
ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่สัญญา/

ข้อตกลง/ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง

1 ข้อตกลงซ้ือขายน้้ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ส้านัก
ปลัด)

100,000      100,000          เฉพาะเจาะจง บจก.อ.พรชัยวัฒน์ 100,000      บจก.อ.พรชัยวัฒน์ สืบราคาจาก
ท้องตลาด

เลขที ่1/2564    
ลว.1 ต.ค.2563

2 ข้อตกลงซ้ือขายน้้ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน        
(สาธารณสุข)

100,000      100,000          เฉพาะเจาะจง บจก.อ.พรชัยวัฒน์ 100,000      บจก.อ.พรชัยวัฒน์ สืบราคาจาก
ท้องตลาด

เลขที ่2/2564    
ลว.1 ต.ค.2563

3 ข้อตกลงซ้ือขายน้้ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (กอง
ช่าง)

10,000        10,000            เฉพาะเจาะจง บจก.อ.พรชัยวัฒน์ 10,000        บจก.อ.พรชัยวัฒน์ สืบราคาจาก
ท้องตลาด

เลขที ่3/2564    
ลว.1 ต.ค.2563

4 ข้อตกลงซ้ือขายน้้ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน      
(งานส่งเสริมการเกษตร)

80,000        80,000            เฉพาะเจาะจง บจก.อ.พรชัยวัฒน์ 80,000        บจก.อ.พรชัยวัฒน์ สืบราคาจาก
ท้องตลาด

เลขที ่4/2564    
ลว.1 ต.ค.2563

5 ข้อตกลงซ้ือขายน้้ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
(โครงการควบคุมและปอ้งกัน
โรคไข้เลือดออก)

10,000        10,000            เฉพาะเจาะจง บจก.อ.พรชัยวัฒน์ 10,000        บจก.อ.พรชัยวัฒน์ สืบราคาจาก
ท้องตลาด

เลขที ่5/2564    
ลว.1 ต.ค.2563

สรุปผลการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่สัญญา/

ข้อตกลง/ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง

6 จา้งเหมาบริการรายเดือน 
ส้านักปลัด จา้นวน 9 คน 
ประจา้เดือนตุลาคม 2563

72,000        72,000            เฉพาะเจาะจง 1.นายมงคล คงมั่น         3.
นายสมชาย วงษ์คล้อย   3.
นายมนตรี พึง่พา          4.
นายละออง วงษ์ประยูร  5.
นางสาวสุรีรัตน์ สุขสฐาน 6.
นางสาวพรวันเพญ็ แก้ว
ประสิทธ์ิ                      
7.นายเชษฐา วงค์ประยูร  
8.นายครินทร์ แสงทอง    9.
นายณัชชน มากศรี

72,000        1.นายมงคล คงมั่น         3.
นายสมชาย วงษ์คล้อย   3.
นายมนตรี พึง่พา          4.
นายละออง วงษ์ประยูร  5.
นางสาวสุรีรัตน์ สุขสฐาน 6.
นางสาวพรวันเพญ็ แก้ว
ประสิทธ์ิ                      
7.นายเชษฐา วงค์ประยูร  
8.นายครินทร์ แสงทอง    9.
นายณัชชน มากศรี

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ
และราคากลาง

เลขที ่1/2564    
ลว.1 ต.ค.2563

7 จา้งเหมาบริการรายเดือน 
กองคลัง จา้นวน 2 คน 
ประจา้เดือนสิงหาคม 2563

16,000        16,000            เฉพาะเจาะจง 1.น.ส.มาริน เวทการ    
2.น.ส.เทธยา พุมไสว

16,000        1.น.ส.มาริน เวทการ    
2.น.ส.เทธยา พุมไสว

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ
และราคากลาง

เลขที ่2/2564    
ลว.1 ต.ค.2563

8 จา้งเหมาบริการรายเดือน 
กองช่าง จา้นวน 5 คน 
ประจา้เดือนสิงหาคม 2563

40,000        40,000            เฉพาะเจาะจง 1.นายวินัย พกิุลขาว       2.
นายพรอนันต์ แก้วประสิทธ์ิ  3.
นายสุรศักด์ิ เอี่ยมใจ    4.
นายวาทติย์ พวงลูกอินทร์5.
นายศราวุธ มั่งสิงห์

40,000        1.นายวินัย พกิุลขาว       2.
นายพรอนันต์ แก้วประสิทธ์ิ  3.
นายสุรศักด์ิ เอี่ยมใจ    4.
นายวาทติย์ พวงลูกอินทร์5.
นายศราวุธ มั่งสิงห์

