
วงเงิน วธิซ้ืีอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ
งบประมาณ หรือ ผู้เสนอราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง
(ราคากลาง) จ้าง

1 จ้างเหมาบคุคล (ผช.จนท.พสัดุ) 108,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.พมิพว์นาฎ ศรีสุข 108,000 น.ส.พมิพว์นาฎ ศรีสุข 108,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 1/2562
ลว 3  ตุลาคม 2561

2 จ้างเหมาบคุคล (ผช.ธรุการกองช่าง) 108,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.เสาวลักษณ์ พนัตรา 108,000 น.ส.เสาวลักษณ์ พนัตรา 108,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 2/2562
ลว 3  ตุลาคม 2561

3 จ้างเหมาบคุคล (ผช.ซ่อมแซมระบบประปา) 108,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายอธคิม  สมศิริ 108,000 นายอธคิม  สมศิริ 108,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 3/2562
ลว 3  ตุลาคม 2561

4 จ้างเหมาบคุคล (เกษตร) 108,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายประดิษฐ์ ลครวงษ์ 108,000 นายประดิษฐ์ ลครวงษ์ 108,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 4/2562
ลว 3  ตุลาคม 2561

5 จ้างเหมาบคุคล (พนักงานดับเพลิงฯ) 108,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายศิลชู  แสงใบ 108,000 นายศิลชู  แสงใบ 108,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 5/2562
ลว 3  ตุลาคม 2561

6 จ้างเหมาบคุคล (พนักงานดับเพลิงฯ) 108,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายสมาน  ผ่องศรี 108,000 นายสมาน  ผ่องศรี 108,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 6/2562
ลว 3  ตุลาคม 2561

7 จ้างเหมาเวรยาม 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายสมพงษ ์ พนูผล 3,000 นายสมพงษ ์ พนูผล 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 7/2562
ลว 5  ตุลาคม 2561

8 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.7 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ทศันีย์  วงัแก้ว 3,000 น.ส.ทศันีย์  วงัแก้ว 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 8/2562
ลว 5  ตุลาคม 2561

9 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.8 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางจันทร์หอม เหลืองทอง 3,000 นางจันทร์หอม เหลืองทอง 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 9/2562
ลว 5  ตุลาคม 2561

10 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.10 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายมังกร  พมิพก์ัน 3,000 นายมังกร  พมิพก์ัน 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 10/2562
ลว 5  ตุลาคม 2561

11 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.1 , ม.10 3,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายบญุกอง วงศ์ค้าตา 3,500 นายบญุกอง วงศ์ค้าตา 3,500 ราคาเหมาะสม เลขที่ 11/2562
ลว 5  ตุลาคม 2561

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ล้าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2562
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12 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.2 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายนิรันต์  คงรอด 3,000 นายนิรันต์  คงรอด 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 12/2562
ลว 5  ตุลาคม 2561

13 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.8 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ทศันี  ดอนใหญ่ 3,000 น.ส.ทศันี  ดอนใหญ่ 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 13/2562
ลว 5  ตุลาคม 2561

14 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.9 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางบวัสอน  ค้ามั่น 3,000 นางบวัสอน  ค้ามั่น 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 14/2562
ลว 5  ตุลาคม 2561

15 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.4 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.นิภาภรณ์  ปลุา 3,000 น.ส.นิภาภรณ์  ปลุา 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 15/2562

ลว 5  ตุลาคม 2561

16 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.6 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางเดือนเพญ็  กุสกร 3,000 นางเดือนเพญ็  กุสกร 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 16/2562
ลว 5  ตุลาคม 2561

17 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.7 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายชาตรี  ส่องแสง 3,000 นายชาตรี  ส่องแสง 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 17/2562
ลว 5  ตุลาคม 2561

18 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร/เย็บหนังสือหรือปก 2,360.00 วธิเีฉพาะจงเจาะ ศูนย์ถ่ายเอกสารมาร์ค 2,360.00 ศูนย์ถ่ายเอกสารมาร์ค 2,360.00 ราคาเหมาะสม เลขที่ 19/2562

หนังสือ ข้อบญัญัติงบ ป ี62 โมสต์ซีร็อกซ์ โมสต์ซีร็อกซ์ ลว 5  ตุลาคม 2561

19 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบประเมินผู้บริหาร 890 วธิเีฉพาะจงเจาะ ศูนย์ถ่ายเอกสารมาร์ค 890 ศูนย์ถ่ายเอกสารมาร์ค 890 ราคาเหมาะสม เลขที่ 20/2562

(อบต.หว้ยไผ่) ประจ้าป ี2561 โมสต์ซีร็อกซ์ โมสต์ซีร็อกซ์ ลว 9  ตุลาคม 2561

20 จ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานท้าความสะอาด 103,645 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางเบญจวรรณ สินพมิพ์ 103,645 นางเบญจวรรณ สินพมิพ์ 103,645 ราคาเหมาะสม เลขที่ 21/2562
(แม่บา้น) ลว 12  ตุลาคม 2561

21 จ้างเหมาท้าเรือไฟ โครงการไหลเรือไฟ 29,550 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายตาล  จันทร์สุข 29,550 นายตาล  จันทร์สุข 29,550 ราคาเหมาะสม เลขที่ 22/2562
ชมบั้งไฟพญานาค ลว 17  ตุลาคม 2561

22 จ้างเหมาจัดท้าปา้ย โครงการไหลเรือไฟ 4,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านจิรภทัรเทคโนโลยี 4,500 ร้านจิรภทัรเทคโนโลยี 4,500 ราคาเหมาะสม เลขที่ 23/2562
ชมบั้งไฟพญานาค ลว 17  ตุลาคม 2561
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี
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23 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โครงการไหล 4,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายถาวร  จันทร์ด้า 4,000 นายถาวร  จันทร์ด้า 4,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 24/2562
เรือไฟ  ชมบั้งไฟพญานาค ลว 17  ตุลาคม 2561

24 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง โครงการไหลเรือไฟ 2,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายณราศักด์ิ  คูณทวี 2,500 นายณราศักด์ิ  คูณทวี 2,500 ราคาเหมาะสม เลขที่ 25/2562
ชมบั้งไฟพญานาค ลว 17  ตุลาคม 2561

25 จ้างเหมาประกอบอาหาร,เคร่ืองด่ืม โครงการ 9,450 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ปราถนา  ภาผล 9,450 น.ส.ปราถนา  ภาผล 9,450 ราคาเหมาะสม เลขที่ 26/2562
ไหลเรือไฟ  ชมบั้งไฟพญานาค ลว 17  ตุลาคม 2561

26 จ้างเหมาท้าพวงมาลา เนื่องในวนัคล้ายวนั 1,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านใบเตยดอกไม้สด 1,000 ร้านใบเตยดอกไม้สด 1,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 27/2562
สวรรคต ร.9 ลว 12  ตุลาคม 2561

27 จ้างเหมาท้าพวงมาลา วนัปยิมหาราช 500 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านใบเตยดอกไม้สด 500 ร้านใบเตยดอกไม้สด 500 ราคาเหมาะสม เลขที่ 28/2562
ลว 22  ตุลาคม 2561

28 ซ้ือหนังสือพมิพ์ 6,820 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางอัจฉราณี  เรืองสวสัด์ิ 6,820 นางอัจฉราณี  เรืองสวสัด์ิ 6,820 ราคาเหมาะสม เลขที่  2/2562
ลว  2  ตุลาคม 2561

29 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (จัดท้าปา้ยตัวอักษร อบต.) 1,928 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้วสัดุ 1,928 ร้านโตโต้วสัดุ 1,928 ราคาเหมาะสม เลขที่  3/2562
(กองช่าง) ลว  2  ตุลาคม 2561

30 จ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานธรุการ โครงการ 9,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางสาวกิตติมา  แก้วแสง 9,000 นางสาวกิตติมา  แก้วแสง 9,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 41/2562
บริหารสถานที่กลางส้าหรับศูนย์ปฏบิติัการ ลว1พฤศจิกายน 2561

31 จ้างเหมาท้าปา้ยโครงการและปา้ย 4,200 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านจิรภทัรเทคโนโลยี 4,200 ร้านจิรภทัรเทคโนโลยี 4,200 ราคาเหมาะสม เลขที่ 43/2562
ประชาสัมพนัธ ์โครงการแข่งเรือ ลว13พฤศจิกายน 2561

32 จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารวา่ง 9,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ปราถนา  ภาผล 9,000 น.ส.ปราถนา  ภาผล 9,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 44/2562
และเคร่ืองด่ืม โครงการแข่งเรือ ลว13พฤศจิกายน 2561

33 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ โครงการแข่งเรือ 10,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายถาวร  จันทร์ด้า 10,000 นายถาวร  จันทร์ด้า 10,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 45/2562
ลว15พฤศจิกายน 2562
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34 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง โครงการแข่งเรือ 5,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายณราศักด์ิ  คูณทวี 5,000 นายณราศักด์ิ  คูณทวี 5,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 46/2562
ลว15พฤศจิกายน 2562

35 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพมิพ์ 250 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านซันไซน์ 250 ร้านซันไซน์ 250 ราคาเหมาะสม เลขที่ 47/2562
ลว16พฤศจิกายน 2562

36 จ้างเหมาโคงสร้างการแบง่ส่วนราชการ (สป) 4,280 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านซันไซน์ 4,280 ร้านซันไซน์ 4,280 ราคาเหมาะสม เลขที่ 48/2562
ลว16พฤศจิกายน 2562

37 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยพสัดุ 94,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.กัญญ์สินีณัฐ  แช่มเจริญพร 94,500 กัญญ์สินีณัฐ แช่มเจริญพร 94,500 ราคาเหมาะสม เลขที่ 49 /2562
ลว15พฤศจิกายน 2562

38 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยธรุการ 94,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.สุภาวดี  เหล็กกล้า 94,500 น.ส.สุภาวดี  เหล็กกล้า 94,500 ราคาเหมาะสม เลขที่ 50 /2562
ลว15พฤศจิกายน 2562

39 จ้างเหมาท้าปา้ยโครงการค่ายผู้น้าเยาวชน 1,200 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านจิรภทัรเทคโนโลยี 1,200 ร้านจิรภทัรเทคโนโลยี 1,200 ราคาเหมาะสม เลขที่ 51 /2562
ลว23พฤศจิกายน 2562

40 จ้างเหมาประกอบอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 11,900 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ปราถนา  ภาผล 11,900 น.ส.ปราถนา  ภาผล 11,900 ราคาเหมาะสม เลขที่ 52 /2562
ลว23พฤศจิกายน 2562

41 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.8 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางจันทร์หอม เหลืองทอง 3,000 นางจันทร์หอม เหลืองทอง 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 53/2562
ลว30พฤศจิกายน 2562

42 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.10 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายมังกร  พมิพก์ัน 3,000 นายมังกร  พมิพก์ัน 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 54/2562
ลว30พฤศจิกายน 2562

43 จ้างเหมาเวรยาม 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายสมพงษ ์ พนูผล 3,000 นายสมพงษ ์ พนูผล 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 55/2562
ลว30พฤศจิกายน 2562

44 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,800 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.อุบลไอเฟค 3,800 หจก.อุบลไอเฟค 3,800 ราคาเหมาะสม เลขที่ 56/2562
ประจ้า เดือน ธนัวาคม 2561 ลว30พฤศจิกายน 2562



วงเงิน วธิซ้ืีอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ
งบประมาณ หรือ ผู้เสนอราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง
(ราคากลาง) จ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ล้าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

45 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.7 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ทศันีย์  วงัแก้ว 3,000 น.ส.ทศันีย์  วงัแก้ว 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 57/2562
ลว30พฤศจิกายน 2562

46 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.4 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.นิภาภรณ์  ปลุา 3,000 น.ส.นิภาภรณ์  ปลุา 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 58/2562

ลว30พฤศจิกายน 2562

47 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.6 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางเดือนเพญ็  กุสกร 3,000 นางเดือนเพญ็  กุสกร 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 59/2562
ลว30พฤศจิกายน 2562

48 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.7 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายชาตรี  ส่องแสง 3,000 นายชาตรี  ส่องแสง 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 60/2562
ลว30พฤศจิกายน 2562

49 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.1 , ม.10 3,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายบญุกอง วงศ์ค้าตา 3,500 นายบญุกอง วงศ์ค้าตา 3,500 ราคาเหมาะสม เลขที่ 61/2562
ลว30พฤศจิกายน 2562

50 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.2 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายนิรันต์  คงรอด 3,000 นายนิรันต์  คงรอด 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 62/2562
ลว30พฤศจิกายน 2562

51 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.8 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ทศันี  ดอนใหญ่ 3,000 น.ส.ทศันี  ดอนใหญ่ 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 63/2562
ลว30พฤศจิกายน 2562

52 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.9 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางบวัสอน  ค้ามั่น 3,000 นางบวัสอน  ค้ามั่น 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 64/2562
ลว30พฤศจิกายน 2562

53 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟา้ (กองช่าง) 7,632 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้วสัดุ 7,632 ร้านโตโต้วสัดุ 7,632 ราคาเหมาะสม เลขที่ 6/2562
ลว13พฤศจิกายน 2561

