
1 จัดซื้อตนรวงผึ้ง 2 ตน 1,750 1,750 เฉพาะเจาะจง รานสวนเกษตรนาน/1,750 บ. รานสวนเกษตรนาน/1,750 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่47/2565ลว.17 พ.ค 65

2 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 53,000 53,000 เฉพาะเจาะจง รานจันทรการคา/53,000 บ. รานจันทรการคา/53,000 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่49/2565ลว.17 พ.ค 65

3 จัดซื้อวัสดุกอสราง 9 รายการ 5,807 5,807 เฉพาะเจาะจง รานดีทอป/5,807 บ. รานดีทอป/5,807 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่50/2565ลว.18 พ.ค 65

4 จัดซื้อวัสดุกอสราง 2 รายการ 5,967 5,967 เฉพาะเจาะจง ราน ท.วัสดุ/5,967 บ. ราน ท.วัสดุ/5,967 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่51/2565ลว.18 พ.ค 65

5 จัดซื้อครุภัณฑ 1 รายการ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นานแทงคน้ํา/10,000 บ หจก.นานแทงคน้ํา/10,000 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่52/2565ลว.19 พ.ค 65

6 จัดซื้อครุภัณฑพัดลมติดผนัง 1 เครื่อง 1,850 1,850 เฉพาะเจาะจง รานพัฒนาฯ/1,850 บ. รานพัฒนาฯ/1,850 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่53/2565ลว.19 พ.ค 65

7 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 6 รายการ 23,860     23,860   เฉพาะเจาะจง รานดีทอป/23,860 บ. รานดีทอป/23,860 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่54/2565ลว.19 พ.ค 65

8 จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบา  574 โดด 17,220 17,220 เฉพาะเจาะจง รานวังสัตวแพทย/17,220 บ รานวังสัตวแพทย/17,220 บ ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่55/2565ลว.19 พ.ค 65

9 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 3 รายการ 19,218 19,218 เฉพาะเจาะจง รานดีทอป/19,218 บ. รานดีทอป/19,218 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่56/2565ลว.20 พ.ค 65

10 จัดซื้อวัสดุกอสราง 1 รายการ 5,457 5,457 เฉพาะเจาะจง ราน ท.วัสดุ/5,457 บ. ราน ท.วัสดุ/5457 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่57/2565ลว.26 พ.ค 65

11 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 8 รายการ 13,960 13,960 เฉพาะเจาะจง รานเอสอารฯ/13,960 บ. รานเอสอารฯ/13,960 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่59/2565ลว.31 พ.ค 65

12 จัดซื้อวัสดุกอสราง 1 รายการ ( ม.2) 30,300 30,300 เฉพาะเจาะจง หจก.กองศรีกองสราง/30,300 หจก.กองศรีกองสราง/30,300 ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่61/2565ลว.31 พ.ค 65

13 จัดซื้อวัสดุกอสราง 4 รายการ ( ม.2) 41,650 41,650 เฉพาะเจาะจง หจก.บานใหมฯ/41,650 บ. หจก.บานใหมฯ/41,650 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่62/2565ลว.31 พ.ค 65

14 จัดซื้อวัสดุกอสราง 1 รายการ ( ม.3) 37,800 37,800 เฉพาะเจาะจง รานสุรฤทธิ์/37,800 บ. รานสุรฤทธิ์/37,800 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่63/2565ลว.31 พ.ค 65

15 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย 2 รายการ 19,100 19,100 เฉพาะเจาะจง รานพีระฯ/19,100 บ. รานพีระฯ/19,100 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งซื้อเลขที่64/2565ลว.31 พ.ค 65

16 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 955,000 955,000 ขอบัญญิติ บ.ไทยยนต/955,000 บ. บ.ไทยยนต/955,000 บ. ไมเกินราคากลาง สัญญาซื้อเลขที่3/2565ลว.17 พ.ค 65

17 จางเหมาซอมคอมพิวเตอร  1 เครือง 400 400 เฉพาะเจาะจง รานมลฤด/ี400 บ. รานมลฤด/ี400 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่42/2565ลว.10 พ.ค 65

18 จางเหมาซอมคอมพิวเตอร  1 เครื่อง 900 900 เฉพาะเจาะจง รานเทคนิคคอมฯ/900 บ. รานเทคนิคคอมฯ/900 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่43/2565ลว.18 พ.ค 65

19 จางเหมาซอมแซมถนนพรอมวางทอระบายน้ํา 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญฯ/22,000 บ หจก.พรหมเจริญฯ/22,000 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่44/2565ลว.24 พ.ค 65

20 จางเหมาจัดทําตรายาง 4 รายการ (คลัง) 3,950 3,950 เฉพาะเจาะจง รานจันทรการคา/3,950 บ. รานจันทรการคา/3,950 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่45/2565ลว.26 พ.ค 65

21 จางเหมาจัดทําตรายาง 4 รายการ (สํานักปลัด) 2,170 2,170 เฉพาะเจาะจง รานจันทรการคา/2,170 บ. รานจันทรการคา/2,170 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่46/2565ลว.26 พ.ค 65
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22 จางเหมากอสรางเสาธงชาติพรอมฐาน ศพด. ดอนไพรวัลย 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญฯ/15,000 บ หจก.พรหมเจริญฯ/15,000 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่48/2565ลว.27 พ.ค 65

23 จางเหมาซอมครุภัณฑคอมฯ  2 รายการ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง รานมลฤดี/2,000 บ. รานมลฤดี/2,000 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่49/2565ลว.31 พ.ค 65

24 จางเหมาปรับปรุงสํานักงาน อบต.พงษ 1 งาน 21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง รานสมบัติฯ/21,000 บ. รานสมบัติฯ/21,000 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่50/2565ลว.31 พ.ค 65

25 จางเหมาปายไวนิล 2 รายการ 420 420 เฉพาะเจาะจง รานไอเดียฯ/420 บ. รานไอเดียฯ/420 บ. ไมเกินราคากลาง ใบสั่งจางเลขที่51/2565ลว.31 พ.ค 65

27 โครงการกอสรางถนน ศสล.บานดอนใหม  ม.5 288,500 288,500 เฉพาะเจาะจง หจก.สลิลทิพยฯ/288,500 บ. หจก.สลิลทิพยฯ/288,500 บ. ไมเกินราคากลาง สัญญาจางเลขที่13/2565ลว.24 พ.ค 65

28 โครงการกอสรางพนังเลียบถนน บานดอนกลาง  ม.8 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมเจริญฯ/300,000 หจก.พรหมเจริญฯ/300,000 ไมเกินราคากลาง สัญญาจางเลขที่14/2565ลว.26 พ.ค 65
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