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ
และราคากลาง

เลขที ่3/2564    
ลว.1 ต.ค.2563

9 จา้งเหมาบริการรายเดือน 
กองการศึกษา จา้นวน 3 คน
 ประจา้เดือนสิงหาคม 2563

34,000        34,000            เฉพาะเจาะจง 1.นางสาววิจิตรา วงษ์วิหก 
2.นางชัญญาภัค พาศรี      
3.นางสาวหทัยา รัตสิงห ์  
(8,000++13,000+13,0000)

34,000        1.นางสาววิจิตรา วงษ์วิหก  
2.นางชัญญาภัค พาศรี     
3.นางสาวหทัยา รัตสิงห์

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ
และราคากลาง

เลขที ่4/2564    
ลว.1 ต.ค.2563

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่สัญญา/

ข้อตกลง/ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง

10 จา้งเหมาบริการรายเดือน 
กองสาธารณสุขจา้นวน13 
คน ประจา้เดือนสิงหาคม 
2563

      104,000           104,000 เฉพาะเจาะจง 1.นายนิรุทธ์ พึ่งสมศักด์ิ            
 2.นายเกตุแก้ว ทรงบัณฑิต        
 3.นายพทิักษ์ ทับไทย               
   4.นายสุชิน หมวกแสง             
 5.นายสุชาติ เปรมปรี              
 6.นางรัชนี มากมณี                 
 7.นางฉันทนา ปั้นด้า               
 9.นายเอนก แหลมกี่ก่้า            
10.นายสมร แก้วมีศรี              
11.นายณัฐวุฒิ ผลแย้ม           
12.นายไพฑูรย์ เอี่ยมส้าอางค์   
13.นางสาวไพลิน พึ่งสมศักด์ิ     
14.นางสาววราภรณ์ สนเท่ห์

      104,000 1.นายนิรุทธ์ พึ่งสมศักด์ิ            
 2.นายเกตุแก้ว ทรงบัณฑิต        
 3.นายพทิักษ์ ทับไทย               
   4.นายสุชิน หมวกแสง             
 5.นายสุชาติ เปรมปรี              
 6.นางรัชนี มากมณี                 
 7.นางฉันทนา ปั้นด้า               
 9.นายเอนก แหลมกี่ก่้า            
10.นายสมร แก้วมีศรี              
11.นายณัฐวุฒิ ผลแย้ม           
12.นายไพฑูรย์ เอี่ยมส้าอางค์   
13.นางสาวไพลิน พึ่งสมศักด์ิ     
14.นางสาววราภรณ์ สนเท่ห์

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ
และราคากลาง

เลขที ่5/2564    
ลว.1 ต.ค.2563

11 จา้งเหมาบริการรายเดือน 
กิจการประปา จา้นวน 2 คน
 ประจา้เดือนตุลาคม 2563

16,000        16,000            เฉพาะเจาะจง ลูกจ้างรายเดือน จ้านวน ๒ 
คน

16,000        ลูกจ้างรายเดือน จ้านวน ๒ 
คน

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ
และราคากลาง

เลขที ่1/2564    
ลว.1 ต.ค.2563

12 ซ้ือน้้าด่ืม เดือนสิงหาคม 495             495                 เฉพาะเจาะจง นางสมนึก หอมหวน 495             นางสมนึก หอมหวน สืบราคาจาก
ท้องตลาด

เลขที ่6/2564    
ลว.1 ต.ค.2563

13 ซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน เดือน
สิงหาคม

400             400                 เฉพาะเจาะจง ร้านเฉลิมศรี 400             ร้านเฉลิมศรี สืบราคาจาก
ท้องตลาด

เลขที ่7/2564    
ลว.1 ต.ค.2563

14 ซ้ือนมโรงเรียน ปกีารศึกษา 
1/2563 เดือนต.ค.-พ.ย.63

50,382.78   50,382.78       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ 50,382.78   สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ สืบราคาจาก
ท้องตลาด

เลขที ่1/2564    
ลว.1 ต.ค.2563

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่สัญญา/

ข้อตกลง/ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง

15 จา้งถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
วางแผนด้าเนินงาน 
ปงีบประมาณ 2564

2,200          2,200              เฉพาะเจาะจง นายสาธิต อ่อนละออ 2,200          นายสาธิต อ่อนละออ สืบราคาจาก
ท้องตลาด

เลขที ่8/2564    
ลว.2 ต.ค.2563

16 ซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์,
ผ้าม่วงผ้าเหลือง.ดอกไม้พาน
พุ่ม,ใบประกาศณียบตัร

5,100          5,100              เฉพาะเจาะจง ร้านหยกเจริญพาณิชย์ 5,100          ร้านหยกเจริญพาณิชย์ สืบราคาจาก
ท้องตลาด

เลขที ่12/2564    
ลว.2 ต.ค.2563

17 จา้งจดัท้าปา้ยโครงการจติ
อาสาภัยพิบติั

800             800                 เฉพาะเจาะจง พี.ดี. โมเดิร์น ดีไซน์ 800             พี.ดี. โมเดิร์น ดีไซน์ สืบราคาจาก
ท้องตลาด