54 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (ส้านักปลัด) 8,160 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.อุบลไอเฟค 8,160 หจก.อุบลไอเฟค 8,160 ราคาเหมาะสม เลขที่ 7/2562
ลว13พฤศจิกายน 2561

55 ซ้ือถ้วยรางวลั โครงการแข่งเรือ 4,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.โชคอารีย์ 4,000 หจก.โชคอารีย์ 4,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 8/2562
ลว13พฤศจิกายน 2561



วงเงิน วธิซ้ืีอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ
งบประมาณ หรือ ผู้เสนอราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง
(ราคากลาง) จ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ล้าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

56 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ (ส้านักปลัด) 1,819 วธิเีฉพาะจงเจาะ บ.ทโีอท ีจ้ากัด สาขาพบิลู 1,819 บ.ทโีอท ีจ้ากัด สาขาพบิลู 1,819 ราคาเหมาะสม เลขที่ 9/2562
ลว16พฤศจิกายน 2562

57 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (ส้านักปลัด) 3,414 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านดวงสิน 3,414 ร้านดวงสิน 3,414 ราคาเหมาะสม เลขที่ 10/2562
ลว16พฤศจิกายน 2562

58 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ (กองช่าง) 2,542 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้วสัดุ 2,542 ร้านโตโต้วสัดุ 2,542 ราคาเหมาะสม เลขที่ 11/2562
ลว16พฤศจิกายน 2562

59 ซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองคลัง) 4,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.โชคอารีย์ 4,500 หจก.โชคอารีย์ 4,500 ราคาเหมาะสม เลขที่ 12/2562
ลว21พฤศจิกายน 2562

60 ซ้ือวสัดุส้าหรับกิจกรรมประปาหมู่บา้น 13,360 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้วสัดุ 13,360 ร้านโตโต้วสัดุ 13,360 ราคาเหมาะสม เลขที่ 13 /2562
ลว21พฤศจิกายน 2562

61 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 5,760 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้วสัดุ 5,760 ร้านโตโต้วสัดุ 5,760 ราคาเหมาะสม เลขที่ 14 /2562
ลว21พฤศจิกายน 2562

62 ซ้ือวสัดุส้านักงาน (ส้านักปลัด) 7,933 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านดวงสิน 7,933 ร้านดวงสิน 7,933 ราคาเหมาะสม เลขที่ 15 /2562
ลว21พฤศจิกายน 2562

63 ซ้ือวสัดุส้านักงาน 10,480 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.โชคอารีย์ 10,480 หจก.โชคอารีย์ 10,480 ราคาเหมาะสม เลขที่ 16 /2562
ลว23พฤศจิกายน 2562

64 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการค่ายผู้น้า 3,300 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านดวงสิน 3,300 ร้านดวงสิน 3,300 ราคาเหมาะสม เลขที่ 17/2562
ลว23พฤศจิกายน 2562

65 ซ้ือน้้ามัน ประจ้าเดือนธนัวาคม 11,480.02 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.บญุเลิศพาณิชย์ 11,480.02 หจก.บญุเลิศพาณิชย์ 11,480.02 ราคาเหมาะสม เลขที่ 18/2562
ลว30พฤศจิกายน 2561

66 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (ส้านักปลัด) 6,820 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางอัจฉราณี  เรืองสวสัด์ิ 8,160 นางอัจฉราณี  เรืองสวสัด์ิ 8,160 ราคาเหมาะสม เลขที่ 19/2562
ลว30พฤศจิกายน 2561



วงเงิน วธิซ้ืีอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ
งบประมาณ หรือ ผู้เสนอราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง
(ราคากลาง) จ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ล้าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

67 จ้างเหมาท้าพานดอกไม้ 1,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางโดม พนัเพง็ 1,000 นางโดม พนัเพง็ 1,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 65/2562
ลว 3 ธนัวาคม 2561

68 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.3 1,935 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางสาวอ้าพล  ทนสู้ 1,935 นางสาวอ้าพล  ทนสู้ 1,935 ราคาเหมาะสม เลขที่ 66/2562

ลว 11 ธนัวาคม 2561

69 จ้างเหมาบคุคลในการปฏบิติังาน 86,516 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ชุติมณฑน์ เกงขุนทด 86,516 น.ส.ชุติมณฑน์ เกงขุนทด 86,516 ราคาเหมาะสม เลขที่ 67/2562

ด้านบนัทกึข้อมูล ลว 12 ธนัวาคม 2561

70 จ้างท้าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธก์ารเสียภาษี 6,350 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านสมายล์แกรฟฟคิ 6,350 ร้านสมายล์แกรฟฟคิ 6,350 ราคาเหมาะสม เลขที่ 68/2562

ประจ้าปี2562 ลว 14 ธนัวาคม 2561

71 จ้างเหมาคน เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.5 1,645 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายหลัด  ศิริมาตร์ 1,645 นายหลัด  ศิริมาตร์ 1,645 ราคาเหมาะสม เลขที่ 69/2562
ลว 14 ธนัวาคม 2561

72 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการรับตะวนั 5,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายถาวร  จันทร์ด้า 5,000 นายถาวร  จันทร์ด้า 5,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 70/2562
ใหม่ก่อนใครในสยาม ลว 28 ธนัวาคม 2561

73 จ้างเหมาน้าขันหมากเบง็ โครงการรับตะวนั 10,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางปวณีา  ทรายทอง 10,000 นางปวณีา  ทรายทอง 10,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 71/2562
ใหม่ก่อนใครในสยาม ลว 28 ธนัวาคม 2561

74 จ้างเหมารถรับส่งผู้เข้าร่วมขบวนขันหมากเบง็ 9,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายอุทยั  ก่องดวง 9,000 นายอุทยั  ก่องดวง 9,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 72/2562
โครงการรับตะวนัใหม่ก่อนใครในสยาม ลว 28 ธนัวาคม 2561

75 จ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม 20,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ปราถนา  ภาผล 20,000 น.ส.ปราถนา  ภาผล 20,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 73/2562
โครงการรับตะวนัใหม่ก่อนใครในสยาม ลว 28 ธนัวาคม 2561

76 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.1 , ม.10 3,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายบญุกอง วงศ์ค้าตา 3,500 นายบญุกอง วงศ์ค้าตา 3,500 ราคาเหมาะสม เลขที่ 74/2562
ลว 28 ธนัวาคม 2561

77 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.2 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายนิรันต์  คงรอด 3,000 นายนิรันต์  คงรอด 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 75/2562
ลว 28 ธนัวาคม 2561



วงเงิน วธิซ้ืีอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ
งบประมาณ หรือ ผู้เสนอราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง
(ราคากลาง) จ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ล้าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

78 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.8 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ทศันี  ดอนใหญ่ 3,000 น.ส.ทศันี  ดอนใหญ่ 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 76/2562
ลว 28 ธนัวาคม 2561

79 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.9 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางบวัสอน  ค้ามั่น 3,000 นางบวัสอน  ค้ามั่น 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 77/2562
ลว 28 ธนัวาคม 2561

80 จ้างเหมาคนเปดิ-ปดิน้้าประปา ม.3 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางสาวอ้าพล  ทนสู้ 3,000 นางสาวอ้าพล  ทนสู้ 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 78/2562
ลว 28 ธนัวาคม 2561

81 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.4 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.นิภาภรณ์  ปลุา 3,000 น.ส.นิภาภรณ์  ปลุา 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 79/2562

ลว 28 ธนัวาคม 2561

82 จ้างเหมาคน เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.5 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายหลัด  ศิริมาตร์ 3,000 นายหลัด  ศิริมาตร์ 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 80/2562
ลว 28 ธนัวาคม 2561

83 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.6 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางเดือนเพญ็  กุสกร 3,000 นางเดือนเพญ็  กุสกร 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 81/2562
ลว 28 ธนัวาคม 2561

84 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.7 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายชาตรี  ส่องแสง 3,000 นายชาตรี  ส่องแสง 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 82/2562
ลว 28 ธนัวาคม 2561

85 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.7 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ทศันีย์  วงัแก้ว 3,000 น.ส.ทศันีย์  วงัแก้ว 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 83/2562
ลว 28 ธนัวาคม 2561

86 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.8 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางจันทร์หอม เหลืองทอง 3,000 นางจันทร์หอม เหลืองทอง 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 84/2562
ลว 28 ธนัวาคม 2561

87 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.10 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายมังกร  พมิพก์ัน 3,000 นายมังกร  พมิพก์ัน 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 85/2562
ลว 28 ธนัวาคม 2561

88 จ้างเหมาเวรยาม 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายสมพงษ ์ พนูผล 3,000 นายสมพงษ ์ พนูผล 3,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 86/2562
ลว 28 ธนัวาคม 2561



วงเงิน วธิซ้ืีอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ
งบประมาณ หรือ ผู้เสนอราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง
(ราคากลาง) จ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ล้าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

89 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,800 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.อุบลไอเฟค 3,800 หจก.อุบลไอเฟค 3,800 ราคาเหมาะสม เลขที่ 87/2562
ประจ้า เดือน มกราคม 2562 ลว 28 ธนัวาคม 2561

90 จ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานธรุการ โครงการ 9,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางสาวกิตติมา  แก้วแสง 9,000 นางสาวกิตติมา  แก้วแสง 9,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 88/2562
บริหารสถานที่กลางส้าหรับศูนย์ปฏบิติัการ ลว 28 ธนัวาคม 2561

91 ซ้ือวสัดุส้าหรับกิจการประปา (สารส้ม) 37,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้วสัดุ 37,000 ร้านโตโต้วสัดุ 37,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 20/2562
ลว 7 ธนัวาคม 2561

92 ซ้ือเคร่ืองส้ารองไฟฟา้ 2,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.อุบลไอเฟค 2,500 หจก.อุบลไอเฟค 2,500 ราคาเหมาะสม เลขที่ 21/2562
ลว 18 ธนัวาคม 2561

93 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (กองสวสัด์ิ) 6,680 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 6,680 ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 6,680 ราคาเหมาะสม เลขที่ 22/2562
ลว 18 ธนัวาคม 2561

94 ซ้ือวสัดุส้าหรับกิจการประปาหมู่บา้น 16,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านจักรพนัธก์ารไฟฟา้ 16,500 ร้านจักรพนัธก์ารไฟฟา้ 16,500 ราคาเหมาะสม เลขที่ 23/2562
ลว 19 ธนัวาคม 2561

95 ซ้ือวสัดุในการปรับสภาพแวดล้อม 20,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้วสัดุ 20,000 ร้านโตโต้วสัดุ 20,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 24/2562
(นายประสิทธิ ์หมู่ 10) ลว 19 ธนัวาคม 2561

96 ซ้ือวสัดุในการปรับสภาพแวดล้อม 20,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้วสัดุ 20,000 ร้านโตโต้วสัดุ 20,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 25/2562
(นายกิจ หมู่ 4) ลว 19 ธนัวาคม 2561

97 ซ้ือวสัดุในการปรับสภาพแวดล้อม 20,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้วสัดุ 20,000 ร้านโตโต้วสัดุ 20,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 26/2562
(นายบญุเซา หมู่ 8) ลว 19 ธนัวาคม 2561

98 ซ้ือวสัดุในการปรับสภาพแวดล้อม 20,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้วสัดุ 20,000 ร้านโตโต้วสัดุ 20,000 ราคาเหมาะสม เลขที่ 27/2562
(นายสงคราม หมู่ 2) ลว 19 ธนัวาคม 2561

99 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (ส้านักปลัด) 3,829 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านดวงสิน 3,829 ร้านดวงสิน 3,829 ราคาเหมาะสม เลขที่ 28/2562
ลว 24 ธนัวาคม 2561



วงเงิน วธิซ้ืีอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ
งบประมาณ หรือ ผู้เสนอราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง
(ราคากลาง) จ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ล้าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

100 จ้างซ่อมคอมพวิเตอร์ฯ 2,180 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 2,180 ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 2,180 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 89/2562
ต้่าสุด ลว 4  มกราคม 2562

101 จ้างเหมาจัดท้าปา้ย โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 1,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านจิรภทัรเทคโนโลยี 1,000 ร้านจิรภทัรเทคโนโลยี 1,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 90/2562
ต้่าสุด ลว 8  มกราคม 2562

102 จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารวา่งและ 15,600 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางแสงทอง  พมิพก์ัน 15,600 นางแสงทอง  พมิพก์ัน 15,600 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 91/2562
เคร่ืองด่ืม โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ ต้่าสุด ลว 9  มกราคม 2562

103 จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารวา่งและ 11,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ปราถนา  ภาผล 11,500 น.ส.ปราถนา  ภาผล 11,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 92/2562
เคร่ืองด่ืม ส้าหรับเปดิอาคารฯ (กส) ต้่าสุด ลว 17 มกราคม 2562

104 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ 2,800 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายถาวร  จันทร์ด้า 2,800 นายถาวร  จันทร์ด้า 2,800 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 93/2562
 ส้าหรับเปดิอาคารฯ (กส) ต้่าสุด ลว 17  มกราคม 2562

