
                                      ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ดว้ง
                     เรือ่ง รายงานผลการจัดซือ้จัดจา้งหรอืการจัดหาพัสดปุระจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดว้ง ไดจ้ดัท ารายงานผลการจดัซ้ือจดัจ้างหรือการจดัหาพสัด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เพือ่ใหส้อดคล้องเป็นไปตามแผนปฏบิตักิารจดัซ้ือจดัจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการจดัซ้ือจดัจ้างหรือการจดัหาพสัดุ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ยประกาศ)

                            จงึประกาศเพือ่ทราบโดยท่ัวกัน
                                                           ประกาศ ณ วนัที ่  5 ตลุาคม 2564 

                                                         นายอดลุย ์  ปรญิญาศรเีศวต
                                                    นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ดว้ง



                                                   รายงานผลการจัดซือ้จัดจา้งหรอืการจัดหาพัสด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบรหิารสว่นต าบลทา่ดว้ง ไดจ้ดัท ารายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัด ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เพือ่ใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามแผนปฏบิตักิารจดัซ้ือจดัจา้งของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แยกไดด้งัน้ี

1. โครงการตามขอ้บญัญตัแิละต ัง้จา่ยรายการใหม ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.1 โครงการจดัซ้ือ จ านวน    177   โครงการ

1.2 โครงการจดัจา้ง  จ านวน   116   โครงการ    

2.โครงการจา่ยขาดเงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2.1 โครงการจดัซ้ือ จ านวน    0   โครงการ

2.2 โครงการจดัจา้ง  จ านวน   17    โครงการ    

3. โครงการกันเงนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3.1 โครงการจดัซ้ือ จ านวน     0  โครงการ

3.2 โครงการจดัจา้ง  จ านวน    0   โครงการ    

ล าดบั งาน

1 งานไฟฟ้าถนน

2 งานไฟฟ้าถนน

3 งานไฟฟ้าถนน

4 งานไฟฟ้าถนน

5 งานบรหิารท ั่วไป

6 งานบรหิารท ั่วไป

7 งานบรหิารท ั่วไป

8 งานบรหิารท ั่วไป

9 งานบรหิารท ั่วไป

10 งานบรหิารท ั่วไป

11 งานบรหิารท ั่วไป

12 งานบรหิารท ั่วไป

13 งานบรหิารท ั่วไป

14 งานบรหิารท ั่วไป

15 งานบรหิารท ั่วไป

16 งานบรหิารท ั่วไป

สถานะวงเงนิอนุมตัิประเภทรายจ่ายชือ่เจ้าหน้ีเลขทีเ่อกสาร

64-45-00111-5320100-00012 นายไพรวลัย์ สงิห์จีน รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมา 3,520.00 วางฎกีา

64-45-00111-5320100-00010 หนองไผไ่วนลิ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมา 2,850.00 วางฎกีา

64-45-00111-5320100-00011 รา้นเมเจอร์ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมา 2,545.00 วางฎกีา

64-45-00111-5320100-00008 หนองไผไ่วนลิ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมา 1,486.00 วางฎกีา

64-45-00111-5320100-00009 รา้นเมเจอร์ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมา 2,475.00 วางฎกีา

64-45-00111-5320100-00006 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมา 220.00 วางฎกีา

64-45-00111-5320100-00007 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมา 1,994.00 วางฎกีา

64-45-00111-5320100-00004 รา้นเมเจอร์ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมา 2,931.00 วางฎกีา

64-45-00111-5320100-00005 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมา 4,950.00 วางฎกีา

64-45-00111-5320100-00002 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมา 45,000.00 วางฎกีา

64-45-00111-5320100-00003 หนองไผไ่วนลิ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมา 2,664.00 วางฎกีา

64-44-00242-5420900-00002 นางภคกานต์ เอีย่มกฤษ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการปรบัปรุงระบบสบูน ้า 30,000.00 วางฎกีา

64-45-00111-5320100-00001 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมา 14,000.00 วางฎกีา

64-42-00242-5420900-00002 หจก.วชัรขจรคา้วสัดุ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการซอ่มสรา้งถนนคอนกรีต 3,521,263.15 วางฎกีา

64-44-00242-5420900-00001 นายถวลิ อนิปา คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต 199,400.00 วางฎกีา

64-42-00242-5420900-00001 หา้งหุน้สว่นจ ากดั เอ็ม เอ็ม แอล คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการซอ่มสรา้งถนนคอนกรีต 3,790,000.00 วางฎกีา

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการซอ่มสรา้งถนนคอนกรีต 3,790,000.00 วางฎกีา