เลขที ่13/2564    
ลว.2 ต.ค.2563

18 จา้งประกอบอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองดืม ประชุมจดัท้าแผน

750             750                 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์ บญุบรรดาล 750             นางอนงค์ บญุบรรดาล สืบราคาจาก
ท้องตลาด

เลขที ่9/2564    
ลว.6 ต.ค.2563

19 จา้งจดัท้าปา้ยโครงการ
เทศบาลสีขาวปลอดภัยยา
เสพติด

345             345                 เฉพาะเจาะจง ร้านบิก๊อาร์ทโฟโต้ 345             ร้านบิก๊อาร์ทโฟโต้ สืบราคาจาก
ท้องตลาด

เลขที ่10/2564    
ลว.6 ต.ค.2563

20 จา้งประกอบอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองดืม

16,380        16,380            เฉพาะเจาะจง นางอนงค์ บญุบรรดาล 16,380        นางอนงค์ บญุบรรดาล สืบราคาจาก
ท้องตลาด

เลขที ่14/2564    
ลว.15 ต.ค.2563

21 จา้งท้าอาหารกลางวัน 18,720        18,720            เฉพาะเจาะจง สุนทร อ่อนละออ 18,720        สุนทร อ่อนละออ สืบราคาจาก
ท้องตลาด

เลขที ่15/2564    
ลว.15 ต.ค.2563

22 ซ้ือน้้าด่ืม น้้าแข็ง 2,960          2,960              เฉพาะเจาะจง นางอนงค์ บญุบรรดาล 2,960          นางอนงค์ บญุบรรดาล สืบราคาจาก
ท้องตลาด

เลขที ่16/2564    
ลว.15 ต.ค.2563

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่สัญญา/

ข้อตกลง/ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง

23 ซ้ือและเช่าวัสดุฝึกภาคปฏิบติั 
โครงการจดัต้ังชุดปฏิบติัการ
จติอาสา

30,700        30,700            เฉพาะเจาะจง ที เอ็น เค 42 ไฟร์แอนด์
เรสคิวเซอร์วิส

30,700        ที เอ็น เค 42 ไฟร์แอนด์
เรสคิวเซอร์วิส

สืบราคาจาก
ท้องตลาด

เลขที ่17/2564    
ลว.15 ต.ค.2563

24 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร 2,400          2,400              เฉพาะเจาะจง นายสาธิต อ่อนละออ 2,400          นายสาธิต อ่อนละออ สืบราคาจาก
ท้องตลาด

เลขที ่18/2564    
ลว.26 ต.ค.2563

25 จา้งประกอบอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองดืม ประชุมจดัท้าแผน

775             775                 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์ บญุบรรดาล 775             นางอนงค์ บญุบรรดาล สืบราคาจาก
ท้องตลาด

เลขที ่19/2564    
ลว.26 ต.ค.2563

26 ซ้ือใบเสร็จค่าน้้าประปา 4,100          4,100              เฉพาะเจาะจง จรีุ หนูเอียด 4,100          จรีุ หนูเอียด สืบราคาจาก
ท้องตลาด

เลขที ่20/2564    
ลว.26 ต.ค.2563

27 ซ้ือใบเสร็จค่าขยะ 4,100          4,100              เฉพาะเจาะจง จรีุ หนูเอียด 4,100          จรีุ หนูเอียด สืบราคาจาก
ท้องตลาด

เลขที ่21/2564    
ลว.26 ต.ค.2563

28 จา้งเหมาบริการรายเดือน 
ส้านักปลัด จา้นวน 10 คน 
ประจา้เดือนตุลาคม 2563

80,000        79,733            เฉพาะเจาะจง 1.นายมงคล คงมั่น          
2.นายสมชาย วงษ์คล้อย   
3.นายมนตรี พึง่พา           
4.นายละออง วงษ์ประยูร  
5.นางสาวสุรีรัตน์ สุขสฐาน 
6.นางสาวพรวันเพญ็ แก้ว
ประสิทธ์ิ                      
7.นายเชษฐา วงค์ประยูร  
8.นายครินทร์ แสงทอง     
9.นายณัชชน มากศรี

79,733        1.นายมงคล คงมั่น          
2.นายสมชาย วงษ์คล้อย   
3.นายมนตรี พึง่พา           
4.นายละออง วงษ์ประยูร  
5.นางสาวสุรีรัตน์ สุขสฐาน 
6.นางสาวพรวันเพญ็ แก้ว
ประสิทธ์ิ                      
7.นายเชษฐา วงค์ประยูร  
8.นายครินทร์ แสงทอง     
9.นายณัชชน มากศรี