105 จ้างเหมาท้าบายศรีสู่ขวญั (กส) 1,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางค้าเหมือน ประสารแสง 1,500 นางค้าเหมือน ประสารแสง 1,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 94/2562
ต้่าสุด ลว 17 มกราคม 2562

106 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง (กส) 1,500       วธิเีฉพาะจงเจาะ นายบรรจง  จุลพล 1,500       นายบรรจง  จุลพล 1,500        เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 95/2562
ต้่าสุด ลว 17 มกราคม 2562

107 จ้างเหมาประกอบอาหาร 7,800       วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ปราถนา  ภาผล 7,800       น.ส.ปราถนา  ภาผล 7,800        เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 96/2562
 โครงการแข่งกีฬา ศพด. ต้่าสุด ลว 28 มกราคม 2562

108 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.7 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ทศันีย์  วงัแก้ว 3,000 น.ส.ทศันีย์  วงัแก้ว 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 97/2562
ต้่าสุด ลว 31 มกราคม 2562

109 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.8 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางจันทร์หอม เหลืองทอง 3,000 นางจันทร์หอม เหลืองทอง 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 98/2562
ต้่าสุด ลว 31 มกราคม 2562

110 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.10 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายมังกร  พมิพก์ัน 3,000 นายมังกร  พมิพก์ัน 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 99/2562
ต้่าสุด ลว 31 มกราคม 2562



วงเงิน วธิซ้ืีอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ
งบประมาณ หรือ ผู้เสนอราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง
(ราคากลาง) จ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ล้าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

111 จ้างเหมาเวรยาม 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายสมพงษ ์ พนูผล 3,000 นายสมพงษ ์ พนูผล 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 100/2562
ต้่าสุด ลว 31 มกราคม 2562

112 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.3 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางสาวอ้าพล  ทนสู้ 3,000 นางสาวอ้าพล  ทนสู้ 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 101/2562

ต้่าสุด ลว 31 มกราคม 2562

113 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.4 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.นิภาภรณ์  ปลุา 3,000 น.ส.นิภาภรณ์  ปลุา 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 102/2562

ต้่าสุด ลว 31 มกราคม 2562

114 จ้างเหมาคน เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.5 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายหลัด  ศิริมาตร์ 3,000 นายหลัด  ศิริมาตร์ 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 103/2562
ต้่าสุด ลว 31 มกราคม 2562

115 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.6 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางเดือนเพญ็  กุสกร 3,000 นางเดือนเพญ็  กุสกร 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 104/2562
ต้่าสุด ลว 31 มกราคม 2562

116 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.7 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายชาตรี  ส่องแสง 3,000 นายชาตรี  ส่องแสง 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 105/2562
ต้่าสุด ลว 31 มกราคม 2562

117 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.1 , ม.10 3,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายบญุกอง วงศ์ค้าตา 3,500 นายบญุกอง วงศ์ค้าตา 3,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 106/2562
ต้่าสุด ลว 31 มกราคม 2562

118 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.2 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายนิรันต์  คงรอด 3,000 นายนิรันต์  คงรอด 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 107/2562
ต้่าสุด ลว 31 มกราคม 2562

119 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.8 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ทศันี  ดอนใหญ่ 3,000 น.ส.ทศันี  ดอนใหญ่ 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 108/2562
ต้่าสุด ลว 31 มกราคม 2562

120 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.9 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางบวัสอน  ค้ามั่น 3,000 นางบวัสอน  ค้ามั่น 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 109/2562
ต้่าสุด ลว 31 มกราคม 2562

121 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,800 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.อุบลไอเฟค 3,800 หจก.อุบลไอเฟค 3,800 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 110/2562
ประจ้า เดือน มกราคม 2562 ต้่าสุด ลว 31 มกราคม 2562



วงเงิน วธิซ้ืีอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ
งบประมาณ หรือ ผู้เสนอราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง
(ราคากลาง) จ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ล้าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

122 จ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานธรุการ โครงการ 9,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางสาวกิตติมา  แก้วแสง 9,000 นางสาวกิตติมา  แก้วแสง 9,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 111/2562
บริหารสถานที่กลางส้าหรับศูนย์ปฏบิติัการ ต้่าสุด ลว 31 มกราคม 2562

123 ซ้ือน้้ามัน ประจ้าเดือนมกราคม 11,066.65 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.บญุเลิศพาณิชย์ 11,066.65 หจก.บญุเลิศพาณิชย์ 11,066.65 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 29/2562
ต้่าสุด ลว 28  ธนัวาคม 2561

124 ซ้ือหนังสือพมิพ์ 6,820 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางอัจฉราณี  เรืองสวสัด์ิ 6,820 นางอัจฉราณี  เรืองสวสัด์ิ 6,820 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 30/2562
ต้่าสุด ลว 28  ธนัวาคม 2561

125 ซ้ือวสัดุส้านักงาน 10,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านดวงสิน 10,000 ร้านดวงสิน 10,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 31/2562
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ต้่าสุด ลว 3  มกราคม 2562

126 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,290 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้วสัดุ 2,290 ร้านโตโต้วสัดุ 2,290 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 32/2562
ต้่าสุด ลว 4  มกราคม 2562

127 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวนัเด็ก 3,400 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านดวงสิน 3,400 ร้านดวงสิน 3,400 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 33/2562
ต้่าสุด ลว 8  มกราคม 2562

128 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 7,069.50 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้วสัดุ 7,069.50 ร้านโตโต้วสัดุ 7,069.50 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 34/2562
ต้่าสุด ลว 22  มกราคม 2562

129 ซ้ือวสัดุส้าหรับกิจการประปาหมู่บา้น 20,835 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้วสัดุ 20,835 ร้านโตโต้วสัดุ 20,835 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 35/2562
ต้่าสุด ลว 22  มกราคม 2562

130 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟา้ 18,681 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านจักรพนัธก์ารไฟฟา้ 18,681 ร้านจักรพนัธก์ารไฟฟา้ 18,681 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 36/2562
ต้่าสุด ลว 23  มกราคม 2562

131 เปล่ียนถ่านน้้ามันเคร่ืองและไส้กรองรถยนต์ 1,550 วธิเีฉพาะจงเจาะ วรัิตน์  การช่าง 1,550 วรัิตน์  การช่าง 1,550 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 37/2562
ต้่าสุด ลว 24  มกราคม 2562

132 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (ศูนย์ช่วยเหลือ) 10,350 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.อุบลไอเฟค 10,350 หจก.อุบลไอเฟค 10,350 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 38/2562
ต้่าสุด ลว 24 มกราคม 2562
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133 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (ส้านักปลัด) 3,303 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านดวงสิน 3,303 ร้านดวงสิน 3,303 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 39/2562
ต้่าสุด ลว 24 มกราคม 2562

134 ซ้ือวสัดุส้านักงาน (ส้านักปลัด) 8,165 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านดวงสิน 8,165 ร้านดวงสิน 8,165 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 40/2562
ต้่าสุด ลว 24 มกราคม 2562

135 ซ้ือถ้วยรางวลั โครงการแข่งกีฬา ศพด. 2,200 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านจิรภทัรเทคโนโลยี 2,200 ร้านจิรภทัรเทคโนโลยี 2,200 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 41/2562
ต้่าสุด ลว 25 มกราคม 2562

136 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (กองช่าง) 3,200 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 3,200 ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 3,200 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 42/2562
ต้่าสุด ลว 29 มกราคม 2562

137 จัดซ้ือพนัธุไ์ม้ ปุ๋ยและวสัดุอุปกรณ์ปรับภมูิทศัน์ 9,200 วธิเีฉพาะจงเจาะ สวนฉัตรวรา 9,200 สวนฉัตรวรา 9,200 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 43/2562
ต้่าสุด ลว 29 มกราคม 2562

138 ซ้ืออาหารสัตว์ 16,750 วธิเีฉพาะจงเจาะ สวนฉัตรวรา 16,750 สวนฉัตรวรา 16,750 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 44/2562
ต้่าสุด ลว 29 มกราคม 2562

139 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล ม.6 181,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ ส.สรุศักด์ิบาดาล 181,000 ส.สรุศักด์ิบาดาล 181,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 1/2562
ต้่าสุด ลว 5 พฤศจิกายน 2561

140 โครงการก่อสร้างถังพกัน้้า 249,000   วธิเีฉพาะจงเจาะ ทรัพย์แสงสุวรรณ 249,000    ทรัพย์แสงสุวรรณ 249,000     เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 2/2562
พร้อมติดต้ังซัมเมอร์ส ต้่าสุด ลว 6 พฤศจิกายน 2561

141 โครงการก่อสร้างถนนแบบคสล.เส้นปา่ช้า ม.8 149,000   วธิเีฉพาะจงเจาะ ทรัพย์แสงสุวรรณ 249,000    ทรัพย์แสงสุวรรณ 249,000     เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 3/2562
ต้่าสุด ลว 8 มกราคม 2562

142 โครงการก่อสร้างถนนแบบคสล. ม.6 113,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ ทรัพย์แสงสุวรรณ 113,000    ทรัพย์แสงสุวรรณ 113,000     เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 4/2562
ต้่าสุด ลว 8 มกราคม 2562

143 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.10 78,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ ทรัพย์แสงสุวรรณ 78,000     ทรัพย์แสงสุวรรณ 78,000      เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 5/2562
ต้่าสุด ลว 8 มกราคม 2562
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144 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.10 75,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ ทรัพย์แสงสุวรรณ 75,000 ทรัพย์แสงสุวรรณ 75,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 6/2562
ต้่าสุด ลว 8 มกราคม 2562

145 ชุดอุปกรณ์ส้าหรับหอ้งเรียนการศึกษาด้วย 29,750 วธิเีฉพาะจงเจาะ บ.ซันไชน์อุบลอินเตอร์กรุ๊ป 29,750 บ.ซันไชน์อุบลอินเตอร์กรุ๊ป 29,750 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 3/2562
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ต้่าสุด ลว 4 มกราคม 2562

146 ซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ (ส้านักปลัด) 300 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟค 300 หจก.อุบลไอเฟค 300 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 112/2562
ต้่าสุด ลว 6  กุมภาพนัธ ์2562

147 จ้างเหมาท้าปา้ยไวนิล "แยกก่อนทิ้ง" 300 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสมายล์แกรฟฟคิ 300 ร้านสมายล์แกรฟฟคิ 300 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 113/2562
ต้่าสุด ลว 6  กุมภาพนัธ ์2562

148 จ้างเหมาท้าปา้ยไวนิลBig Creaning 450 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสมายล์แกรฟฟคิ 450 ร้านสมายล์แกรฟฟคิ 450 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 114/2562
ต้่าสุด ลว 6  กุมภาพนัธ ์2562

149 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ 3,000 วธิเีฉพาะเจาะจง นายถาวร  จันทร์ด้า 3,000 นายถาวร  จันทร์ด้า 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 115/2562
ต้่าสุด ลว 18 กุมภาพนัธ2์562

150 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง 2,500       วธิเีฉพาะเจาะจง นายณราศักด์ิ คูณทวี 2,500       นายณราศักด์ิ คูณทวี เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 116/2562
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชน ต้่าสุด ลว 20 กุมภาพนัธ2์562

151 จ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม 20,000 วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ปราถนา  ภาผล 20,000 น.ส.ปราถนา  ภาผล 11,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 117/2562
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชน ต้่าสุด ลว 20 กุมภาพนัธ2์562

152 จ้างเหมาท้าปา้ยโครงการ อบต.สัญจร 720         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสมายล์แกรฟฟคิ 720          ร้านสมายล์แกรฟฟคิ 720          เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 118/2562
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชน ต้่าสุด ลว 22 กุมภาพนัธ2์562

153 ซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร (ส้านักปลัด) 8,740       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟค 8,740       หจก.อุบลไอเฟค 8,740        เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 121/2562
ต้่าสุด ลว 25 กุมภาพนัธ2์562

154 จ้างเหมาท้าปา้ยไวนิล 450         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสมายล์แกรฟฟคิ 450.00     ร้านสมายล์แกรฟฟคิ 450.00      เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 122/2562
โครงการรณรงค์และปอ้งกันพษิสุนัขบา้ ต้่าสุด ลว 25 กุมภาพนัธ2์562
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155 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.10 3,000 วธิเีฉพาะเจาะจง นายมังกร  พมิพก์ัน 3,000 นายมังกร  พมิพก์ัน 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 124/2562
ต้่าสุด ลว 28 กุมภาพนัธ2์562

156 จ้างเหมาเวรยาม 3,000 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสมพงษ ์ พนูผล 3,000 นายสมพงษ ์ พนูผล 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 125/2562
ต้่าสุด ลว 28 กุมภาพนัธ2์562

157 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.3 3,000 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวอ้าพล  ทนสู้ 3,000 นางสาวอ้าพล  ทนสู้ 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 126/2562

ต้่าสุด ลว 28 กุมภาพนัธ2์562

158 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.4 3,000 วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.นิภาภรณ์  ปลุา 3,000 น.ส.นิภาภรณ์  ปลุา 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 127/2562

ต้่าสุด ลว 28 กุมภาพนัธ2์562

159 จ้างเหมาคน เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.5 3,000 วธิเีฉพาะเจาะจง นายหลัด  ศิริมาตร์ 3,000 นายหลัด  ศิริมาตร์ 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 128/2562
ต้่าสุด ลว 28 กุมภาพนัธ2์562