17 งานบรหิารท ั่วไป

18 งานบรหิารท ั่วไป

19 งานบรหิารท ั่วไป

20 งานบรหิารท ั่วไป

21 งานบรหิารท ั่วไป

22 งานบรหิารท ั่วไป

23 งานบรหิารท ั่วไป

24 งานบรหิารท ั่วไป

25 งานบรหิารท ั่วไป

26 งานบรหิารท ั่วไป

27 งานบรหิารท ั่วไป

28 งานบรหิารท ั่วไป

29 งานบรหิารท ั่วไป

30 งานบรหิารท ั่วไป

31 งานบรหิารท ั่วไป

32 งานบรหิารท ั่วไป

33 งานบรหิารท ั่วไป

34 งานบรหิารท ั่วไป

35 งานบรหิารท ั่วไป

36 งานบรหิารท ั่วไป

37 งานบรหิารท ั่วไป

38 งานบรหิารท ั่วไป

39 งานบรหิารท ั่วไป

40 งานวางแผนสถติิ

41 งานบรหิารงานคลงั

42 งานบรหิารงานคลงั

43 งานบรหิารงานคลงั

44 งานบรหิารงานคลงั

45 งานบรหิารงานคลงั

46 งานบรหิารงานคลงั

47 งานบรหิารงานคลงั

48 งานบรหิารงานคลงั

49 งานบรหิารงานคลงั

50 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบภายใน51 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบภายใน52 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบภายใน53 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบภายใน

64-45-00121-5320300-00003 รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ - โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุทางถนน

1,670.00 วางฎกีา

64-45-00121-5320300-00004 หนองไผไ่วนลิ รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ - โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุทางถนน

5,650.00 วางฎกีา

64-45-00121-5320300-00001 รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ - โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุทางถนน

2,680.00 วางฎกีา

64-45-00121-5320300-00002 รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ - โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุทางถนน

5,650.00 วางฎกีา

64-45-00113-5410100-00001 หจก.สากลเฟอร์นเิจอร์แอนด์อเิล็ค ครุภณัฑ์ส านกังาน - คา่จดัซ้ือเกา้อีส้ านกังาน จ านวน 4 ตวัๆ ละ 6,000.00 วางฎกีา

64-45-00113-5410100-00002 หจก.สากลเฟอร์นเิจอร์แอนด์อเิล็ค ครุภณัฑ์ส านกังาน - คา่จดัซ้ือตูเ้หล็ก ขนาด  2  บาน (มอก.) 16,500.00 วางฎกีา

64-45-00113-5330100-00002 หจก.รุ่งโรจน์ศกึษาภณัฑ์ วสัดุส านกังาน 10,330.00 วางฎกีา

64-45-00113-5331400-00001 รา้นสรุสห์ีครุภณัฑ์ วสัดุคอมพวิเตอร์ 14,800.00 วางฎกีา

64-45-00113-5320400-00004 นายวนัชยั ยิม้เกดิ คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 800.00 วางฎกีา

64-45-00113-5330100-00001 หจก.รุ่งโรจน์ศกึษาภณัฑ์ วสัดุส านกังาน 7,275.00 วางฎกีา

64-45-00113-5320400-00002 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 7,000.00 วางฎกีา

64-45-00113-5320400-00003 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 5,100.00 วางฎกีา

64-45-00112-5411600-00001 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ - คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ (จอขนาด 29,900.00 วางฎกีา

64-45-00113-5320400-00001 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 500.00 วางฎกีา

64-45-00111-5410100-00001 หจก.สากลเฟอร์นเิจอร์แอนด์อเิล็ค ครุภณัฑ์ส านกังาน - คา่จดัซ้ือตูเ้หล็ก ขนาด  2  บาน (มอก.) 16,500.00 วางฎกีา

64-45-00111-5510100-00001 วทิยาลยัเทคนคิเพชรบรูณ์ รายจา่ยอืน่ - โครงการประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร  17,000.00 วางฎกีา

64-45-00111-5331400-00002 หจก.รุ่งโรจน์ศกึษาภณัฑ์ วสัดุคอมพวิเตอร์ 18,340.00 วางฎกีา

64-45-00111-5340500-00001 บรษิทั ไทม์สมเีดีย เว็บดีไซน์ จ ากดั คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 8,000.00 วางฎกีา

64-45-00111-5330300-00001 กญัจนาพาณิชย์ วสัดุงานบา้นงานครวั 9,292.00 วางฎกีา

64-45-00111-5331400-00001 หจก.รุ่งโรจน์ศกึษาภณัฑ์ วสัดุคอมพวิเตอร์ 600.00 วางฎกีา

