
จัดซ้ือ จัดจ้าง สัญญาจ้าง

1 ซ้ือถังขยะเปียก 260,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านเอกพาณิชย์

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเคร่ืองพิมพ์) 46,010 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง บริษัท บีดีคอมพิวเตอร์

3 ซ้ืออุปกรณ์ตามโครงการศึกษาดูงานปรจ าปี 2566 27,590 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัน เจอร์นีย์ โคโอเปอร์เรช่ัน จ ากัด

4 จ้างถ่ายเอกสารเกิน 384.56 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอคิวโอเอ โซลูช่ัน จ ากัด

5 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ า (ผฉ-8598) 5,600 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ปุณประเสริฐ

6 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า (83-6557) 22,275 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ปุณประเสริฐ

7 จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการศึกษาดูงานปี2566 200,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัน เจอร์นีย์ โคโอเปอร์เรช่ัน จ ากัด

8 จ้างเหมาใบเสร็จรับเงิน 4,400 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านคมการพิมพ์

9 จ้างบ ารุงรักษาซ่อมแซม (รถเชฟ 4 ประตู) 71,610 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ปุณประเสริฐ

10 จ้างเหมาใบเสร็จรับเงินค่าขยะมูลฝอย 4,400 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านคมการพิมพ์

11 จ้างท าป้ายรณรงค์ลออุยัติเหตุ ช่วงปีใหม่ 1,728 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลอาร์ต

12 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแสส่ิงเสพติด 450 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลอาร์ต

13 จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็ก 34,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นางสาวสุจิตตา  แก้ววิเชียร

14 จ้างเหมาบริหารครูผู้ดูแลเด็ก 34,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศสุดา  สอนแก้ว

15 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านเชียงงาม หมู่ท่ี 3 499,500 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนปุณประเสริฐก่อสร้าง

16 จ้างก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน หมู่ท่ี 17 บ้านยาง 449,500 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนปุณประเสริฐก่อสร้าง

17 จ้างก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11 บ้านหนองหาน 449,500 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนปุณประเสริฐก่อสร้าง

18 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 19 บ้านพระธาตุสร้างแข้ 449,500 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนปุณประเสริฐก่อสร้าง

19 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บ้านยาง 449,500 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนปุณประเสริฐก่อสร้าง

20 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 17 บ้านยาง 449,500 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนปุณประเสริฐก่อสร้าง

21 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 16 บ้านโสกหมู 449,500 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนปุณประเสริฐก่อสร้าง

22 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 12 บ้านม่วง 449,500 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนปุณประเสริฐก่อสร้าง

23 จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านเชียงงาม 449,500 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนปุณประเสริฐก่อสร้าง

24 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14 บ้านหนองบ่อ 449,500 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนปุณประเสริฐก่อสร้าง

25 จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 บ้านโสกหมู 449,500 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนปุณประเสริฐก่อสร้าง

26 จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 บ้านหนองบ่อ 449,500 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนตระกูลงาม

27 จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 15 บ้านเชียงงาม 241,500 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนตระกูลงาม

28 จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้านหนองง้ิว 372,500 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนตระกูลงาม

29 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 สายท่ี 1 122,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนตระกูลงาม

30 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 สายท่ี 2 84,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนตระกูลงาม

31 จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ท่ี 5 58,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนตระกูลงาม

7,034,447.56
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