160 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.6 3,000 วธิเีฉพาะเจาะจง นางเดือนเพญ็  กุสกร 3,000 นางเดือนเพญ็  กุสกร 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 129/2562
ต้่าสุด ลว 28 กุมภาพนัธ2์562

161 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.7 3,000 วธิเีฉพาะเจาะจง นายชาตรี  ส่องแสง 3,000 นายชาตรี  ส่องแสง 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 130/2562
ต้่าสุด ลว 28 กุมภาพนัธ2์562

162 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.1 , ม.10 3,500 วธิเีฉพาะเจาะจง นายบญุกอง วงศ์ค้าตา 3,500 นายบญุกอง วงศ์ค้าตา 3,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 131/2562
ต้่าสุด ลว 28 กุมภาพนัธ2์562

163 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.2 3,000 วธิเีฉพาะเจาะจง นายนิรันต์  คงรอด 3,000 นายนิรันต์  คงรอด 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 132/2562
ต้่าสุด ลว 28 กุมภาพนัธ2์562

164 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.8 3,000 วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ทศันี  ดอนใหญ่ 3,000 น.ส.ทศันี  ดอนใหญ่ 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 133/2562
ต้่าสุด ลว 28 กุมภาพนัธ2์562

165 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.9 3,000 วธิเีฉพาะเจาะจง นางบวัสอน  ค้ามั่น 3,000 นางบวัสอน  ค้ามั่น 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 134/2562
ต้่าสุด ลว 28 กุมภาพนัธ2์562



วงเงิน วธิซ้ืีอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ
งบประมาณ หรือ ผู้เสนอราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง
(ราคากลาง) จ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ล้าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

166 จ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานธรุการ โครงการ 9,000 วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติมา  แก้วแสง 9,000 นางสาวกิตติมา  แก้วแสง 9,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 135/2562
บริหารสถานที่กลางส้าหรับศูนย์ปฏบิติัการ ต้่าสุด ลว 28 กุมภาพนัธ2์562

167 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อุบลไอเฟค 3,500 หจก.อุบลไอเฟค 3,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 136/2562
ประจ้า เดือน มีนาคม 2562 ต้่าสุด ลว 28 กุมภาพนัธ2์562

168 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.7 3,000 วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ทศันีย์  วงัแก้ว 3,000 น.ส.ทศันีย์  วงัแก้ว 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 137/2562
ต้่าสุด ลว 28 กุมภาพนัธ2์562

169 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.8 3,000 วธิเีฉพาะเจาะจง นางจันทร์หอม เหลืองทอง 3,000 นางจันทร์หอม เหลืองทอง 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 138/2562
ต้่าสุด ลว 28 กุมภาพนัธ2์562

170 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟา้ 1,553 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโตโต้วสัดุ 1,553 ร้านโตโต้วสัดุ 1,553 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 47/2562
ต้่าสุด ลว 6 กุมภาพนัธ2์562

171 จัดซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ เพื่อจัดท้าปา้ยเลือกต้ัง 4,640 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโตโต้วสัดุ 4,640 ร้านโตโต้วสัดุ 4,640 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 48/2562
ต้่าสุด ลว 6 กุมภาพนัธ2์562

172 ซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองช่าง) 8,970 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย์ 8,970 หจก.โชคอารีย์ 8,970 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 50/2562
ต้่าสุด ลว 6 กุมภาพนัธ2์562

173 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (กองสวสัดิการสังคม) 19,740 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 19,740 ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 19,740 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 51/2562
ต้่าสุด ลว 6 กุมภาพนัธ2์562

174 ซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ เพื่อตกแต่งสถานที่ 3,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโตโต้วสัดุ 3,000.00 ร้านโตโต้วสัดุ 3,000.00 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 52/2562
หน่วยงานรับเสด็จ ต้่าสุด ลว 6 กุมภาพนัธ2์562

175 จัดซ้ือพระรูปพระเจ้าหลานเธอฯ 1,100 วธิเีฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองดิจิตอล 1,100 รุ่งเรืองดิจิตอล 1,100 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 53/2562
ต้่าสุด ลว 6 กุมภาพนัธ2์562

176 ซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ เพื่อตกแต่งสถานที่รับเสด็จ 17,500 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย์ 17,500 หจก.โชคอารีย์ 17,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 54/2562
(ซ้ือธง) ต้่าสุด ลว 6 กุมภาพนัธ2์562



วงเงิน วธิซ้ืีอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ
งบประมาณ หรือ ผู้เสนอราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง
(ราคากลาง) จ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ล้าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

177 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 2,070 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 2,070 ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 2,070 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 55/2562
ต้่าสุด ลว 12กุมภาพนัธ2์562

178 ซ้ือถังขยะ 14,480 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพมิพเ์รืองไร 14,480 ร้านพมิพเ์รืองไร 14,480 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 57/2562
ต้่าสุด ลว 15กุมภาพนัธ2์562

179 ซ้ืออุปกรณ์ในการแข่งขัน 2,400 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอร์ สตาร์ 2,400       หจก.อินเตอร์ สตาร์ 2,400 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 58/2562
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชน ต้่าสุด ลว 18กุมภาพนัธ2์562

180 ซ้ือถ้วยรางวลั 7,500 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอร์ สตาร์ 7,500       หจก.อินเตอร์ สตาร์ 7,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 59/2562
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชน ต้่าสุด ลว 18กุมภาพนัธ2์562

181 ซ้ืออุปกรณ์ในการแข่งขัน 2,400 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอร์ สตาร์ 2,400       หจก.อินเตอร์ สตาร์ 2,400 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 58/2562
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชน ต้่าสุด ลว 18กุมภาพนัธ2์562

182 ซ้ือถ้วยรางวลั 7,500 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอร์ สตาร์ 7,500       หจก.อินเตอร์ สตาร์ 7,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 59/2562
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชน ต้่าสุด ลว 18กุมภาพนัธ2์562

183 ซ้ือชุดกีฬา 36,000 วธิเีฉพาะเจาะจง พบิลูสปอร์ต 36,000 พบิลูสปอร์ต 36,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 60/2562
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนและเยาวชน ต้่าสุด ลว 18กุมภาพนัธ2์562

184 ซ้ือวสัดุประปา (กองช่าง) 17,572 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโตโต้วสัดุ 17,572 ร้านโตโต้วสัดุ 17,572 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 61/2562
ต้่าสุด ลว 18 กุมภาพนัธ2์562

185 ซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองการศึกษา) 7,265 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.โชคอารีย์ 7,265 หจก.โชคอารีย์ 7,265 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 62/2562
ต้่าสุด ลว 18 กุมภาพนัธ2์562

186 ซ้ือปุ๋ยคอก 2,000 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุขศรี  สีม่วง 2,000 นายสุขศรี  สีม่วง 2,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 67/2562
ต้่าสุด ลว 28 กุมภาพนัธ2์562

187 ซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั 59,000     วธิเีฉพาะเจาะจง ทเีค เซอร์วสิ 59,000     ทเีค เซอร์วสิ 59,000      เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 70/2562
ต้่าสุด ลว 28 กุมภาพนัธ2์562



วงเงิน วธิซ้ืีอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ
งบประมาณ หรือ ผู้เสนอราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง
(ราคากลาง) จ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ล้าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

188 ซ้ือนม งวดที่2 ภาคเรียนที2่/2561(ร.ร.) 281,918.82 วธิเีฉพาะเจาะจง บ.วารินมิลล์ จ้ากัด 281,918.82 บ.วารินมิลล์ จ้ากัด 281,918.82  เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 4/2562
ต้่าสุด ลว 6 กุมภาพนัธ2์562

189 ซ้ือนม งวดที่2 ภาคเรียนที2่/2561(ศพด) 61,058.56  วธิเีฉพาะเจาะจง บ.วารินมิลล์ จ้ากัด 61,058.56   บ.วารินมิลล์ จ้ากัด 61,058.56    เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 5/2562
ต้่าสุด ลว 6 กุมภาพนัธ2์562

190 จ้างเหมาท้าปา้ย โครงการปอ้งกันไฟปา่ 900 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจิรภทัรเทคโนโลยี 900 ร้านจิรภทัรเทคโนโลยี 900 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 139/2562
ต้่าสุด ลว 15  มีนาคม 2562

191 จ้างเหมาปรับพื้นที่ท้าแนวกันไฟ 1,000 วธิเีฉพาะเจาะจง นายสุขศรี  สีม่วง 1,000 นายสุขศรี  สีม่วง 1,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 140/2562
ต้่าสุด ลว 15  มีนาคม 2562

192 จ้างเหมาท้าพานพุ่มดอกไม้สด 500 วธิเีฉพาะเจาะจง นางนิสาชล  นามมนตรี 500 นางนิสาชล  นามมนตรี 500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 141/2562
วนัทอ้งถิ่นไทย ต้่าสุด ลว 15  มีนาคม 2562

193 ซ่อมระบบหา้มล้อรถยนต์รถน้้าเอนกประสงค์ 2,520 วธิเีฉพาะเจาะจง พงษศั์กด์ิการช่าง 2,520 พงษศั์กด์ิการช่าง 2,520 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 142/2562
ต้่าสุด ลว 18 มีนาคม 2562

194 จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 600 วธิเีฉพาะเจาะจง ป.ปุ้ยพานิชย์ 600 ป.ปุ้ยพานิชย์ 600 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 143/2562
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ ต้่าสุด ลว 25  มีนาคม 2562

195 จ้างเหมาท้าปา้ย โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ 1,000 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสมายล์แกรฟฟคิ 1,000 ร้านสมายล์แกรฟฟคิ 1,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 144/2562
ต้่าสุด ลว 25  มีนาคม 2562

196 จ้างเหมารถรับส่งนักกีฬา 9,600       วธิเีฉพาะเจาะจง นายนิยม  ค้าแดง 9,600       นายนิยม  ค้าแดง 9,600        เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 145/2562
โครงการแข่งขันกีประชาชนทอ้งถิ่นสัมพนัธฯ์ ต้่าสุด ลว 25  มีนาคม 2562

197 จ้างเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม 2,700       วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวอัมรา  แสงกล้า 2,700       นางสาวอัมรา  แสงกล้า 2,700        เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 146/2562
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนทอ้งถิ่นสัมพนัธฯ์ ต้่าสุด ลว 25  มีนาคม 2562

198 จ้างเหมาท้าปา้ย ผาชัน สามพนัโบก 1,800       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสมายล์แกรฟฟคิ 1,800 ร้านสมายล์แกรฟฟคิ 1,800 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 147/2562
ต้่าสุด ลว 28  มีนาคม 2562



วงเงิน วธิซ้ืีอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ
งบประมาณ หรือ ผู้เสนอราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง
(ราคากลาง) จ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ล้าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

199 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.7 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ทศันีย์  วงัแก้ว 3,000 น.ส.ทศันีย์  วงัแก้ว 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 148/2562
ต้่าสุด ลว 29  มีนาคม 2562

200 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.8 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางจันทร์หอม เหลืองทอง 3,000 นางจันทร์หอม เหลืองทอง 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 149/2562
ต้่าสุด ลว 29  มีนาคม 2562

201 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.10 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายมังกร  พมิพก์ัน 3,000 นายมังกร  พมิพก์ัน 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 150/2562
ต้่าสุด ลว 29  มีนาคม 2562

202 จ้างเหมาเวรยาม 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายสมพงษ ์ พนูผล 3,000 นายสมพงษ ์ พนูผล 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 151/2562
ต้่าสุด ลว 29  มีนาคม 2562

203 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.3 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางสาวอ้าพล  ทนสู้ 3,000 นางสาวอ้าพล  ทนสู้ 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 152/2562

ต้่าสุด ลว 29  มีนาคม 2562

204 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.4 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.นิภาภรณ์  ปลุา 3,000 น.ส.นิภาภรณ์  ปลุา 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 153/2562

ต้่าสุด ลว 29  มีนาคม 2562

205 จ้างเหมาคน เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.5 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายหลัด  ศิริมาตร์ 3,000 นายหลัด  ศิริมาตร์ 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 154/2562
ต้่าสุด ลว 29  มีนาคม 2562

206 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.6 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางเดือนเพญ็  กุสกร 3,000 นางเดือนเพญ็  กุสกร 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 155/2562
ต้่าสุด ลว 29  มีนาคม 2562

207 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.7 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายชาตรี  ส่องแสง 3,000 นายชาตรี  ส่องแสง 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 156/2562
ต้่าสุด ลว 29  มีนาคม 2562

208 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.1 , ม.10 3,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายบญุกอง วงศ์ค้าตา 3,500 นายบญุกอง วงศ์ค้าตา 3,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 157/2562
ต้่าสุด ลว 29  มีนาคม 2562

209 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.2 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายนิรันต์  คงรอด 3,000 นายนิรันต์  คงรอด 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 158/2562
ต้่าสุด ลว 29  มีนาคม 2562
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210 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.8 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ทศันี  ดอนใหญ่ 3,000 น.ส.ทศันี  ดอนใหญ่ 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 159/2562
ต้่าสุด ลว 29  มีนาคม 2562