64-45-00111-5330100-00003 หจก.รุ่งโรจน์ศกึษาภณัฑ์ วสัดุส านกังาน 4,113.00 วางฎกีา

64-45-00111-5330100-00004 หจก.รุ่งโรจน์ศกึษาภณัฑ์ วสัดุส านกังาน 47,110.00 วางฎกีา

64-45-00111-5330100-00001 วสัดุส านกังาน 99,960.00 วางฎกีา

64-45-00111-5330100-00002 เอส.ซี.การคา้ วสัดุส านกังาน 49,800.00 วางฎกีา

64-45-00111-5320400-00012 หจก.รุ่งโรจน์ศกึษาภณัฑ์ คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 2,100.00 วางฎกีา

64-45-00111-5320400-00013 นายวนัชยั ยิม้เกดิ คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 3,790.00 วางฎกีา

64-45-00111-5320400-00010 สพุจน์  เหลา่เปีย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 850.00 วางฎกีา

64-45-00111-5320400-00011 หจก.รุ่งโรจน์ศกึษาภณัฑ์ คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 3,010.00 วางฎกีา

64-45-00111-5320400-00008 เค แอนด์ เอ็น เอ็นจเินียริง่ ซพัพลาย คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 2,800.00 วางฎกีา

64-45-00111-5320400-00009 บรษิทัโตโยตา้เพชรบรูณ์ ผู้ คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 5,886.07 วางฎกีา

64-45-00111-5320400-00006 รา้นรวมอะไหล่ คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 11,100.00 วางฎกีา

64-45-00111-5320400-00007 นายวนัชยั พชัรสมบรูณ์ คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 2,500.00 วางฎกีา

64-45-00111-5320400-00004 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 300.00 วางฎกีา

64-45-00111-5320400-00005 บรษิทัโตโยตา้เพชรบรูณ์ ผู้ คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 3,395.20 วางฎกีา

64-45-00111-5320400-00002 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 12,044.13 วางฎกีา

64-45-00111-5320400-00003 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 26,670.00 วางฎกีา

64-45-00111-5320400-00001 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 300.00 วางฎกีา



54 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบภายใน55 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบภายใน56 งานป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคีภยั57 งานป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคีภยั58 งานป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคีภยั59 งานป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคีภยั60 งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา61 งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา62 งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา63 งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

64 งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา65 งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา66 งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา67 งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

68 งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา69 งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา70 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

71 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

72 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

73 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

64-45-00221-5330900-00001 เอส.ซี.การคา้ วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 52,500.00 วางฎกีา

64-45-00221-5330900-00002 หจก.เอ็ม พี ยิง่เจรญิ วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000.00 วางฎกีา

64-45-00221-5320100-00001 นางชุตมิา  หน่อนาง รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร - โครงการส ารวจขอ้มลูจ านวน

สตัว์และขึน้ทะเบยีนสตัว์ฯ จ านวน 13,000 บาท  ตาม

4,635.00 วางฎกีา

64-45-00221-5320100-00002 นางชุตมิา  หน่อนาง รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร - โครงการส ารวจขอ้มลูจ านวน

สตัว์และขึน้ทะเบยีนสตัว์ฯ จ านวน 13,000 บาท  ตาม

4,428.00 วางฎกีา

64-45-00212-5411600-00001 หจก.อาร์ซีคอมพวิเตอร์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ - คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ (จอขนาด

ไมน้่อยกวา่ 19 นิว้) จ านวน 1 ชุด เป็นจ านวนเงนิ 30,000 

29,900.00 วางฎกีา

64-45-00212-5411600-00002 หจก.อาร์ซีคอมพวิเตอร์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ - คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์เลเซอร์ LED ส ี

จ านวน 1 เครือ่ง  เป็นจ านวนเงนิ 10,000 บาท  ตามเกณฑ์

10,000.00 วางฎกีา

64-45-00212-5330400-00005 บรษิทั ศรีเทพ แดรี ่จ ากดั คา่อาหารเสรมิ (นม) 577,741.60 วางฎกีา

คา่อาหารเสรมิ (นม) 577,741.60 วางฎกีา

64-45-00212-5330400-00003 บรษิทัเชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั คา่อาหารเสรมิ (นม) - เงนิอดุหนุนท ั่วไปทีม่ติอ้งจดัท า

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี

96,600.00 วางฎกีา

64-45-00212-5330400-00004 บรษิทั ศรีเทพ แดรี ่จ ากดั คา่อาหารเสรมิ (นม) 584,545.00 ยกเลกิ

