
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อ/จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

-------------------------------- 
   
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) 
บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการก าหนดข้อมูลข่าวสารอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐ 
ให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ 
ทางราชการก าหนด 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการพ.ศ. ๒๕๔๐  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจึงก าหนดให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
ผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ 
ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
               องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน จึงขอปิดประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้       
   
           จึงประกาศมาให้ทราบด้วยทั่วกัน             

  ประกาศ  ณ  วันที่   12   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2562   
    

               
         (นายจ าเนียร อิ่มทั่ว) 

           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน 
 



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญา หรือขอ้ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง
การจัดจ้าง

1 (กองคลัง) จ้างเหมาบริการ 6,300          6,300          เฉพาะเจาะจง นางสาววิสุนีย์ กัณหา นางสาววิสุนีย์ กัณหา ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่1/2562

คนงานทัว่ไป ประจ าเดือน ลว. 1 ต.ค. 61
ตุลาคม 2561เฉพาะวันท าการ

จ านวน 21 วัน

2 (สนป.) จ้างเหมาบริการ 9,000          9,000          เฉพาะเจาะจง นายพุฒ ดีกล่ัน นายพุฒ ดีกล่ัน ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่2/2562
คนสวน ประจ าเดือน ตุลาคม ลว. 1 ต.ค. 61
2561

3 (สนป.) งานการศึกษา 163,240       163,240       เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา เพชรโรจน์ นางสาวพนิดา เพชรโรจน์ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่3/2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ลว. 1 ต.ค. 61
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านมะเด่ือทอง หมู่ที ่5

ส าหรับภาคเรียนที ่2 

ปีการศึกษา 2561

จ านวนนักเรียน 53 คน

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ  2562
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน

ประเภทจดัจา้ง



เฉพาะวันท าการรวม 154 วัน

4 (สนป.) งานการศึกษา 46,200         46,200         เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา เพชรโรจน์ นางสาวพนิดา เพชรโรจน์ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่4/2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ลว. 1 ต.ค. 61
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนใจดี หมู่ที ่8
ส าหรับภาคเรียนที ่2 
ปีการศึกษา 2561
จ านวนนักเรียน 15 คน

เฉพาะวันท าการรวม 154 วัน

5 (สนป.) งานการศึกษา 30,800         30,800         เฉพาะเจาะจง นางปัด ไพสาลี นางปัด ไพสาลี ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่5/2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร ลว. 1 ต.ค. 61
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านดอนใจดี หมู่ที ่8

ส าหรับภาคเรียนที ่2 

ปีการศึกษา 2561

จ านวนนักเรียน 15 คน

เฉพาะวันท าการรวม 154 วัน

6 (สนป.) จ้างเหมาบริการ 9,000          9,000          เฉพาะเจาะจง นายประสาน ทาทอง นายประสาน ทาทอง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่6/2562
ต าแหน่ง ยาม ประจ าเดือน ลว. 1 ต.ค. 61
ตุลาคม 2561

7 (สนป.) จ้างเหมาคนงานทัว่ไป 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญพชัร พุม่ไสว นางสาวกญัญพชัร พุม่ไสว ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่7/2562



ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 ลว. 1 ต.ค. 61
เฉพาะวันท าการรวม 21 วัน

8 (กองช่าง) จ้างเหมาคนงาน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรลภา นางสาวภัทรลภา ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่8/2562
ทัว่ไป ประจ าเดือน ตุลาคม มหาพรหม มหาพรหม ลว. 1 ต.ค. 61
2561 เฉพาะวันท าการรวม

21 วัน

9 (สนป.) จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ 9,000          9,000          เฉพาะเจาะจง บจก. ซีเจเวิลด์ คอมมิวนบิจก. ซีเจเวิลด์ คอมมิวนิ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่9/2562
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เคชั่น เคชั่น ลว. 1 ต.ค. 61
เขาล้าน (ตุลาคม 2561 ถึง

กันยายน 2562) 1 ปี

10 (กองช่าง) จ้างเหมาคนงาน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายมนัส แซ่เล้า นายมนัส แซ่เล้า ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่10/2562
ทัว่ไป ประจ าเดือน ตุลาคม ลว. 1 ต.ค. 61
2561 เฉพาะวันท าการรวม