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ
และราคากลาง

เลขที ่22/2564    
ลว.30 ต.ค.2563

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือจะจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง ผู้ทีไ่ด้รบัการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก
เลขที่และวันที่สัญญา/

ข้อตกลง/ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง

29 จา้งเหมาบริการรายเดือน 
กองคลัง จา้นวน 2 คน 
ประจา้เดือนสิงหาคม 2563

16,000        16,000            เฉพาะเจาะจง 1.น.ส.มาริน เวทการ    
2.น.ส.เทธยา พุมไสว

16,000        1.น.ส.มาริน เวทการ    
2.น.ส.เทธยา พุมไสว

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ
และราคากลาง

เลขที ่23/2564    
ลว.30 ต.ค.2563

30 จา้งเหมาบริการรายเดือน 
กองช่าง จา้นวน 5 คน 
ประจา้เดือนสิงหาคม 2563

48,000        47,733            เฉพาะเจาะจง 1.นายวินัย พกิุลขาว        
2.นายพรอนันต์ แก้วประสิทธ์ิ  
3.นายสุรศักด์ิ เอี่ยมใจ     
4.นายวาทติย์ พวงลูกอินทร์
5.นายศราวุธ มั่งสิงห์

47,733        1.นายวินัย พกิุลขาว        
2.นายพรอนันต์ แก้วประสิทธ์ิ  
3.นายสุรศักด์ิ เอี่ยมใจ     
4.นายวาทติย์ พวงลูกอินทร์
5.นายศราวุธ มั่งสิงห์

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ
และราคากลาง

เลขที ่24/2564    
ลว.30 ต.ค.2563

31 จา้งเหมาบริการรายเดือน 
กองการศึกษา จา้นวน 3 คน
 ประจา้เดือนสิงหาคม 2563

34,000        34,000            เฉพาะเจาะจง 1.นางสาววิจิตรา วงษ์วิหก 
2.นางชัญญาภัค พาศรี      
3.นางสาวหทัยา รัตสิงห ์  
(8,000++13,000+13,0000)

34,000        1.นางสาววิจิตรา วงษ์วิหก  
2.นางชัญญาภัค พาศรี     
3.นางสาวหทัยา รัตสิงห์

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ
และราคากลาง

เลขที ่25/2564    
ลว.30 ต.ค.2563

32 จา้งเหมาบริการรายเดือน 
กองสาธารณสุขจา้นวน14 
คน ประจา้เดือนสิงหาคม 
2563

      112,000           111,466 เฉพาะเจาะจง 1.นายนิรุทธ์ พึ่งสมศักด์ิ            
 2.นายเกตุแก้ว ทรงบัณฑิต        
 3.นายพทิักษ์ ทับไทย               
  4.นายสุชิน หมวกแสง             
 5.นายสุชาติ เปรมปรี              
 6.นางรัชนี มากมณี                 
 7.นายอดิศักด์ิ มากศรี              
  8.นายเอนก แหลมกี่ก่้า            
 9.นายสมร แก้วมีศรี               
10.นายณัฐวุฒิ ผลแย้ม           
11.นายไพฑูรย์ เอี่ยมส้าอางค์   
12.นางสาวไพลิน พึ่งสมศักด์ิ     
13.นางสาววราภรณ์ สนเท่ห ์    
14.นางสาวกัลยาณี อ่อนละออ

      111,466 1.นายนิรุทธ์ พึ่งสมศักด์ิ            
 2.นายเกตุแก้ว ทรงบัณฑิต        
 3.นายพทิักษ์ ทับไทย               
  4.นายสุชิน หมวกแสง             
 5.นายสุชาติ เปรมปรี              
 6.นางรัชนี มากมณี                 
 7.นายอดิศักด์ิ มากศรี              
  8.นายเอนก แหลมกี่ก่้า            
 9.นายสมร แก้วมีศรี               
10.นายณัฐวุฒิ ผลแย้ม           
11.นายไพฑูรย์ เอี่ยมส้าอางค์   
12.นางสาวไพลิน พึ่งสมศักด์ิ     
13.นางสาววราภรณ์ สนเท่ห ์    
14.นางสาวกัลยาณี อ่อนละออ

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ
และราคากลาง

เลขที ่26/2564    
ลว.30 ต.ค.2563

33 จา้งเหมาบริการรายเดือน 
กิจการประปา จา้นวน 2 คน
 ประจา้เดือนตุลาคม 2563

16,000        16,000            เฉพาะเจาะจง ลูกจ้างรายเดือน จ้านวน ๒ 
คน

16,000        ลูกจ้างรายเดือน จ้านวน ๒ 
คน

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ
และราคากลาง

เลขที ่2/2564    
ลว.30 ต.ค.2563

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ


