจำ้งท่ี 16/2561

บริเวณหนำ้บำ้นนำงร ำพึง พทุธศรีระ ลงวนัท่ี 17 ก.ย.2561

ถึงบำ้นนำยประสำน ม.4

ลงช่ือ                                                 เจำ้หนำ้ท่ี ลงช่ือ                                                หวัหนำ้เจำ้หนำ้ท่ีลงช่ือ                                       ปลดั อบต . ลงช่ือ                                    นำยก อบต .
     (นำงสำวอรพรรณ  เข็มสุวรรณ)             (นำงวรนุช  เปรมใจ)             (นำยสะอำด  บุญมี)       (นำยสมัภำษ  อยูพ่ร้อม)