คา่อาหารเสรมิ (นม) 607,926.80 วางฎกีา

64-45-00212-5330400-00002 คา่อาหารเสรมิ (นม) 711.62 วางฎกีา

64-45-00212-5330300-00001 หจก.รุ่งโรจน์ศกึษาภณัฑ์ วสัดุงานบา้นงานครวั 16,599.00 วางฎกีา

64-45-00212-5330400-00001 คา่อาหารเสรมิ (นม) 607,926.80 วางฎกีา

64-45-00212-5320400-00001 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 4,800.00 วางฎกีา

64-45-00212-5330100-00001 หจก.รุ่งโรจน์ศกึษาภณัฑ์ วสัดุส านกังาน 12,630.00 วางฎกีา

64-45-00123-5330700-00001 สพุจน์  เหลา่เปีย วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 15,000.00 วางฎกีา

64-45-00123-5330700-00002 สองพีน้่องไดนาโม วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 2,680.00 วางฎกีา

64-45-00123-5320400-00001 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 4,000.00 วางฎกีา

64-45-00123-5320400-00002 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 10,620.00 วางฎกีา

64-45-00121-5320300-00005 นายรถ นนทรีย์ รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ - โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุทางถนน

2,680.00 วางฎกีา

64-45-00121-5320300-00006 นายทรงศกัดิ ์สแีสง รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ - โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตุทางถนน

1,670.00 วางฎกีา



74 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

75 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสาธารณสขุ

76 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสงัคม

สงเคราะห์77 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสงัคม

สงเคราะห์78 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสงัคม

สงเคราะห์79 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสงัคม

สงเคราะห์80 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสงัคม

สงเคราะห์81 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสงัคม

สงเคราะห์82 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสงัคม

สงเคราะห์83 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสงัคม

สงเคราะห์84 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสงัคม

สงเคราะห์85 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสงัคม

สงเคราะห์86 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสงัคม

สงเคราะห์87 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสงัคม

สงเคราะห์88 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสงัคม

สงเคราะห์89 งานสวสัดกิาร

สงัคมและสงัคม

สงเคราะห์90 งานสวสัดกิาร

สงัคมและสงัคม

สงเคราะห์91 งานสวสัดกิาร

สงัคมและสงัคม

สงเคราะห์92 งานสวสัดกิาร

สงัคมและสงัคม

สงเคราะห์93 งานสวสัดกิาร

สงัคมและสงัคม

สงเคราะห์94 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

64-45-00241-5320100-00001 รา้นเมเจอร์ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมา

บรกิารตา่งๆ จ านวน 50,000 บาท

415.00 วางฎกีา

64-45-00232-5320300-00003 รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ - โครงการ อบต.ทา่ดว้ง พบประชาชน  

500.00 วางฎกีา

64-45-00232-5320300-00004 รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ - โครงการ อบต.ทา่ดว้ง พบประชาชน  

44,500.00 วางฎกีา

64-45-00232-5320300-00001 รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ - โครงการจดัซ้ือผา้หม่ส าหรบัช่วยเหลือผูม้ี

99,840.00 วางฎกีา

64-45-00232-5320300-00002 รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ - โครงการจดัซ้ือแวน่สายตาส าหรบั

49,700.00 วางฎกีา

64-45-00231-5330600-00012 หจก.รุ่งโรจน์ศกึษาภณัฑ์ วสัดุกอ่สรา้ง - โครงการสนบัสนุนการด าเนนิงานศูนย์บรกิาร

คนพกิาร อบต.ทา่ดว้ง ประจ าปี 2564

10,000.00 วางฎกีา

64-45-00232-5320100-00001 นางธนสัถา โสประดษิฐ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร - โครงการสนบัสนุนการ

ด าเนนิงานศูนย์บรกิารคนพกิาร อบต.ทา่ดว้ง ประจ าปี 2564

675.00 วางฎกีา

64-45-00231-5330600-00010 นางธนสัถา โสประดษิฐ วสัดุกอ่สรา้ง - โครงการสนบัสนุนการด าเนนิงานศูนย์บรกิาร

คนพกิาร อบต.ทา่ดว้ง ประจ าปี 2564

675.00 วางฎกีา

64-45-00231-5330600-00011 นางธนสัถา โสประดษิฐ วสัดุกอ่สรา้ง - โครงการสนบัสนุนการด าเนนิงานศูนย์บรกิาร

คนพกิาร อบต.ทา่ดว้ง ประจ าปี 2564

675.00 วางฎกีา

64-45-00231-5330600-00008 หจก.วชัรขจรคา้วสัดุ วสัดุกอ่สรา้ง - โครงการสนบัสนุนการด าเนนิงานศูนย์บรกิาร