211 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.9 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางบวัสอน  ค้ามั่น 3,000 นางบวัสอน  ค้ามั่น 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 160/2562
ต้่าสุด ลว 29  มีนาคม 2562

212 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,800 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.อุบลไอเฟค 3,500 หจก.อุบลไอเฟค 3,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 161/2562
ประจ้า เดือน กุมภาพนัธ ์2562 ต้่าสุด ลว 29  มีนาคม 2562

213 จ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานธรุการ โครงการ 9,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางสาวกิตติมา  แก้วแสง 9,000 นางสาวกิตติมา  แก้วแสง 9,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 162/2562
บริหารสถานที่กลางส้าหรับศูนย์ปฏบิติัการ ต้่าสุด ลว 29  มีนาคม 2562

214 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 23,000.00 วธิเีฉพาะจงเจาะ ทเีค เซอร์วสิ 23,000.00 ทเีค เซอร์วสิ 23,000.00 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 71/2562
ต้่าสุด ลว 4 มีนาคม 2562

215 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (เคร่ืองส้ารองไฟ) 2,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ ทเีค เซอร์วสิ 2,500.00 ทเีค เซอร์วสิ 2,500.00 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 72/2562
ต้่าสุด ลว 4 มีนาคม 2562

216 ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 39,700 วธิเีฉพาะจงเจาะ ทเีค เซอร์วสิ 39,700.00 ทเีค เซอร์วสิ 39,700.00 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 73/2562
ต้่าสุด ลว 4 มีนาคม 2562

217 ซ้ือวสัดุกิจการประปาหมู่บา้น 15,556 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านจักรพนัธก์ารไฟฟา้ 15,556 ร้านจักรพนัธก์ารไฟฟา้ 15,556 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 74/2562
ต้่าสุด ลว 6 มีนาคม 2562

218 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 4,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.อุบลไอเฟค 4,000 หจก.อุบลไอเฟค 4,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 75/2562
ต้่าสุด ลว 13 มีนาคม 2562

219 ซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์เพื่อจัดปา้ยปดิประกาศ 8,270.00 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้วสัดุ 8,270.00 ร้านโตโต้วสัดุ 8,270.00 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 76/2562
เกี่ยวกับการเลือกต้ัง ต้่าสุด ลว 13 มีนาคม 2562

220 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ฝึกอบรมปอ้งกันไฟปา่ 5,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านเอ็มท ีฮาร์ดแวร์ 5,500 ร้านเอ็มท ีฮาร์ดแวร์ 5,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 77/2562
ต้่าสุด ลว 15 มีนาคม 2562



วงเงิน วธิซ้ืีอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ
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221 ซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร (ปั้มน้้าหอยโข่ง) 44,265 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้วสัดุ 44,265.00 ร้านโตโต้วสัดุ 44,265.00 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 78/2562
ต้่าสุด ลว 22 มีนาคม 2562

222 ซ้ือชุดกีฬา,อุปกรณ์กีฬา,ถุงเทา้นักกีฬา 31,800 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านจิรภทัรเทคโนโลยี 31,800 ร้านจิรภทัรเทคโนโลยี 31,800 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 79/2562
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนทอ้งถิ่นสัมพนัธฯ์ ต้่าสุด ลว 22 มีนาคม 2562

223 ซ้ือวสัดุกิจการประปาหมู่บา้น 27,588 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้วสัดุ 27,588.00 ร้านโตโต้วสัดุ 27,588.00 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 80/2562
ต้่าสุด ลว 22 มีนาคม 2562

224 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 3,210 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้วสัดุ 3,210.00 ร้านโตโต้วสัดุ 3,210.00 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 81/2562
ต้่าสุด ลว 22 มีนาคม 2562

225 ซ้ือน้้ามัน ประจ้าเดือนเมษายน 9,528.70 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.บญุเลิศพาณิชย์ 2017 9,528.70 หจก.บญุเลิศพาณิชย์ 2017 9,528.70 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 84/2562
ต้่าสุด ลว 29 มีนาคม 2562

226 จ้างเหมาท้าปา้ย โครงการลดอุบติัเหตุ 7,900 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจิรภทัรเทคโนโลยี 7,900 ร้านจิรภทัรเทคโนโลยี 7,900 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 165/2562
วนัสงกรานต์ ต้่าสุด ลว 5 เมษายน 2562

227 จ้างเหมาท้าปา้ย โครงการงานประเพณีสงกรานต์ 1,000 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจิรภทัรเทคโนโลยี 1,000 ร้านจิรภทัรเทคโนโลยี 1,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 166/2562
ต้่าสุด ลว 10 เมษายน 2562

228 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ 2,000 วธิเีฉพาะเจาะจง นายถาวร  จันทร์ด้า 2,000 นายถาวร  จันทร์ด้า 2,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 167/2562
โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ต้่าสุด ลว 10 เมษายน 2562

229 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง 3,500 วธิเีฉพาะเจาะจง นายณราศักด์ิ คูณทวี 3,500 นายณราศักด์ิ คูณทวี 3,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 168/2562
โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ต้่าสุด ลว 10 เมษายน 2562

230 จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 37,500 วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ปราถนา  ภาผล 37,500 น.ส.ปราถนา  ภาผล 37,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 169/2562
โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ต้่าสุด ลว 10 เมษายน 2562

231 จ้างเหมาท้าปา้ย โครงการส่งเสริมคุ้มครอง 800 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสมายล์แกรฟฟคิ 800 ร้านสมายล์แกรฟฟคิ 800 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 170/2562
ผู้ด้อยโอกาส ต้่าสุด ลว 19 เมษายน 2562
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232 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศอาคารศูนย์อาสาสมัคร 4,500       วธิเีฉพาะเจาะจง ทเีค เซอร์วสิ 4,500       ทเีค เซอร์วสิ 4,500        เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 171/2562
ปอ้งกันภยั ต้่าสุด ลว 26 เมษายน 2562

233 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.7 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ทศันีย์  วงัแก้ว 3,000 น.ส.ทศันีย์  วงัแก้ว 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 172/2562
ต้่าสุด ลว 30 เมษายน 2562

234 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.8 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางจันทร์หอม เหลืองทอง 3,000 นางจันทร์หอม เหลืองทอง 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 173/2562
ต้่าสุด ลว 30 เมษายน 2562

235 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.10 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายมังกร  พมิพก์ัน 3,000 นายมังกร  พมิพก์ัน 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 174/2562
ต้่าสุด ลว 30 เมษายน 2562

236 จ้างเหมาเวรยาม 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายสมพงษ ์ พนูผล 3,000 นายสมพงษ ์ พนูผล 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 175/2562
ต้่าสุด ลว 30 เมษายน 2562

237 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.3 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางสาวอ้าพล  ทนสู้ 3,000 นางสาวอ้าพล  ทนสู้ 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 176/2562

ต้่าสุด ลว 30 เมษายน 2562

238 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.4 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.นิภาภรณ์  ปลุา 3,000 น.ส.นิภาภรณ์  ปลุา 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 177/2562

ต้่าสุด ลว 30 เมษายน 2562

239 จ้างเหมาคน เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.5 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายหลัด  ศิริมาตร์ 3,000 นายหลัด  ศิริมาตร์ 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 178/2562
ต้่าสุด ลว 30 เมษายน 2562

240 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.6 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางเดือนเพญ็  กุสกร 3,000 นางเดือนเพญ็  กุสกร 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 179/2562
ต้่าสุด ลว 30 เมษายน 2562

241 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.7 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายชาตรี  ส่องแสง 3,000 นายชาตรี  ส่องแสง 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 180/2562
ต้่าสุด ลว 30 เมษายน 2562

242 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.1 , ม.10 3,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายบญุกอง วงศ์ค้าตา 3,500 นายบญุกอง วงศ์ค้าตา 3,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 181/2562
ต้่าสุด ลว 30 เมษายน 2562
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243 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.2 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายนิรันต์  คงรอด 3,000 นายนิรันต์  คงรอด 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 182/2562
ต้่าสุด ลว 30 เมษายน 2562

244 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.8 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ทศันี  ดอนใหญ่ 3,000 น.ส.ทศันี  ดอนใหญ่ 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 183/2562
ต้่าสุด ลว 30 เมษายน 2562

245 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.9 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางบวัสอน  ค้ามั่น 3,000 นางบวัสอน  ค้ามั่น 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 184/2562
ต้่าสุด ลว 30 เมษายน 2562

246 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.อุบลไอเฟค 3,500 หจก.อุบลไอเฟค 3,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 185/2562
ประจ้า เดือน พฤษภาคม 2562 ต้่าสุด ลว 30 เมษายน 2562

247 จ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานธรุการ โครงการ 9,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางสาวกิตติมา  แก้วแสง 9,000 นางสาวกิตติมา  แก้วแสง 9,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 186/2562
บริหารสถานที่กลางส้าหรับศูนย์ปฏบิติัการ ต้่าสุด ลว 30 เมษายน 2562

248 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 2,100.00 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้วสัดุ 2,100.00 ร้านโตโต้วสัดุ 2,100.00 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 86/2562
โครงการลดอุบติัเหตุตามทอ้งถนน ต้่าสุด ลว 5 เมษายน 2562

249 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3,724 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.ดวงสิน 3,724 หจก.ดวงสิน 3,724 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 87/2562
ต้่าสุด ลว 11 เมษายน 2562

250 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน 2,890 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.ดวงสิน 2,890 หจก.ดวงสิน 2,890 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 88/2562
ต้่าสุด ลว 11 เมษายน 2562

251 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 11,690 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.อุบลไอเฟค 11,690 หจก.อุบลไอเฟค 11,690 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 89/2562
ต้่าสุด ลว 11 เมษายน 2562

252 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (กองช่าง) 4,570 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 4,570 ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 4,570 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 90/2562
ต้่าสุด ลว 19 เมษายน 2562

253 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (ส้านักปลัด) 3,700 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.โชคอารีย์ 3,700 หจก.โชคอารีย์ 3,700 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 91/2562
ต้่าสุด ลว 19 เมษายน 2562



วงเงิน วธิซ้ืีอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ
งบประมาณ หรือ ผู้เสนอราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง
(ราคากลาง) จ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ล้าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

254 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 1,200 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.โชคอารีย์ 1,200 หจก.โชคอารีย์ 1,200 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 92/2562
โครงการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ต้่าสุด ลว 19 เมษายน 2562

255 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟา้ 14,358 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านจักรพนัธก์ารไฟฟา้ 14,358 ร้านจักรพนัธก์ารไฟฟา้ 14,358 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 93/2562
ต้่าสุด ลว 26 เมษายน 2562

256 จ้างเหมาท้าปา้ยไวนิล 546 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสมายล์แกรฟฟคิ 546 ร้านสมายล์แกรฟฟคิ 546 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 187/2562
ต้่าสุด ลว 7 พฤษภาคม 2562

257 จ้างเหมาจัดท้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2,000 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านริมไทรคอมพวิเตอร์ 2,000 ร้านริมไทรคอมพวิเตอร์ 2,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 188/2562
ต้่าสุด ลว 15พฤษภาคม 2562

258 จ้างซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 400 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 400 ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 400 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 189/2562
ต้่าสุด ลว 21 พฤษภาคม2562

259 จ้างเหมาท้าปา้ยไวนิล (ส้านักปลัด) 187 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสมายล์แกรฟฟคิ 187 ร้านสมายล์แกรฟฟคิ 187 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 190/2562
ต้่าสุด ลว 24พฤษภาคม 2562

260 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.7 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ทศันีย์  วงัแก้ว 3,000 น.ส.ทศันีย์  วงัแก้ว 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 191/2562
ต้่าสุด ลว 31พฤษภาคม 2562

261 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.8 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางจันทร์หอม เหลืองทอง 3,000 นางจันทร์หอม เหลืองทอง 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 192/2562
ต้่าสุด ลว 31พฤษภาคม 2562

262 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.10 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายมังกร  พมิพก์ัน 3,000 นายมังกร  พมิพก์ัน 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 193/2562
ต้่าสุด ลว 31พฤษภาคม 2562

263 จ้างเหมาเวรยาม 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายสมพงษ ์ พนูผล 3,000 นายสมพงษ ์ พนูผล 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 194/2562
ต้่าสุด ลว 31พฤษภาคม 2562

264 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.3 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางสาวอ้าพล  ทนสู้ 3,000 นางสาวอ้าพล  ทนสู้ 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 195/2562

ต้่าสุด ลว 31พฤษภาคม 2562



วงเงิน วธิซ้ืีอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ
งบประมาณ หรือ ผู้เสนอราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง
(ราคากลาง) จ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ล้าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

265 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.4 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.นิภาภรณ์  ปลุา 3,000 น.ส.นิภาภรณ์  ปลุา 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 196/2562

ต้่าสุด ลว 31พฤษภาคม 2562

266 จ้างเหมาคน เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.5 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายหลัด  ศิริมาตร์ 3,000 นายหลัด  ศิริมาตร์ 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 197/2562
ต้่าสุด ลว 31พฤษภาคม 2562