21 วัน

11 (สนป.) จ้างเหมาเข้าเล่ม 60 60 เฉพาะเจาะจง แสงเสียงไฮเทค แสงเสียงไฮเทค ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่11/2562
(เจาะกระดูกงู) ลว. 4 ต.ค. 61

12 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 5,190          5,190          เฉพาะเจาะจง นายทิวา น้อยผล นายทิวา น้อยผล ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่12/2562
พร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่ ลว. 8 ต.ค. 61
ครุภัณฑ์เกษตรรถฟาร์มแทรก

เตอร์ หมายเลขทะเบียน

ตค 2268 ปข หมายเลขครุภัณฑ์



602/59/0001

13 (กองช่าง) จ้างเหมาตรวจเช็ค 3,595.20      3,595.20      เฉพาะเจาะจง บจก. โตโยต้า ประจวบ บจก. โตโยต้า ประจวบ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่13/2562
สภาพรถตามระยะ (เลขไมล์ คีรีขันธ์ คีรีขันธ์ ลว. 9 ต.ค. 61
130000 กิโลเมตร) หมายเลข

ทะเบยีน กง 3934 ปข

หมายเลขครุภัณฑ์ 001/54/0002

14 (สนป.) จ้างเหมาซ่อมแซม 300             300             เฉพาะเจาะจง สยามการยาง 2 สยามการยาง 2 ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่14/2562
พร้อมเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ ลว. 11 ต.ค. 61
หมายเลขทะเบียน กข 2565 ปข

หมายเลขครุภัณฑ์ 001/43/0001

15 (กองช่าง) จ้างเหมาบริการ 250 250 เฉพาะเจาะจง สยามการยาง 2 สยามการยาง 2 ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่15/2562
ปะยางรถฟาร์มแทรกเตอร์ ลว. 12 ต.ค. 61
หมายเลขทะเบียน ตค 2268 ปข

หมายเลขครุภัณฑ์ 631/59/0001

16 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 3,910          3,910          เฉพาะเจาะจง นายทิวา น้อยผล นายทิวา น้อยผล ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่16/2562
พร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่ ลว. 12 ต.ค. 61

ครุภัณฑ์เกษตรรถฟาร์มแทรก
เตอร์ หมายเลขทะเบียน

ตค 2268 ปข หมายเลขครุภัณฑ์

602/59/0001



17 (สนป.) จ้างเหมาซ่อมแซม 300             300             เฉพาะเจาะจง แสงเสียงไฮเทค แสงเสียงไฮเทค ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่17/2562
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (PC) ลว. 17 ต.ค. 61
หมายเลขครุภัณฑ์ 416/45/0003

18 (สนป.) จ้างเหมาซ่อมแซม 490             490             เฉพาะเจาะจง นายสมจิตร เกตุแก้ว นายสมจิตร เกตุแก้ว ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่18/2562
พร้อมเปล่ียนอะไหล่รถจักร ลว. 19 ต.ค. 61
ยานยนต์ หมายเลขทะเบียน

ป 1250 ปข หมายเลขครุภัณฑ์

009/39/0001

19 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 5,490 5,490 เฉพาะเจาะจง นายทิวา น้อยผล นายทิวา น้อยผล ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่19/2562
พร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่ ลว. 22 ต.ค. 61
ครุภัณฑ์เกษตร (อุปกรณ์ต่อ

พ่วงรถฟาร์มแทรกเตอร์ ใบมีด

ดันดิน หมายเลขครุภัณฑ์

631/59/0001, เคร่ืองตัดหญ้า

หมายเลขครุภัณฑ์ 633/59/0001

20 (กองช่าง) จ้างเหมาเปล่ียนถ่าย 2,340          2,340          เฉพาะเจาะจง นายแก้ว อรรคจังสกุล นายแก้ว อรรคจังสกุล ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่20/2562
น้ ามันเคร่ืองพร้อมเปล่ียน ลว. 29 ต.ค. 61
อุปกรณ์รถยนต์บรรทุกน้ า