คนพกิาร อบต.ทา่ดว้ง ประจ าปี 2564

20,000.00 วางฎกีา

64-45-00231-5330600-00009 หจก.วชัรขจรคา้วสัดุ วสัดุกอ่สรา้ง - โครงการสนบัสนุนการด าเนนิงานศูนย์บรกิาร

คนพกิาร อบต.ทา่ดว้ง ประจ าปี 2564

20,000.00 วางฎกีา

64-45-00231-5330600-00006 หจก.วชัรขจรคา้วสัดุ วสัดุกอ่สรา้ง - โครงการสนบัสนุนการด าเนนิงานศูนย์บรกิาร

คนพกิาร อบต.ทา่ดว้ง ประจ าปี 2564

20,000.00 วางฎกีา

64-45-00231-5330600-00007 หจก.วชัรขจรคา้วสัดุ วสัดุกอ่สรา้ง - โครงการสนบัสนุนการด าเนนิงานศูนย์บรกิาร

คนพกิาร อบต.ทา่ดว้ง ประจ าปี 2564

20,000.00 วางฎกีา

64-45-00231-5330600-00004 หจก.วชัรขจรคา้วสัดุ วสัดุกอ่สรา้ง - โครงการสนบัสนุนการด าเนนิงานศูนย์บรกิาร

คนพกิาร อบต.ทา่ดว้ง ประจ าปี 2564

20,000.00 วางฎกีา

64-45-00231-5330600-00005 หจก.วชัรขจรคา้วสัดุ วสัดุกอ่สรา้ง - โครงการสนบัสนุนการด าเนนิงานศูนย์บรกิาร

คนพกิาร อบต.ทา่ดว้ง ประจ าปี 2564

20,000.00 ยกเลกิ

64-45-00231-5330600-00002 หจก.วชัรขจรคา้วสัดุ วสัดุกอ่สรา้ง - โครงการสนบัสนุนการด าเนนิงานศูนย์บรกิาร

คนพกิาร อบต.ทา่ดว้ง ประจ าปี 2564

20,000.00 วางฎกีา

64-45-00231-5330600-00003 หจก.วชัรขจรคา้วสัดุ วสัดุกอ่สรา้ง - โครงการสนบัสนุนการด าเนนิงานศูนย์บรกิาร

คนพกิาร อบต.ทา่ดว้ง ประจ าปี 2564

20,000.00 วางฎกีา

64-45-00231-5320100-00001 นางธนสัถา โสประดษิฐ รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร - โครงการสนบัสนุนการ

ด าเนนิงานศูนย์บรกิารคนพกิาร อบต.ทา่ดว้ง ประจ าปี 2564

675.00 วางฎกีา

64-45-00231-5330600-00001 หจก.วชัรขจรคา้วสัดุ วสัดุกอ่สรา้ง - โครงการสนบัสนุนการด าเนนิงานศูนย์บรกิาร

คนพกิาร อบต.ทา่ดว้ง ประจ าปี 2564

20,000.00 วางฎกีา

64-45-00221-5330900-00003 หจก.เอ็ม พี ยิง่เจรญิ วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 99,000.00 วางฎกีา

64-45-00221-5330900-00004 ไทยทอยส์ กรุป๊ วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 100,000.00 วางฎกีา



95 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน96 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน97 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน98 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน99 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน100 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน101 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน102 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน103 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน104 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน105 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน106 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน107 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน108 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน109 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน110 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน111 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน112 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน113 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน114 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน115 งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

64-45-00241-5411600-00001 หจก.รุ่งโรจน์ศกึษาภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ - คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์เลเซอร์หรือLED 

ขาวด าชนดิ Network แบบที1่ (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 

8,900.00 วางฎกีา

64-45-00241-5411600-00002 หจก.อาร์ซีคอมพวิเตอร์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ - คา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ (จอขนาด

ไมน้่อยกวา่ 19 นิว้) จ านวน 1 ชุด  เป็นจ านวนเงนิ 30,000 

29,900.00 วางฎกีา

64-45-00241-5411300-00002 รา้นรวมอะไหล่ ครุภณัฑ์ส ารวจ - คา่จดัซ้ือไมส้ตา๊ฟแบบชกั ขนาดยาว 5 เมตร 

จ านวน  1  อนั  เป็นจ านวนเงนิ 3,900 บาท คุณลกัษณะดงัน้ี

3,900.00 วางฎกีา

64-45-00241-5411300-00003 รา้นรวมอะไหล่ ครุภณัฑ์ส ารวจ - คา่จดัซ้ือกลอ้งระดบั จ านวน 1 ชุด  เป็น

จ านวนเงนิ 30,600 บาท คุณลกัษณะดงัน้ี

30,000.00 วางฎกีา

64-45-00241-5410100-00002 หจก.สากลเฟอร์นเิจอร์แอนด์อเิล็ค

ตรคิ

ครุภณัฑ์ส านกังาน - คา่จดัซ้ือตูเ้หล็ก ขนาด  2  บาน (มอก.) 