267 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.6 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางเดือนเพญ็  กุสกร 3,000 นางเดือนเพญ็  กุสกร 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 198/2562
ต้่าสุด ลว 31พฤษภาคม 2562

268 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.7 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายชาตรี  ส่องแสง 3,000 นายชาตรี  ส่องแสง 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 199/2562
ต้่าสุด ลว 31พฤษภาคม 2562

269 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.1 , ม.10 3,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายบญุกอง วงศ์ค้าตา 3,500 นายบญุกอง วงศ์ค้าตา 3,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 200/2562
ต้่าสุด ลว 31พฤษภาคม 2562

270 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.2 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายนิรันต์  คงรอด 3,000 นายนิรันต์  คงรอด 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 201/2562
ต้่าสุด ลว 31พฤษภาคม 2562

271 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.8 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ทศันี  ดอนใหญ่ 3,000 น.ส.ทศันี  ดอนใหญ่ 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 202/2562
ต้่าสุด ลว 31พฤษภาคม 2562

272 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.9 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางบวัสอน  ค้ามั่น 3,000 นางบวัสอน  ค้ามั่น 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 203/2562
ต้่าสุด ลว 31พฤษภาคม 2562

273 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.อุบลไอเฟค 3,500 หจก.อุบลไอเฟค 3,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 204/2562
ประจ้า เดือน มิถุนายน 2562 ต้่าสุด ลว 31พฤษภาคม 2562

274 จ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานธรุการ โครงการ 9,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางสาวกิตติมา  แก้วแสง 9,000 นางสาวกิตติมา  แก้วแสง 9,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 205/2562
บริหารสถานที่กลางส้าหรับศูนย์ปฏบิติัการ ต้่าสุด ลว 31พฤษภาคม 2562

275 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์กิจกรประปาหมูบา้น 13,425 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้วสัดุ 13,425 ร้านโตโต้วสัดุ 13,425 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 95/2562
ต้่าสุด ลว 2 พฤษภาคม 2562



วงเงิน วธิซ้ืีอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ
งบประมาณ หรือ ผู้เสนอราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง
(ราคากลาง) จ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ล้าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

276 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 5,229 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้วสัดุ 5,229 ร้านโตโต้วสัดุ 5,229 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 96/2562
ต้่าสุด ลว 2 พฤษภาคม 2562

277 ซ้ือวสัดุส้านักงาน 7,560 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.โชคอารีย์ 7,560 หจก.โชคอารีย์ 7,560 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 97/2562
ต้่าสุด ลว 7 พฤษภาคม 2562

278 ซ้ือวสัดุส้านักงาน (ส้านักปลัด) 5,635 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.ดวงสิน 5,635 หจก.ดวงสิน 5,635 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 99/2562
ต้่าสุด ลว 15พฤษภาคม 2562

279 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 940 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 940 ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 940 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 100/2562
ต้่าสุด ลว 29พฤษภาคม 2562

280 ซ้ือครุภณัฑ์ (เคร่ืองรับส่งวทิยุ) 59,250     วธิเีฉพาะจงเจาะ บริษทัเฮ้าทอ์อฟเทคโนโลยี 59,250     บริษทัเฮ้าทอ์อฟเทคโนโลยี 59,250      เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 101/2562
ต้่าสุด ลว 31พฤษภาคม 2562

281 ซ้ือครุภณัฑ์อื่น (เต้นทผ้์าใบอเนกประสงค์) 49,500     วธิเีฉพาะจงเจาะ ออโต้บริการ 49,500     ออโต้บริการ 49,500      เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 102/2562
ต้่าสุด ลว 31พฤษภาคม 2562

282 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)2,437 วธิเีฉพาะเจาะจง ศูนยถ์า่ยเอกสารมาร์คโมสต์ซีร็อกซ์ 2,437 ศูนยถ์า่ยเอกสารมาร์คโมสต์ซีร็อกซ์ 2,437 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 206/2562
ต้่าสุด ลว 6 มิถุนายน 2562

283 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ เปล่ียนยางรถยนต์ 60,600 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโต้งการยาง 60,600 ร้านโต้งการยาง 60,600 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 207/2562
ต้่าสุด ลว 19 มิถุนายน 2562

284 จ้างซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (เคร่ืองพมิพ์) 450 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 450 ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 450 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 208/2562
(กองคลัง) ต้่าสุด ลว 19 มิถุนายน 2562

285 จ้างซ่อมเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ ขาว-ด้า 350 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 350 ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 350 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 209/2562
(กองช่าง) ต้่าสุด ลว 19 มิถุนายน 2562

286 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (กองคลัง) 650         วธิเีฉพาะเจาะจง พบิลูสากลแอร์ 650          พบิลูสากลแอร์ 650          เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 210/2562
ต้่าสุด ลว 19 มิถุนายน 2562
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287 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (กองช่าง) 650         วธิเีฉพาะเจาะจง พบิลูสากลแอร์ 650          พบิลูสากลแอร์ 650          เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 211/2562
ต้่าสุด ลว 19 มิถุนายน 2562

288 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ (ส้านักงานปลัด) 8,400       วธิเีฉพาะเจาะจง พบิลูสากลแอร์ 8,400       พบิลูสากลแอร์ 8,400        เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 212/2562
ต้่าสุด ลว 19 มิถุนายน 2562

289 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.7 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ทศันีย์  วงัแก้ว 3,000 น.ส.ทศันีย์  วงัแก้ว 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 213/2562
ต้่าสุด ลว 28 มิถุนายน 2562

290 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.8 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางจันทร์หอม เหลืองทอง 3,000 นางจันทร์หอม เหลืองทอง 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 214/2562
ต้่าสุด ลว 28 มิถุนายน 2562

291 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.10 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายมังกร  พมิพก์ัน 3,000 นายมังกร  พมิพก์ัน 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 215/2562
ต้่าสุด ลว 28 มิถุนายน 2562

292 จ้างเหมาเวรยาม 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายสมพงษ ์ พนูผล 3,000 นายสมพงษ ์ พนูผล 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 216/2562
ต้่าสุด ลว 28 มิถุนายน 2562

293 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.3 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางสาวอ้าพล  ทนสู้ 3,000 นางสาวอ้าพล  ทนสู้ 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 217/2562

ต้่าสุด ลว 28 มิถุนายน 2562

294 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.4 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.นิภาภรณ์  ปลุา 3,000 น.ส.นิภาภรณ์  ปลุา 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 218/2562

ต้่าสุด ลว 28 มิถุนายน 2562

295 จ้างเหมาคน เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.5 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายหลัด  ศิริมาตร์ 3,000 นายหลัด  ศิริมาตร์ 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 219/2562
ต้่าสุด ลว 28 มิถุนายน 2562

296 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.6 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางเดือนเพญ็  กุสกร 3,000 นางเดือนเพญ็  กุสกร 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 220/2562
ต้่าสุด ลว 28 มิถุนายน 2562

297 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.7 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายชาตรี  ส่องแสง 3,000 นายชาตรี  ส่องแสง 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 221/2562
ต้่าสุด ลว 28 มิถุนายน 2562
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298 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.1 , ม.10 3,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายบญุกอง วงศ์ค้าตา 3,500 นายบญุกอง วงศ์ค้าตา 3,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 222/2562
ต้่าสุด ลว 28 มิถุนายน 2562

299 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.2 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายนิรันต์  คงรอด 3,000 นายนิรันต์  คงรอด 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 223/2562
ต้่าสุด ลว 28 มิถุนายน 2562

300 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.8 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ทศันี  ดอนใหญ่ 3,000 น.ส.ทศันี  ดอนใหญ่ 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 224/2562
ต้่าสุด ลว 28 มิถุนายน 2562

301 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.9 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางบวัสอน  ค้ามั่น 3,000 นางบวัสอน  ค้ามั่น 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 225/2562
ต้่าสุด ลว 28 มิถุนายน 2562

302 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.อุบลไอเฟค 3,500 หจก.อุบลไอเฟค 3,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 226/2562
ประจ้า เดือน กรกฎาคม 2562 ต้่าสุด ลว 28 มิถุนายน 2562

303 จ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานธรุการ โครงการ 9,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางสาวกิตติมา  แก้วแสง 9,000 นางสาวกิตติมา  แก้วแสง 9,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 227/2562
บริหารสถานที่กลางส้าหรับศูนย์ปฏบิติัการ ต้่าสุด ลว 28 มิถุนายน 2562

304 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟา้ 16,940 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านจักรพนัธก์ารไฟฟา้ 16,940 ร้านจักรพนัธก์ารไฟฟา้ 16,940 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 108/2562
ต้่าสุด ลว 13 มิถุนายน 2562

305 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (กองช่าง) 4,320 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 4,320 ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 4,320 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 109/2562
ต้่าสุด ลว 13 มิถุนายน 2562

306 ซ้ือวสัดุกิจการส้าหรับกิจการประปาหมู่บา้น 73,490 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้วสัดุ 73,490 ร้านโตโต้วสัดุ 73,490 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 110/2562
ต้่าสุด ลว 13 มิถุนายน 2562

307 ซ้ือเก้าอี้ส้านักงาน (กองช่าง) 5,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านศรีอุปลีสามเฟอร์นิเจอร์ 5,000 ร้านศรีอุปลีสามเฟอร์นิเจอร์ 5,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 111/2562
ต้่าสุด ลว 13 มิถุนายน 2562

308 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (เคร่ืองคอมฯ) 17,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 17,000 ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 17,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 112/2562
(กองช่าง) ต้่าสุด ลว 13 มิถุนายน 2562
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309 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (เคร่ืองส้ารองไฟฟา้) 5,000       วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 5,000       ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 5,000        เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 113/2562
(กองช่าง) ต้่าสุด ลว 13 มิถุนายน 2562

310 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (กองสวสัดิการสังคม) 3,900 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 3,900 ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 3,900 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 114/2562
ต้่าสุด ลว 13 มิถุนายน 2562

311 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3,087       วธิเีฉพาะจงเจาะ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัดดวงสิน 3,087       หา้งหุ้นส่วนจ้ากัดดวงสิน 3,087        เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 115/2562
ต้่าสุด ลว 20 มิถุนายน 2562

312 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (กองการศึกษา) 2,360 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 2,360 ร้านซันไชน์คอมพวิเตอร์ 2,360 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 116/2562
ต้่าสุด ลว 20 มิถุนายน 2562

313 ซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองคลัง) 6,000       วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอร่ี 6,000       หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอร่ี 6,000        เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 117/2562
ต้่าสุด ลว 20 มิถุนายน 2562

314 จ้างเหมาซ่อมรถตัดหญ้า 2,000 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านวราลักษณ์ 2,000 ร้านวราลักษณ์ 2,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 228/2562
ต้่าสุด ลว 3 กรกฎาคม 2562

315 จ้างเหมาจัดท้าปา้ย 1,000 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจิรภทัรเทคโนโลยี 1,000 ร้านจิรภทัรเทคโนโลยี 1,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 229/2562
ต้่าสุด ลว 8 กรกฎาคม 2562

316 จ้างเหมาจัดสถานที่ 3,000 วธิเีฉพาะเจาะจง นายถาวร  จันทร์ด้า 3,000 นายถาวร  จันทร์ด้า 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 230/2562
ต้่าสุด ลว 8 กรกฎาคม 2562

317 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง 2,500 วธิเีฉพาะเจาะจง นายวทิยา  มากดี 2,500 นายวทิยา  มากดี 2,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 231/2562
ต้่าสุด ลว 8 กรกฎาคม 2562

318 จ้างเหมาจัดท้าอาหาร,อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 10,000     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ปราถนา  ภาผล 10,000     น.ส.ปราถนา  ภาผล 10,000      เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 232/2562
ต้่าสุด ลว 8 กรกฎาคม 2562

319 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กง 7145 อบ 2,000       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านวรัิตน์การช่าง 2,000       ร้านวรัิตน์การช่าง 2,000        เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 233/2562
ต้่าสุด ลว 10 กรกฎาคม 2562
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320 จ้างท้าปา้ยไวนิล โครงการปอ้งกันและระงับอัคคีภยั 900         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจิรภทัรเทคโนโลยี 900          ร้านจิรภทัรเทคโนโลยี 900          เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 234/2562
ในสถานศึกษา ต้่าสุด ลว 19 กรกฎาคม 2562

321 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.7 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ทศันีย์  วงัแก้ว 3,000 น.ส.ทศันีย์  วงัแก้ว 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 235/2562
ต้่าสุด ลว 31 กรกฎาคม 2562

322 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.8 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางจันทร์หอม เหลืองทอง 3,000 นางจันทร์หอม เหลืองทอง 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 236/2562
ต้่าสุด ลว 31 กรกฎาคม 2562

323 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.10 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายมังกร  พมิพก์ัน 3,000 นายมังกร  พมิพก์ัน 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 237/2562
ต้่าสุด ลว 31 กรกฎาคม 2562

324 จ้างเหมาเวรยาม 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายสมพงษ ์ พนูผล 3,000 นายสมพงษ ์ พนูผล 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 238/2562
ต้่าสุด ลว 31 กรกฎาคม 2562

325 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.3 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางสาวอ้าพล  ทนสู้ 3,000 นางสาวอ้าพล  ทนสู้ 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 239/2562