หมายเลขครุภัณฑ์ 003/52/0001

21 (สนป.) จ้างเหมาคนงาน 9,000          9,000          เฉพาะเจาะจง นายพุฒ ดีกล่ัน นายพุฒ ดีกล่ัน ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่21/2562
ต าแหน่ง คนสวน ประจ าเดือน ลว. 29 ต.ค. 61



พฤศจิกายน 2561

22 (สนป.) จ้างเหมาบริการ 9,000          9,000          เฉพาะเจาะจง นายประสาน ทาทอง นายประสาน ทาทอง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่22/2562
ต าแหน่ง ยาม ประจ าเดือน ลว. 29 ต.ค. 61
พฤศจิกายน 2561

23 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 400             400             เฉพาะเจาะจง สยามการยาง 2 สยามการยาง 2 ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่23/2562
พร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่ ลว. 30 ต.ค. 61
ครุภัณฑ์เกษตร (รถฟาร์มแทรก

เตอร์) หมายเลขทะเบียน

ตค 2268 ปข หมายเลข

ครุภัณฑ์ 602/59/0001

24 (สนป.) จ้างเหมาบริการ 6,600          6,600          เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญพชัร พุม่ไสว นางสาวกญัญพชัร พุม่ไสว ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่24/2562
ปฏิบัติหน้าทีดู่แลเด็กศูนย์พัฒนา ลว. 31 ต.ค. 61
เด็กเล็กบ้านมะเด่ือทอง

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561

เฉพาะวันท าการจ านวน 22 วัน

25 (กองช่าง) จ้างเหมาคนงาน 6,600          6,600          เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรลภา นางสาวภัทรลภา ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่25/2562
ทัว่ไป ประจ าเดือน พฤศจิกายน มหาพรหม มหาพรหม ลว. 31 ต.ค. 61
2561 เฉพาะวันท าการจ านวน 22 วัน

26 (กองคลัง) จ้างเหมาคนงาน 6,600          6,600          เฉพาะเจาะจง นางสาววิสุนีย์ กัณหา นางสาววิสุนีย์ กัณหา ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่26/2562



ทัว่ไป ประจ าเดือน พฤศจิกายน ลว. 31 ต.ค. 61
2561 เฉพาะวันท าการจ านวน 22 วัน

27 (กองช่าง) โครงการก่อสร้าง 488,000       489,000       เฉพาะเจาะจง นางสอิ้ง อนุกูลประชา นางสอิ้ง อนุกูลประชา ราคาทีเ่หมาะสม สัญญาจ้างเลขที่
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1/2562 ลว. 16 ต.ค. 61
สายทุง่กลาง - หนองปลา

หมู่ที ่6 ต าบลเขาล้าน 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ระยะทางยาว 190 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า

760 ตารางเมตร พร้อมป้าย

โครงการจ านวน 2 ป้าย

ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง

ของท้องถิ่น แบบถนน ท.1

กรมการปกครอง กระทรวง

มหาดไทย

28 (สนป.) จ้างเหมาติดต้ังสาย- 890             890             เฉพาะเจาะจง แสงเสียงไฮเทค แสงเสียงไฮเทค ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่27/2562
แลนด์พร้อมอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้อง ลว. 5 พ.ย. 61

หมายเลขครุภัณฑ์ 416/52/0009

29 (สนป.) จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อม 2,150          2,150          เฉพาะเจาะจง แสงเสียงการไฟฟ้า แสงเสียงการไฟฟ้า ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่28/2562
แซมพร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่ ลว. 13 พ.ย. 61



เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลข

ครุภัณฑ์ 420/43/0005

30 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 550             550             เฉพาะเจาะจง สยามการยาง 2 สยามการยาง 2 ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่29/2562
พร้อมเปล่ียนอะไหล่ครุภัณฑ์ ลว. 19 พ.ย. 61
เกษตร(รถฟาร์มแทรกเตอร์)