จ านวน  1  ตู ้ เป็นจ านวนเงนิ  5,900  บาท คุณลกัษณะเฉพาะ

5,900.00 วางฎกีา

64-45-00241-5411300-00001 รา้นรวมอะไหล่ ครุภณัฑ์ส ารวจ - คา่จดัซ้ือไมส้ตา๊ฟแบบชกั ขนาดยาว 4 เมตร 

 จ านวน  1  อนั  เป็นจ านวนเงนิ 3,600 บาท คุณลกัษณะดงัน้ี

3,600.00 วางฎกีา

64-45-00241-5331400-00003 รา้นรวมอะไหล่ วสัดุคอมพวิเตอร์ 480.00 วางฎกีา

64-45-00241-5410100-00001 หจก.สากลเฟอร์นเิจอร์แอนด์อเิล็ค

ตรคิ

ครุภณัฑ์ส านกังาน - คา่จดัซ้ือตูเ้หล็ก ขนาด  2  บาน (มอก.) 

จ านวน  1  ตู ้ เป็นจ านวนเงนิ  5,500  บาท คุณลกัษณะเฉพาะ

5,500.00 วางฎกีา

64-45-00241-5331400-00001 รา้นรวมอะไหล่ วสัดุคอมพวิเตอร์ 2,500.00 วางฎกีา

64-45-00241-5331400-00002 หจก.รุ่งโรจน์ศกึษาภณัฑ์ วสัดุคอมพวิเตอร์ 6,680.00 วางฎกีา

64-45-00241-5330200-00005 หจก.รุ่งโรจน์ศกึษาภณัฑ์ วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,344.00 วางฎกีา

64-45-00241-5330600-00001 วสัดุกอ่สรา้ง 49,950.00 วางฎกีา

64-45-00241-5330200-00003 รา้นรวมอะไหล่ วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 29,690.00 วางฎกีา

64-45-00241-5330200-00004 รา้นรวมอะไหล่ วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 6,110.00 วางฎกีา

64-45-00241-5330200-00001 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,920.00 วางฎกีา

64-45-00241-5330200-00002 รา้นรวมอะไหล่ วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 7,985.00 วางฎกีา

64-45-00241-5330100-00002 นายวนัชยั พชัรสมบรูณ์ วสัดุส านกังาน 9,000.00 วางฎกีา

64-45-00241-5330100-00003 หจก.รุ่งโรจน์ศกึษาภณัฑ์ วสัดุส านกังาน 22,748.00 วางฎกีา

64-45-00241-5320400-00002 หจก.อาร์ซีคอมพวิเตอร์ คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 600.00 วางฎกีา