ต้่าสุด ลว 31 กรกฎาคม 2562

326 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.4 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.นิภาภรณ์  ปลุา 3,000 น.ส.นิภาภรณ์  ปลุา 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 240/2562

ต้่าสุด ลว 31 กรกฎาคม 2562

327 จ้างเหมาคน เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.5 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายหลัด  ศิริมาตร์ 3,000 นายหลัด  ศิริมาตร์ 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 241/2562
ต้่าสุด ลว 31 กรกฎาคม 2562

328 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.6 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางเดือนเพญ็  กุสกร 3,000 นางเดือนเพญ็  กุสกร 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 242/2562
ต้่าสุด ลว 31 กรกฎาคม 2562

329 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.7 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายชาตรี  ส่องแสง 3,000 นายชาตรี  ส่องแสง 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 243/2562
ต้่าสุด ลว 31 กรกฎาคม 2562

330 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.1 , ม.10 3,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายบญุกอง วงศ์ค้าตา 3,500 นายบญุกอง วงศ์ค้าตา 3,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 244/2562
ต้่าสุด ลว 31 กรกฎาคม 2562
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331 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.2 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายนิรันต์  คงรอด 3,000 นายนิรันต์  คงรอด 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 245/2562
ต้่าสุด ลว 31 กรกฎาคม 2562

332 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.8 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ทศันี  ดอนใหญ่ 3,000 น.ส.ทศันี  ดอนใหญ่ 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 246/2562
ต้่าสุด ลว 31 กรกฎาคม 2562

333 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.9 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางบวัสอน  ค้ามั่น 3,000 นางบวัสอน  ค้ามั่น 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 247/2562
ต้่าสุด ลว 31 กรกฎาคม 2562

334 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.อุบลไอเฟค 3,500 หจก.อุบลไอเฟค 3,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 248/2562
ประจ้า เดือน สิงหาคม 2562 ต้่าสุด ลว 31 กรกฎาคม 2562

335 จ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานธรุการ โครงการ 9,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางสาวกิตติมา  แก้วแสง 9,000 นางสาวกิตติมา  แก้วแสง 9,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 249/2562
บริหารสถานที่กลางส้าหรับศูนย์ปฏบิติัการ ต้่าสุด ลว 31 กรกฎาคม 2562

336 ซ้ือวสัดุส้านักงาน (ส้านักงานปลัด) 4,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัดดวงสิน 4,500 หา้งหุ้นส่วนจ้ากัดดวงสิน 4,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 120/2562
ต้่าสุด ลว 3 กรกฎาคม 2562

337 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการหล่อเทยีน เข้าพรรษา 30,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านพรเจริญการพมิพ์ 30,500 ร้านพรเจริญการพมิพ์ 30,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 121/2562
ต้่าสุด ลว 8 กรกฎาคม 2562

338 ซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน (เก้าอี้ท้างาน) 3,900 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.อุบลไอเฟค 3,900 หจก.อุบลไอเฟค 3,900 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 122/2562
ต้่าสุด ลว 18 กรกฎาคม 2562

339 ซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน (โต๊ะหน้าขาว) 19,900 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.อุบลไอเฟค 19,900 หจก.อุบลไอเฟค 19,900 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 123/2562
ต้่าสุด ลว 18 กรกฎาคม 2562

340 ซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน (พดัลมติดผนัง) 5,400 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.อุบลไอเฟค 5,400 หจก.อุบลไอเฟค 5,400 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 124/2562
ต้่าสุด ลว 18 กรกฎาคม 2562

341 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (เคร่ืองส้ารองไฟฟา้) 7,200       วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.อุบลไอเฟค 7,200       หจก.อุบลไอเฟค 7,200        เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 125/2562
ต้่าสุด ลว 18 กรกฎาคม 2562



วงเงิน วธิซ้ืีอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ
งบประมาณ หรือ ผู้เสนอราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง
(ราคากลาง) จ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ล้าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

342 ซ้ือวสัดุฝึกอบรมโครงการปอ้งกันและระงับอัคคีภยั 9,885 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านมาลัยพรอิเลคทรอนิกส์ 2012 9,885 ร้านมาลัยพรอิเลคทรอนิกส์ 2012 9,885 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 126/2562
ในสถานศึกษา ต้่าสุด ลว 19 กรกฎาคม 2562

343 ซ้ือแก๊ส LPG โครงการปอ้งกันและระงับอัคคีภยั 840         วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านพอใจแก๊ส 840          ร้านพอใจแก๊ส 840          เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 127/2562
ในสถานศึกษา ต้่าสุด ลว 19 กรกฎาคม 2562

344 ซ้ือวสัดุส้านักงาน (กรอบรูป + รูป ร.10) 2,300 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านรุ่งเรืองดิจิตอล 2,300 ร้านรุ่งเรืองดิจิตอล 2,300 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 128/2562
ต้่าสุด ลว 23 กรกฎาคม 2562

345 ซ้ือวสัดุส้านักงาน (ธง ร.10) 4,500       วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอร่ี 4,500       หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอร่ี 4,500        เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 129/2562
ต้่าสุด ลว 23 กรกฎาคม 2562

346 ซ้ือตรุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ (เคร่ืองคอมฯ) 17,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านซันไชน์คอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์ 17,000 ร้านซันไชน์คอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์ 17,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 8/2562
ต้่าสุด ลว 13  มิถุนายน 2562

347 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์(เคร่ืองปรับอากาศ3เคร่ือง)102,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านทเีค เซอร์วสิ 102,500 ร้านทเีค เซอร์วสิ 102,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 9/2562
ต้่าสุด ลว 20  มิถุนายน 2562

348 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์(เคร่ืองปรับอากาศ5เคร่ือง)206,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านทเีค เซอร์วสิ 206,500 ร้านทเีค เซอร์วสิ 206,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 10/2562
ต้่าสุด ลว 18 กรกฎาคม 2562

349 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 249,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ ทรัพย์แสงสุวรรณ์ 249,000 ทรัพย์แสงสุวรรณ์ 249,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 14/2562
(เส้นหน้าวดั-ศาลาประชาคม) ม.3 บา้นกุ่ม ต้่าสุด ลว 8 กรกฎาคม 2562

350 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 163,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ ทรัพย์แสงสุวรรณ์ 163,000 ทรัพย์แสงสุวรรณ์ 163,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 15/2562
ม.9 บา้นหว้ยหมากเหนือ ต้่าสุด ลว 24 กรกฎาคม 2562

351 จ้างท้าปา้ยไวนิล 900 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจิรภทัรเทคโนโลยี 900 ร้านจิรภทัรเทคโนโลยี 900 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 250/2562
โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครฯ ต้่าสุด ลว 5  สิงหาคม 2562

352 จ้างซ่อมปั้มหอยโข่ง 17,000 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านบญุมามอร์เตอร์ 17,000 ร้านบญุมามอร์เตอร์ 17,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 251/2562
ต้่าสุด ลว 5  สิงหาคม 2562
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353 จ้างสถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษา 25,000 วธิเีฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยขอนแก่น 25,000 มหาวทิยาลัยขอนแก่น 25,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 252/2562
ประเมินความพงึพอใจ ต้่าสุด ลว 6  สิงหาคม 2562

354 จ้างเหมาท้าปา้ย โครงการฝึกอาชีพใหก้ับประชาชน 750 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสมายล์แกรฟฟคิ 750 ร้านสมายล์แกรฟฟคิ 750 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 253/2562
ต้่าสุด ลว 6  สิงหาคม 2562

355 จา้งเหมาท้าป้ายไวนิล โครงการ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 3,450       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโขงเจียมไวนิล 3,450       ร้านโขงเจียมไวนิล 3,450        เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 254/2562
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนพีันปหีลวง ต้่าสุด ลว 6  สิงหาคม 2562

356 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานที่โครงการ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ3,350       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านถาวรพาณิชย์ 3,350       ร้านถาวรพาณิชย์ 3,350        เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 255/2562
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนพีันปหีลวง ต้่าสุด ลว 6  สิงหาคม 2562

357 จ้างเหมาจัดหาอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4,250       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ปราถนา  ภาผล 4,250       น.ส.ปราถนา  ภาผล 4,250        เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 256/2562
โครงการ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ต้่าสุด ลว 6  สิงหาคม 2562

358 จ้างทดสอบคุณภาพน้้า 10,000     วธิเีฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 10,000     มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 10,000      เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 258/2562
ต้่าสุด ลว 7  สิงหาคม 2562

359 จ้างสถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษา 25,000 วธิเีฉพาะเจาะจง มหาวทิยาลัยขอนแก่น 25,000 มหาวทิยาลัยขอนแก่น 25,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 259/2562
ประเมินความพงึพอใจ ต้่าสุด ลว 9  สิงหาคม 2562

360 จ้างเหมาท้าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 800         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสมายล์แกรฟฟคิ 800 ร้านสมายล์แกรฟฟคิ 800 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 260/2562
 โครงการปอ้งกันการต้ังครรภฯ์ ต้่าสุด ลว 16  สิงหาคม 2562

361 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.7 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ทศันีย์  วงัแก้ว 3,000 น.ส.ทศันีย์  วงัแก้ว 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 261/2562
ต้่าสุด ลว 30  สิงหาคม 2562

362 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.8 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางจันทร์หอม เหลืองทอง 3,000 นางจันทร์หอม เหลืองทอง 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 262/2562
ต้่าสุด ลว 30  สิงหาคม 2562

363 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.10 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายมังกร  พมิพก์ัน 3,000 นายมังกร  พมิพก์ัน 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 263/2562
ต้่าสุด ลว 30  สิงหาคม 2562
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องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ล้าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

364 จ้างเหมาเวรยาม 2,900 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายสมพงษ ์ พนูผล 2,900 นายสมพงษ ์ พนูผล 2,900 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 264/2562
ต้่าสุด ลว 30  สิงหาคม 2562

365 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.4 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.นิภาภรณ์  ปลุา 3,000 น.ส.นิภาภรณ์  ปลุา 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 265/2562

ต้่าสุด ลว 30  สิงหาคม 2562

366 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.6 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางเดือนเพญ็  กุสกร 3,000 นางเดือนเพญ็  กุสกร 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 266/2562
ต้่าสุด ลว 30  สิงหาคม 2562

367 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.7 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายชาตรี  ส่องแสง 3,000 นายชาตรี  ส่องแสง 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 267/2562
ต้่าสุด ลว 30  สิงหาคม 2562

368 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.1 , ม.10 3,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายบญุกอง วงศ์ค้าตา 3,500 นายบญุกอง วงศ์ค้าตา 3,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 268/2562
ต้่าสุด ลว 30  สิงหาคม 2562

369 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.2 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายนิรันต์  คงรอด 3,000 นายนิรันต์  คงรอด 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 269/2562
ต้่าสุด ลว 30  สิงหาคม 2562

370 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.8 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ทศันี  ดอนใหญ่ 3,000 น.ส.ทศันี  ดอนใหญ่ 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 270/2562
ต้่าสุด ลว 30  สิงหาคม 2562

371 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.9 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางบวัสอน  ค้ามั่น 3,000 นางบวัสอน  ค้ามั่น 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 271/2562
ต้่าสุด ลว 30  สิงหาคม 2562

372 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.อุบลไอเฟค 3,500 หจก.อุบลไอเฟค 3,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 272/2562
ประจ้า เดือน สิงหาคม 2562 ต้่าสุด ลว 30  สิงหาคม 2562

373 จ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานธรุการ โครงการ 9,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางสาวกิตติมา  แก้วแสง 9,000 นางสาวกิตติมา  แก้วแสง 9,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 273/2562
บริหารสถานที่กลางส้าหรับศูนย์ปฏบิติัการ ต้่าสุด ลว 30  สิงหาคม 2562

374 ซ้ือวสัดุส้านักงาน (โครงการบริหารสถานที่กลาง) 5,075 วธิเีฉพาะจงเจาะ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัดดวงสิน 5,075 หา้งหุ้นส่วนจ้ากัดดวงสิน 5,075 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 132/2562
ต้่าสุด ลว 1  สิงหาคม 2562



วงเงิน วธิซ้ืีอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ
งบประมาณ หรือ ผู้เสนอราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง
(ราคากลาง) จ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ล้าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

375 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟา้ 7,920 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านจักรพนัธก์ารไฟฟา้ 7,920 ร้านจักรพนัธก์ารไฟฟา้ 7,920 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 133/2562
ต้่าสุด ลว 1  สิงหาคม 2562

376 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3,193 วธิเีฉพาะจงเจาะ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัดดวงสิน 3,193 หา้งหุ้นส่วนจ้ากัดดวงสิน 3,193 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 134/2562
ต้่าสุด ลว 1  สิงหาคม 2562

377 ซ้ือแก๊ส LPG โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาปอ้งกันฯ 1,260 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านพอใจแก๊ส 1,260 ร้านพอใจแก๊ส 1,260 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 135/2562
ต้่าสุด ลว 5  สิงหาคม 2562

378 ซ้ือวสัดุฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาปอ้งกันฯ2,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัดดวงสิน 2,000 หา้งหุ้นส่วนจ้ากัดดวงสิน 2,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 136/2562
(สมุด,ปากกา) ต้่าสุด ลว 5  สิงหาคม 2562