หมายเลขทะเบียน ตค 2268 ปข

หมายเลขครุภัณฑ์ 602/59/0001

31 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 600             600             เฉพาะเจาะจง นายสมจิตร  เกตุแก้ว นายสมจิตร เกตุแก้ว ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่30/2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ลว. 20 พ.ย. 61
รถจักรยานยนต์หมายเลข

ทะเบียน กลน 534 ปข

หมายเลขครุภัณฑ์ 

009/48/0002

32 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายทิวา น้อยผล นายทิวา น้อยผล ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่31/2562
พร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่ ลว. 22 พ.ย. 61
ครุภัณฑ์เกษตร รถฟาร์มแทรก-

เตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์

602/59/0001

33 (สนป.) จ้างเหมาคนงาน 9,000          9,000          เฉพาะเจาะจง นายพุฒ ดีกล่ัน นายพุฒ ดีกล่ัน ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่32/2562
(คนสวน งานดูแลบ ารุงรักษา ลว. 26 พ.ย. 61
ต้นไม้ สนามหญ้าและสวน



หย่อม) ประจ าเดือน ธันวาคม

2561 ต้ังแต่วันที ่1 - 31 

ธันวาคม 2561

34 (สนป.) จ้างเหมาบริการ 5,400          5,400          เฉพาะเจาะจง นางสาวกญัญพชัร พุม่ไสว นางสาวกญัญพชัร พุม่ไสว ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่34/2562
ปฏิบัติหน้าทีผู้่ดูแลเด็ก ประจ า ลว. 27 พ.ย. 61
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเด่ือ

ทอง ประจ าเดือน ธันวาคม 

2561 ต้ังแต่วันที ่1 -31 ธ.ค. 61

เฉพาะวันท าการจ านวน 18 วัน

35 (สนป.) จ้างเหมาซ่อมแซม 400             400             เฉพาะเจาะจง แสงเสียงไฮเทค แสงเสียงไฮเทค ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่35/2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตรวจเช็ค ลว. 27 พ.ย. 61
สภาพพร้อมลงโปรแกรม

หมายเลขครุภัณฑ์ 416/57/0021

36 (กองคลัง) จ้างเหมาบริการ 5,400          5,400          เฉพาะเจาะจง นางสาววิสุนีย์ กัณหา นางสาววิสุนีย์ กัณหา ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่36/2562
คนงานทัว่ไป ประจ าเดือน ลว. 28 พ.ย. 61
ธันวาคม 2561 ต้ังแต่วันที่

1 - 31 ธันวาคม 2561 เฉพาะ

วันท าการจ านวน 18 วัน

37 (กองช่าง) จ้างเหมาบริการ 5,400 5,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรลภา นางสาวภัทรลภา ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่37/2562
คนงานทัว่ไป ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 มหาพรหม มหาพรหม ลว. 28 พ.ย. 61
ต้ังแต่วันที ่1 - 31 ธันวาคม 2561 



เฉพาะวันท าการจ านวน 18 วัน

38 (กองช่าง) โครงการก่อสร้าง 712,000       712,000       e-bidding บจก. วี ดีไซน์ แอนด์ บจก. วี ดีไซน์ แอนด์ ราคาทีเ่หมาะสม สัญญาจ้างก่อสร้าง
ห้องน้ าอาคารหอประชุม หมู่ที่ คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น เลขที ่2/2562
4 ต าบลเขาล้าน ขนาดกว้าง ลว. 2 พ.ย. 62
5.50 เมตร ยาว 12 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่

องค์การบริหารส่วนต าบล

เขาล้านก าหนด

39 (กองช่าง) โครงการก่อสร้าง 649,000 649,000 e-bidding บจก. วี ดีไซน์ แอนด์ บจก. วี ดีไซน์ แอนด์ ราคาทีเ่หมาะสม สัญญาจ้างก่อสร้าง
ห้องน้ าอาคารส านักงาน หมู่ที่ คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น เลขที ่3/2562
4 ต าบลเขาล้าน ขนาดกว้าง ลว. 7 พ.ย. 62
5.50 เมตร ยาว 12 เมตร 