64-45-00241-5330100-00001 วสัดุส านกังาน 9,000.00 วางฎกีา

64-45-00241-5320400-00001 นายวนัชยั พชัรสมบรูณ์ คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 3,500.00 วางฎกีา
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156 งานไฟฟ้าถนน64-45-00242-5420900-00040 นางธนสัถา โสประดษิฐ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมถนน 36,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00038 นายณฐัวตัร ป้อมภเูขียว คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 299,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00039 นายณฐัวตัร ป้อมภเูขียว คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 169,500.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00036 นายณฐัวตัร ป้อมภเูขียว คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 159,400.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00037 นางภคกานต์ เอีย่มกฤษ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 149,500.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00034 นายปรีชา เรท่า คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 199,400.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00035 นายปรีชา เรท่า คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 199,400.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00032 นางสาวกลัยา จนัยูร คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 99,700.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00033 นางสาวกลัยา จนัยูร คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 299,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00030 นางหนูเวียง โสดา คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 20,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00031 นางสาวพีชญา อว้นศรีทอง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 299,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00028 นางหนูเวียง โสดา คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 20,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00029 นางสาวพีชญา อว้นศรีทอง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 20,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00026 นายทรงศกัดิ ์สแีสง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 30,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00027 นางสาวพีชญา อว้นศรีทอง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 20,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00024 นางธนสัถา โสประดษิฐ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 99,700.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00025 นางธนสัถา โสประดษิฐ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 99,700.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00022 นางสาวพเยาว์ สหีาฤทธิ ์ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการปรบัปรุงอาคาร 99,700.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00023 นางธนสัถา โสประดษิฐ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 99,700.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00020 นางสาวพเยาว์ สหีาฤทธิ ์ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต 199,400.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00021 นางสาวพเยาว์ สหีาฤทธิ ์ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการตดิต ัง้เสาไฟแรงต ่า 189,500.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00018 นางสาวพเยาว์ สหีาฤทธิ ์ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต 99,700.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00019 นางสาวพเยาว์ สหีาฤทธิ ์ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต 199,400.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00016 นางหนูเวียง โสดา คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต 149,500.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00017 นางหนูเวียง โสดา คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต 149,500.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00014 นายถวลิ อนิปา คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต 99,700.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00015 นางหนูเวียง โสดา คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต 99,700.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00012 นายปรีชา เรท่า คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต 189,400.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00013 นางสาวเรณู แสนค า คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต 299,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00010 นางหนูเวียง โสดา คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 99,700.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00011 นายถวลิ อนิปา คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต 299,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00008 นางล าพนัธ์ โกมลโรจน์ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 199,400.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00009 นางล าพนัธ์ โกมลโรจน์ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 199,400.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00006 นางสาวพีชญา อว้นศรีทอง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 99,700.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00007 นางสาวพีชญา อว้นศรีทอง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 99,700.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00004 นายเขมทตั พรมลขิติ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 127,600.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00005 นางสาวพีชญา อว้นศรีทอง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 99,700.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00002 นายเขมทตั พรมลขิติ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 199,400.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00003 นายถวลิ อนิปา คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 194,500.00 วางฎกีา

64-45-00241-5411600-00003 หจก.อาร์ซีคอมพวิเตอร์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ - คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์เลเซอร์ LED ส ี

จ านวน 1 เครือ่ง  เป็นจ านวนเงนิ 10,000 บาท  ตามเกณฑ์

10,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00001 นางสาวเรณู แสนค า คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ 219,300.00 วางฎกีา
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198 งบกลาง64-45-00411-5111000-00018 รา้นรวมอะไหล่ ส ารองจา่ย 4,720.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00016 นายด ารงค์เกียรต ิวโิรจน์นพรตัน์ ส ารองจา่ย 550.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00017 รา้นรวมอะไหล่ ส ารองจา่ย 12,750.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00014 นายด ารงค์เกียรต ิวโิรจน์นพรตัน์ ส ารองจา่ย 3,000.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00015 นายด ารงค์เกียรต ิวโิรจน์นพรตัน์ ส ารองจา่ย 3,690.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00012 นายทรงศกัดิ ์สแีสง ส ารองจา่ย 16,800.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00013 นายด ารงค์เกียรต ิวโิรจน์นพรตัน์ ส ารองจา่ย 10,000.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00010 นายทรงศกัดิ ์สแีสง ส ารองจา่ย 4,200.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00011 นายทรงศกัดิ ์สแีสง ส ารองจา่ย 2,100.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00008 นายด ารงค์เกียรต ิวโิรจน์นพรตัน์ ส ารองจา่ย 660.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00009 นายทรงศกัดิ ์สแีสง ส ารองจา่ย 4,200.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00006 นายด ารงค์เกียรต ิวโิรจน์นพรตัน์ ส ารองจา่ย 127.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00007 นายด ารงค์เกียรต ิวโิรจน์นพรตัน์ ส ารองจา่ย 4,940.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00004 นายทรงศกัดิ ์สแีสง ส ารองจา่ย 4,200.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00005 นายด ารงค์เกียรต ิวโิรจน์นพรตัน์ ส ารองจา่ย 2,855.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00002 นายทรงศกัดิ ์สแีสง ส ารองจา่ย 2,100.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00003 นายทรงศกัดิ ์สแีสง ส ารองจา่ย 2,100.00 วางฎกีา

64-45-00321-5320300-00003 นางหนูเวียง โสดา รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ 7,500.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00001 นายด ารงค์เกียรต ิวโิรจน์นพรตัน์ ส ารองจา่ย 3,300.00 วางฎกีา

64-45-00321-5320300-00001 นางหนูเวียง โสดา รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ 500.00 วางฎกีา

64-45-00321-5320300-00002 นางหนูเวียง โสดา รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ 12,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00060 นางล าพนัธ์ โกมลโรจน์ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการขยายผวิจราจรคอนกรีต 488,500.00 วางฎกีา