379 ซ้ือวสัดุฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาปอ้งกันฯ15,240     วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านมาลัยพรอิเลคทรอนิกส์ 2012 15,240     ร้านมาลัยพรอิเลคทรอนิกส์ 2012 15,240      เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 137/2562
(ผงเคมีภณัฑ์) ต้่าสุด ลว 5  สิงหาคม 2562

380 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 1,700 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านซันไชน์คอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์ 1,700 ร้านซันไชน์คอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์ 1,700 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 138/2562
ต้่าสุด ลว 5  สิงหาคม 2562

381 ซ้ือวสัดุส้าหรับกิจการประปาหมู่บา้น 20,102     วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้ วสัดุ 20,102     ร้านโตโต้ วสัดุ 20,102      เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 139/2562
ต้่าสุด ลว 5  สิงหาคม 2562

382 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมอาชีพฯ 24,050 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านค้าชุมชนหมู่ที1่ 24,050 ร้านค้าชุมชนหมู่ที1่ 24,050 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 140/2562
ต้่าสุด ลว 6  สิงหาคม 2562

383 ซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 1,200 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านรุ่งเรืองดิจิตอล 1,200 ร้านรุ่งเรืองดิจิตอล 1,200 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 141/2562
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปหีลวง ต้่าสุด ลว 6  สิงหาคม 2562

384 ซ้ือธงตราสัญลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 2,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัดดวงสิน 2,500 หา้งหุ้นส่วนจ้ากัดดวงสิน 2,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 142/2562
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปหีลวง ต้่าสุด ลว 6  สิงหาคม 2562

385 ซ้ือพนัธุไ์ม้โครงการ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 15,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านสวนฉัตรวรา 15,000 ร้านสวนฉัตรวรา 15,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 143/2562
ต้่าสุด ลว 6  สิงหาคม 2562



วงเงิน วธิซ้ืีอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ
งบประมาณ หรือ ผู้เสนอราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง
(ราคากลาง) จ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ล้าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

386 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (ส้านักงานปลัด) 2,780 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านซันไชน์คอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์ 2,780 ร้านซันไชน์คอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์ 2,780 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 145/2562
ต้่าสุด ลว 7  สิงหาคม 2562

387 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ วนัเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาฯ5,800 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอร่ี 5,800 หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอร่ี 5,800 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 146/2562
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนพีันปหีลวง ต้่าสุด ลว 8  สิงหาคม 2562

388 ซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 2,300 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านรุ่งเรืองดิจิตอล 2,300 ร้านรุ่งเรืองดิจิตอล 2,300 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 147/2562
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปหีลวง ต้่าสุด ลว 8  สิงหาคม 2562

389 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองคลัง) 3,920 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านซันไชน์คอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์ 3,920 ร้านซันไชน์คอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์ 3,920 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 148/2562
ต้่าสุด ลว 16 สิงหาคม 2562

390 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม โครงการปอ้งกันและแก้ไข 2,600 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านค้าชุมชนหมู่ที1่ 2,600 ร้านค้าชุมชนหมู่ที1่ 2,600 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 149/2562
การต้ังครรภก์่อนวยัอันควร ต้่าสุด ลว 16  สิงหาคม 2562

391 ซ้ือปั้มหอยโข่ง ขนาด 15 แรงม้า 3เฟส 44,265 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้ วสัดุ 44,265 ร้านโตโต้ วสัดุ 44,265 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 150/2562
ต้่าสุด ลว 23  สิงหาคม 2562

392 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน (ตู้เหล็กแบบ2บาน) 16,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านศรีอุปลีสามเฟอร์นิเจอร์ 16,500 ร้านศรีอุปลีสามเฟอร์นิเจอร์ 16,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 151/2562
ต้่าสุด ลว 23  สิงหาคม 2562

393 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส้านักงาน 43,900 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านศรีอุปลีสามเฟอร์นิเจอร์ 43,900 ร้านศรีอุปลีสามเฟอร์นิเจอร์ 43,900 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 152/2562
(ตู้เหล็กแบบ2บาน/ตู้ไม9้ชั้น / โต๊ะเก้าอี)้ ต้่าสุด ลว 23  สิงหาคม 2562

394 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 30,600 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้ วสัดุ 30,600 ร้านโตโต้ วสัดุ 30,600 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 153/2562
ต้่าสุด ลว 30  สิงหาคม 2562

395 ซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองช่าง) 4,581 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอร่ี 4,581 หจก.โชคอารีย์ สเตชั่นเนอร่ี 4,581 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 154/2562
ต้่าสุด ลว 30  สิงหาคม 2562

396 ซ้ือวสัดุส้านักงาน (กองคลัง) 2,400 วธิเีฉพาะจงเจาะ หา้งหุ้นส่วนจ้ากัดดวงสิน 2,400 หา้งหุ้นส่วนจ้ากัดดวงสิน 2,400 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 155/2562
ต้่าสุด ลว 30  สิงหาคม 2562



วงเงิน วธิซ้ืีอ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ
งบประมาณ หรือ ผู้เสนอราคา โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง
(ราคากลาง) จ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ล้าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

397 ซ้ือนม งวดที่ 4 ภาคเรียนที1่/2562 67,330.20 วธิเีฉพาะจงเจาะ บ.วารินมิลล์ 67,330.20 บ.วารินมิลล์ 67,330.20 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 11/2562
ต้่าสุด ลว 20  สิงหาคม 2562

398 ซ้ือนม งวดที่ 4 ภาคเรียนที1่/2562 357,780.64 วธิเีฉพาะจงเจาะ บ.วารินมิลล์ 357,780.64 บ.วารินมิลล์ 357,780.64 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 12/2562
ต้่าสุด ลว 20  สิงหาคม 2562

399 โครงการปรับปรุงอาคารส้านักงาน (กองคลัง) 21,200 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านถาวรพาณิชย์ 21,200 ร้านถาวรพาณิชย์ 21,200 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 16/2562
ต้่าสุด ลว 16  สิงหาคม 2562

400 โครงการปรับปรุงอาคาร อปพร. 34,400 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านถาวรพาณิชย์ 34,400 ร้านถาวรพาณิชย์ 34,400 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 17/2562
ต้่าสุด ลว 17  สิงหาคม 2562

401 จ้างท้าปา้ยไวนิล โครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ 1,000 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ป.เจริญทรัพย์ 1,000 ร้าน ป.เจริญทรัพย์ 1,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 274/2562
ต้่าสุด ลว 3 กันยายน 2562

402 จ้างเหมารถรับส่ง โครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ 4,000 วธิเีฉพาะเจาะจง นายวสุิน  สาธพุนัธ์ 4,000 นายวสุิน  สาธพุนัธ์ 4,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 275/2562
ต้่าสุด ลว 6 กันยายน 2562

403 จ้างเหมาท้าปา้ยไวนิล 900 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ป.เจริญทรัพย์ 900 ร้าน ป.เจริญทรัพย์ 900 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 276/2562
โครงการปอ้งกันและระงับอัคคีภยัในชุมชน ต้่าสุด ลว 6 กันยายน 2562

404 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.7 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ทศันีย์  วงัแก้ว 3,000 น.ส.ทศันีย์  วงัแก้ว 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 277/2562
ต้่าสุด ลว 30  กันยายน 2562

405 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.8 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางจันทร์หอม เหลืองทอง 3,000 นางจันทร์หอม เหลืองทอง 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 278/2562
ต้่าสุด ลว 30  กันยายน 2562

406 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล ม.10 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายมังกร  พมิพก์ัน 3,000 นายมังกร  พมิพก์ัน 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 279/2562
ต้่าสุด ลว 30  กันยายน 2562

407 จ้างเหมาเวรยาม 2,900 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายสมพงษ ์ พนูผล 2,900 นายสมพงษ ์ พนูผล 2,900 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 280/2562
ต้่าสุด ลว 30  กันยายน 2562
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องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี
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408 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.4 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.นิภาภรณ์  ปลุา 3,000 น.ส.นิภาภรณ์  ปลุา 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 281/2562

ต้่าสุด ลว 30  กันยายน 2562

409 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.6 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางเดือนเพญ็  กุสกร 3,000 นางเดือนเพญ็  กุสกร 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 282/2562
ต้่าสุด ลว 30  กันยายน 2562

410 จ้างเหมา เปดิ-ปดิน้้าประปา ม.7 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายชาตรี  ส่องแสง 3,000 นายชาตรี  ส่องแสง 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 283/2562
ต้่าสุด ลว 30  กันยายน 2562

411 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.1 , ม.10 3,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายบญุกอง วงศ์ค้าตา 3,500 นายบญุกอง วงศ์ค้าตา 3,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 284/2562
ต้่าสุด ลว 30  กันยายน 2562

412 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.2 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นายนิรันต์  คงรอด 3,000 นายนิรันต์  คงรอด 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 285/2562
ต้่าสุด ลว 30  กันยายน 2562

413 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.8 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ น.ส.ทศันี  ดอนใหญ่ 3,000 น.ส.ทศันี  ดอนใหญ่ 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 286/2562
ต้่าสุด ลว 30  กันยายน 2562

414 จ้างเหมาจดมาตรวดัน้้า  ม.9 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางบวัสอน  ค้ามั่น 3,000 นางบวัสอน  ค้ามั่น 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 287/2562
ต้่าสุด ลว 30  กันยายน 2562

415 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.อุบลไอเฟค 3,500 หจก.อุบลไอเฟค 3,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 288/2562
ประจ้า เดือน ตุลาคม  2562 ต้่าสุด ลว 30  กันยายน 2562

416 จ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานธรุการ โครงการ 9,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ นางสาวกิตติมา  แก้วแสง 9,000 นางสาวกิตติมา  แก้วแสง 9,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 289/2562
บริหารสถานที่กลางส้าหรับศูนย์ปฏบิติัการ ต้่าสุด ลว 30  กันยายน 2562

417 ซ้ือวสัดุส้าหรับกิจการประปาหมู่บา้น 34,450 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้วสัดุ 34,450 ร้านโตโต้วสัดุ 34,450 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 158/2562
ต้่าสุด ลว 3  กันยายน 2562

418 ซ้ือวสัดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 3,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ หจก.ดวงสิน 3,000 หจก.ดวงสิน 3,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 159/2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ ต้่าสุด ลว 3  กันยายน 2562
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยไผ่  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี

ล้าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา

419 ซ้ือแบตเตอร่ีและอุปกรณ์ส่วนควบวทิยุส่ือสาร 19,925 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านมาลัยพรอิเล็กทรอนิกส์ 19,925 ร้านมาลัยพรอิเล็กทรอนิกส์ 19,925 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 160/2562
ต้่าสุด ลว 6  กันยายน 2562

420 ซ้ือแก๊ส โครงการปอ้งกันและระงัอัคคีภยัในชุมชน 840 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านพอใจแก๊ส 840 ร้านพอใจแก๊ส 840 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 161/2562
ต้่าสุด ลว 6  กันยายน 2562

421 ซ้ือผงเคมีแหง้ดับเพลิง โครงการปอ้งกันและระงับ 10,500 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านมาลัยพรอิเล็กทรอนิกส์2012 10,500 ร้านมาลัยพรอิเล็กทรอนิกส์2012 10,500 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 162/2562
อัคคีภยัในชุมชน ต้่าสุด ลว 6  กันยายน 2562

422 ซ้ือครุภณัฑ์งาน้านงานครัว (เคร่ืองตัดหญ้า) 10,900 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านคอปเตอร์การช่าง 10,900 ร้านคอปเตอร์การช่าง 10,900 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 163/2562
ต้่าสุด ลว 10 กันยายน 2562

423 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟา้ 15,145 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านจักรพนัธก์ารไฟฟา้ 15,145 ร้านจักรพนัธก์ารไฟฟา้ 15,145 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 164/2562
ต้่าสุด ลว 11 กันยายน 2562

424 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (ส้านักงานปลัด) 3,370 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านซันไชน์คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์ 3,370 ร้านซันไชน์คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์ 3,370 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 165/2562
ต้่าสุด ลว 11 กันยายน 2562

425 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 4,420 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้วสัดุ 4,420 ร้านโตโต้วสัดุ 4,420 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 166/2562
ต้่าสุด ลว 11 กันยายน 2562

426 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 76,825 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านโตโต้วสัดุ 76,825 ร้านโตโต้วสัดุ 76,825 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 167/2562
ต้่าสุด ลว 18 กันยายน 2562

427 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้้า (เส้นบา้นแม่ใหญ่ใบ)163,000 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านถาวรพาณิชย์ 163,000 ร้านถาวรพาณิชย์ 163,000 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 20/2562
ม.2 บา้นหว้ยหมาก ต้่าสุด ลว 11 กันยายน 2562

428 ซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร (จ้านวน5 เคร่ือง) 142,265 วธิเีฉพาะจงเจาะ ร้านคอปเตอร์การช่าง 142,265 ร้านคอปเตอร์การช่าง 142,265 เปน็ผู้เสนอราคา เลขที่ 13/2562
ต้่าสุด ลว 4 กันยายน 2562