ตามแบบและรายละเอียดที่

องค์การบริหารส่วนต าบล

เขาล้านก าหนด

40 (กองคลัง) จ้างเหมาท าตรายาง 500 500 เฉพาะเจาะจง ทีเอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ทีเอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่38/2562
จ านวน 5 อัน ลว. 3 ธ.ค. 61

41 (กองสาธารณสุขฯ) จ้างเหมา 4,260          4,260          เฉพาะเจาะจง นางเจียมใจ เกิดสมจิตต์ นางเจียมใจ เกิดสมจิตต์ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่39/2562
ตามโครงการส ารวจข้อมูล ลว. 4 ธ.ค. 61
จ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า



ประจ าปีงบประมาณ 2562

42 (สนป.) จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อม 150 150 เฉพาะเจาะจง วิศาลยนต์ วิศาลยนต์ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่40/2562
เคร่ืองตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ลว. 6 ธ.ค. 61
478/52/0002

43 (สนป.) จ้างเหมาท าตรายาง 740             740             เฉพาะเจาะจง เปเปอร์ เพรส เปเปอร์ เพรส ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่41/2562
จ านวน 5 อัน ลว. 6 ธ.ค. 61

44 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 1,100          1,100          เฉพาะเจาะจง นายทิวา น้อยผล นายทิวา น้อยผล ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่42/2562
พร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่ครุภัณฑ์ ลว. 6 ธ.ค. 61
เกษตร (อุปกรณ์ต่อพ่วงรถฟาร์ม

แทรกเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์

631/59/0001

45 (สนป.) จ้างเหมาซ่อมแซม 9,000          9,000          เฉพาะเจาะจง แสงเสียงไฮเทค แสงเสียงไฮเทค ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่43/2562
พร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่ครุ- ลว. 6 ธ.ค. 61
ภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร

หมายเลขครุภัณฑ์ 417/55/0002

46 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมเคร่ือง 200             200             เฉพาะเจาะจง แสงเสียงไฮเทค แสงเสียงไฮเทค ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่44/2562
คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ลว. 7 ธ.ค. 61
416/56/0019

47 (สนป.) จ้างเหมาบริการ 6,300          6,300          เฉพาะเจาะจง นายชูชีพ คละทอง นายชูชีพ คละทอง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่45/2562



ต าแหน่ง ยาม ประจ าเดือน ลว. 11 ธ.ค. 61
ธันวาคม 2561 ต้ังแต่วันที่

11 - 31 ธันวาคม 2561 รวม

21 วัน 

48 (สนป.) จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 450             450             เฉพาะเจาะจง ทีเอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ทีเอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่46/2562
พิมพ์อิงค์เจ็ทตามโครงการป้อง ลว. 19 ธ.ค. 61
กันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว

2.40 เมตร จ านวน 1 ป้าย

49 (สนป.) จ้างเหมาซ่อมแซม 750             750             เฉพาะเจาะจง แสงเสียงไฮเทค แสงเสียงไฮเทค ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่47/2562
เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ลว. 21 ธ.ค. 61
หมายเลขครุภัณฑ์ 482/57/0014

50 (สนป.) จ้างเหมาคนงาน 9,000          9,000          เฉพาะเจาะจง นายพุฒ ดีกล่ัน นายพุฒ ดีกล่ัน ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่48/2562
(คนสวน: งานดูแลบ ารุงต้นไม้ ลว. 24 ธ.ค. 61
สนามหญ้าและสวนหย่อม)

ประจ าเดือน มกราคม 2562

51 (สนป.) จ้างเหมาบริการ 9,000          9,000          เฉพาะเจาะจง นายชูชีพ คละทอง นายชูชีพ คละทอง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่49/2562
ต าแหน่ง ยาม ประจ าเดือน ลว. 25 ธ.ค. 61
มกราคม 2562 



52 (สนป.) จ้างเหมาบริการปฏิบัติ 6,600          6,600          เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญพัช พุม่ไสวนางสาวกัญญพัช พุม่ไสว ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่50/2562
หน้าทีดู่แลเด็กประจ าศูนย์ ลว. 25 ธ.ค. 61
พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเด่ือทอง