64-45-00262-5331300-00001 วสัดุกีฬา 90,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00058 นางสาวกลัยา จนัยูร คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการซอ่มสรา้งถนนคอนกรีต 349,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00059 นายถวลิ อนิปา คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการซอ่มสรา้งถนนคอนกรีต 777,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00056 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการปรบัปรุงระบบสบูน ้า 45,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00057 นางสาวกลัยา จนัยูร คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการขยายผวิจราจรคอนกรีต 647,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00054 นางภคกานต์ เอีย่มกฤษ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการกอ่สรา้งราวกนัตก 169,500.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00055 นางภคกานต์ เอีย่มกฤษ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการกอ่สรา้งผนงัดาด 269,200.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00052 นางล าพนัธ์ โกมลโรจน์ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต 199,400.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00053 นางสาวพเยาว์ สหีาฤทธิ ์ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต 199,400.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00050 นายทรงศกัดิ ์สแีสง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการจา้งเหมาตดิต ัง้ระบบ 30,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00051 นายเขมทตั พรมลขิติ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการปรบัปรุงระบบประปา 55,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00048 นางสาวกลัยา จนัยูร คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการขยายทอ่ประปา 35,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00049 นายเขมทตั พรมลขิติ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการกอ่สรา้งถนนน ้าลน้ผา่น 129,500.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00046 นางสาวกลัยา จนัยูร คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการปรบัปรุงระบบสบูน ้า 64,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00047 นายปรีชา เรท่า คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต 99,700.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00044 นายปรีชา เรท่า คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต 299,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00045 นางสาวกลัยา จนัยูร คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต 99,700.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00042 นางธนสัถา โสประดษิฐ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการขุดลอกสระประปา หมูท่ี่ 249,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00043 นางสาวพีชญา อว้นศรีทอง คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการจา้งเหมาวางทอ่ระบาย 60,000.00 วางฎกีา

64-45-00242-5420900-00041 นางธนสัถา โสประดษิฐ คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ - โครงการขุดลอกหน้าฝาย 99,700.00 วางฎกีา
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1.ปัญหาเรือ่งระยะเวลาในการจัดหาพัสดทุีเ่ร่งดว่นสง่ผลใหก้ารจัดหาพัสดเุสีย่งทีจ่ะเกดิขอ้ผดิพลาดในการด าเนนิงานได ้

2.การสบืราคากลางจากผูม้อีาชพีอาจใชเ้วลานาน เนือ่งจากบางโครงการตอ้งสบืราคาจากหลายแหลง่ขอ้มลู

3.ขอ้กฏหมายระเบยีบและขอ้สัง่การมกีารเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ท าใหเ้กดิความไมเ่ขา้ใจอยา่งชดัเจน

ขอ้เสนอแนะ

1.ตดิตามผลการด าเนนิการจัดหาพัสดอุยา่งตอ่เนือ่งและใหล้ะเอยีดรอบคอบและรัดกมุ เพือ่ประโยชนข์องทางราช

2.เจา้หนา้ทีค่วารเขา้รับการฝึกอบรม ขอ้กฏหมายระเบยีบและขอ้สัง่การมกีารเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ท าใหเ้กดิความไมเ่ขา้ใจอยา่งชดัเจน

รวม 26,559,072.97

ปญัหาและอปุสรรคในการจดัซ้ือจดัจา้ง

64-45-00411-5111000-00032 นายทรงศกัดิ ์สแีสง ส ารองจา่ย 1,250.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00033 นายทรงศกัดิ ์สแีสง ส ารองจา่ย 950.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00030 นายทรงศกัดิ ์สแีสง ส ารองจา่ย 2,000.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00031 นายทรงศกัดิ ์สแีสง ส ารองจา่ย 3,400.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00028 นายทรงศกัดิ ์สแีสง ส ารองจา่ย 1,400.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00029 นายทรงศกัดิ ์สแีสง ส ารองจา่ย 650.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00026 นายทรงศกัดิ ์สแีสง ส ารองจา่ย 6,100.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00027 นายทรงศกัดิ ์สแีสง ส ารองจา่ย 3,100.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00024 นายทรงศกัดิ ์สแีสง ส ารองจา่ย 5,550.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00025 นายทรงศกัดิ ์สแีสง ส ารองจา่ย 8,600.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00022 นายทรงศกัดิ ์สแีสง ส ารองจา่ย 10,000.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00023 นายทรงศกัดิ ์สแีสง ส ารองจา่ย 2,100.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00020 รา้นรวมอะไหล่ ส ารองจา่ย 4,150.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00021 รา้นรวมอะไหล่ ส ารองจา่ย 8,000.00 วางฎกีา

64-45-00411-5111000-00019 รา้นรวมอะไหล่ ส ารองจา่ย 27,220.00 วางฎกีา