ประจ าเดือน มกราคม 2562

เฉพาะวันท าการรวม 22 วัน

53 (กองคลัง) จ้างเหมาบริการ 6,600          6,600          เฉพาะเจาะจง นางสาววิสุนีย์ กัณหา นางสาววิสุณีย์ กัณหา ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่51/2562
คนงานทัว่ไป ประจ าเดือน ลว. 26 ธ.ค. 61
มกราคม 2562 เฉพาะวัน

ท าการรวม 22 วัน

54 (กองช่าง) จ้างเหมาคนงาน 6,600          6,600          เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรลภา นางสาวภัทรลภา ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่52/2562
ทัว่ไป ประจ าเดือน มกราคม มหาพรหม มหาพรหม ลว. 27 ธ.ค. 61
2562 เฉพาะวันท าการรวม

22 วัน

55 (กองช่าง) โครงการต่อเติม 606,000       599,600       e-bidding บจก. ว ีดีไซน์ แอนด์ คอน บจก. ว ีดีไซน์ แอนด์ คอน ราคาทีเ่หมาะสม สัญญาจ้างเลขที ่4/2562
อาคารหอประชุมองค์การบริหาร สตรัคชั่น สตรัคชั่น ลว. 3 ธ.ค. 61
ส่วนต าบลเขาล้าน หมู่ที ่4 เสนอราคา 596,500 บาท ท าสัญญาราคา
ต าบลเขาล้าน 596,500 บาท

56 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 14,630         14,630         เฉพาะเจาะจง นายทิวา น้อยผล นายทิวา น้อยผล ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่53/2562
พร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่ครุภัณฑ์ ลว. 4 ม.ค. 62
เกษตร (อุปกรณ์ต่อพ่วงรถฟาร์ม

แทรกเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์



631/59/0001

57 (กองสาธารณสุขฯ) จ้างเหมา 930 930 เฉพาะเจาะจง ทีเอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ทีเอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่54/2562
จัดท าตรายาง จ านวน 5 ลว. 4 ม.ค. 62
รายการ

58 (กองคลัง) จ้างเหมาท าป้าย 8,000          8,000          เฉพาะเจาะจง ทีเอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ทีเอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่55/2562
ไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท ตามโครงการ ลว. 8 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้

ประจ าปี พ.ศ. 2562

59 (สนป.) จ้างเหมาท าป้าย 650             650             เฉพาะเจาะจง ทีเอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ทีเอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่56/2562
ตามโครงการคลินิกกฏหมาย ลว. 14 ม.ค. 62
และให้ความรู้กฏหมายในชีวิต

ประจ าวันแก่ประชาชน

60 (กองคลัง) จ้างเหมาตรวจเช็ค 1,980          1,980          เฉพาะเจาะจง แสงเสียงไฮเทค แสงเสียงไฮเทค ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่57/2562
สภาพและซ่อมแซมพร้อมเปล่ียน ลว. 15 ม.ค. 62
อะไหล่เคร่ืองส ารองไฟ

หมายเลขครุภัณฑ์ 416/58/0028/7

หมายเลขครุภัณฑ์ 416/58/0028/4

61 (สนป.) จ้างเหมาคนงาน 9,000          9,000          เฉพาะเจาะจง นายพุฒ ดีกล่ัน นายพุฒ ดีกล่ัน ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่58/2562
คนสวนงานดูแลบ ารุงรักษา ลว. 25 ม.ค. 62
ต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562



62 (สนป.) จ้างเหมาบริการ 9,000          9,000          เฉพาะเจาะจง นายชูชีพ  คละทอง นายชูชีพ  คละทอง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่59/2562
ต าแหน่ง ยาม ประจ าเดือน ลว. 25 ม.ค. 62
กุมภาพันธ์ 2562

63 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 17,790         17,790         เฉพาะเจาะจง นายทิวา น้อยผล นายทิวา น้อยผล ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่60/2562
พร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่ ลว. 5 ก.พ. 62
ครุภัณฑ์เกษตรรถฟาร์มแทรกเตอร์

หมายเลขทะเบียน ตค 2268 ปข

หมายเลขครุภัณฑ์ 602/59/0001 

64 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 250             250             เฉพาะเจาะจง สยามการยาง 2 สยามการยาง 2 ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่61/2562
พร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่ ลว. 14 ก.พ. 62
ครุภัณฑ์เกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์)
หมายเลขทะเบียน ตค 2268 ปข
หมายเลขครุภัณฑ์ 602/59/0001 

65 (กองสาธารณสุขฯ) จ้างเหมา 2,415          2,415          เฉพาะเจาะจง ทีเอฟ แอดเวอร์ ไทซ่ิง ทีเอฟ แอดเวอร์ ไทซ่ิง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่62/2562
ท าป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท ลว. 14 ก.พ. 62
จ านวน 2 รายการ

66 (สนป.) จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,000          1,000          เฉพาะเจาะจง รุ่งทรัพย์เซอร์วิส รุ่งทรัพย์เซอร์วิส ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่63/2562

ลว. 18 ก.พ. 62

67 (สนป.) จ้างเหมาซ่อมเคร่ือง 1,390          1,390          เฉพาะเจาะจง แสงเสียงไฮเทค แสงเสียงไฮเทค ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่64/2562



คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ลว. 20 ก.พ. 62
416/57/0021

68 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 150             150             เฉพาะเจาะจง นายคีรีวัฒน์ กล่ินหอม นายคีรีวัฒน์ กล่ินหอม ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่65/2562
พร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่ครุภัณฑ์ ลว. 20 ก.พ. 62
ยานพาหนะและขนส่ง รถจักร

ยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กก 5313 ปข หมายเลขครุภัณฑ์ 009/56/0005

69 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 1,020          1,020          เฉพาะเจาะจง นายทิวา น้อยผล นายทิวา น้อยผล ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่66/2562
พร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่ครุภัณฑ์ ลว. 25 ก.พ. 62
เกษตร (อุปกรณ์ต่อพ่วงรถฟาร์ม

แทรกเตอร์ ใบมีดดันดิน หมายเลข

ครุภัณฑ์ 631/59/0001)

70 (กองสาธารณสุขฯ) จ้างเหมา 375             375             เฉพาะเจาะจง ทีเอฟ แอดเวอร์ ไทซ่ิง ทีเอฟ แอดเวอร์ ไทซ่ิง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่67/2562
ท าป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท ลว. 25 ก.พ. 62
ตามโครงการฝึกอบรมสาธิตการ

ท าถังขยะอินทรีย์ครัวเรือน เพือ่

ลดปริมาณขยะในพืน้ที ่อบต.

เขาล้าน ประจ าปีงบประมาณ 2562

71 (สนป.) จ้างเหมาคนงาน 9,000          9,000          เฉพาะเจาะจง นายพุฒ ดีกล่ัน นายพุฒ ดีกล่ัน ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่68/2562
(คนสวนฯ) ประจ าเดือน มีนาคม ลว. 25 ก.พ. 62
2562



72 (สนป.) จ้างเหมาบริการ 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายชูชีพ คละทอง นายชูชีพ คละทอง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่69/2562
ต าแหน่ง ยาม ประจ าเดือน ลว. 25 ก.พ. 62
มีนาคม 2562 

73 (กองช่าง) จ้างเหมาโครงการ 111,000       111,000       เฉพาะเจาะจง นายสอิ้ง อนุกูลประชา นายสอิ้ง อนุกูลประชา ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่70/2562
ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยแห้ง ลว. 27 ก.พ. 62
-ประปาภูมิภาค หมู่ที ่1,2 ต าบล

เขาล้าน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ระยะทางยาว 750 เมตร โดยท า

การลงลูกรังไม่น้อยกว่า 475.31 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายจ านวน

2 ป้าย

74 (สนป.) จ้างเหมาตรวจสภาพรถ

จักรยานยนต์ จ านวน 2 คัน 120             120             เฉพาะเจาะจง สถานตรวจสภาพรถ สถานตรวจสภาพรถ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่71/2562
หมายเลขทะเบียน กษข 1 ปข เพชรทองทอง เพชรทองทอง ลว. 4 ม.ีค. 62
หมายเลขทะเบียน 009/50/0003

หมายเลขทะเบียน ป 1250 ปข

หมายเลขทะเบียน 009/39/0001

75 (กองคลัง) จ้างเหมาท าตรายาง 360             360             เฉพาะเจาะจง ทีเอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ทีเอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่72/2562
จ านวน 2 อัน ลว. 5 ม.ีค. 62

76 (กองคลัง) จ้างเหมาตรวจเช็ค 400             400             เฉพาะเจาะจง แสงเสียงไฮเทค แสงเสียงไฮเทค ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่73/2562
สภาพพร้อมเปล่ียนวัสดุอุปกรณ์ ลว. 6 ม.ีค. 62



ครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข

ครุภัณฑ์ 416/49/0008

77 (สนป.) จ้างเหมาถ่ายเอกสารฯ 315             315             เฉพาะเจาะจง แสงเสียงไฮเทค แสงเสียงไฮเทค ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่74/2562
จ านวน 5 รายการ ลว. 6 ม.ีค. 62

78 (กองสาธารณสุขฯ) จ้างเหมาฉีด 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก โถทอง นายสมนึก โถทอง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่75/2562
พ่นสารเคมีตามโครงการป้องกัน ลว. 8 ม.ีค. 62
ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 

ปีงบประมาณ 2562 (รอบที ่1)

79 (กองช่าง) จ้างเหมาพนักงานขับรถ 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายภมร บุญสนอง นายภมร บุญสนอง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่76/2562
เคร่ืองจักรกลขนาดเบา (รถยนต์ ลว. 11 ม.ีค. 62
บรรทุกน้ า) จ านวน 1 อัตรา

ประจ าเดือน มีนาคม 2562

80 (สนป.) จ้างเหมาตรวจสภาพ 200             200             เฉพาะเจาะจง สถานตรวจสภาพรถ สถานตรวจสภาพรถ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่77/2562
รถยนต์ หมายเลขทะเบียน เพชรทองทอง เพชรทองทอง ลว. 11 ม.ีค. 62
กข 2565 ปข หมายเลขครุภัณฑ์

001/43/0001

81 (กองคลัง) จ้างเหมาตรวจเช็ค 100 100 เฉพาะเจาะจง นายสมจิตร เกตุแก้ว นายสมจิตร เกตุแก้ว ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่78/2562
สภาพรถจักรยานยนต์และเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง ลว. 12 ม.ีค. 62
พร้อมวัสดุอุปกรณ์ หมายเลขทะเบียน 1 กจ 6512 ปข

หมายเลขครุภัณฑ์ 009/58/0006



82 (สนป.) จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอม 790             790             เฉพาะเจาะจง แสงเสียงไฮเทค แสงเสียงไฮเทค ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่79/2562
พิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ลว. 20 ม.ีค. 62

83 (สนป.)  จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอม 750 750 เฉพาะเจาะจง แสงเสียงไฮเทค แสงเสียงไฮเทค ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่80/2562
พิวเตอร์พร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่ ลว. 21 ม.ีค. 62
(จอภาพ) หมายเลขครุภัณฑ์

416/55/0013

84 (สนป.) จ้างเหมาคนงาน 9,000          9,000          เฉพาะเจาะจง นายพุฒ ดีกล่ัน นายพุฒ ดีกล่ัน ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่81/2562
คนสวนงานดูแลบ ารุงรักษา ลว. 27 ม.ีค. 62
ต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม

ประจ าเดือน เมษายน 2562

85 (สนป.) จ้างเหมาบริการ 9,000          9,000          เฉพาะเจาะจง นายชูชีพ  คละทอง นายชูชีพ  คละทอง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่82/2562
ต าแหน่ง ยาม ประจ าเดือน ลว. 27 ม.ีค. 62
เมษายน 2562

86 (กองช่าง) จ้างเหมาโครงการ 406,600 405,400 เฉพาะเจาะจง นายสอิ้ง อนุกูลประชา นายสอิ้ง อนุกูลประชา ราคาทีเ่หมาะสม สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่
ซ่อมแซมไหล่ทางถนน หมู่ที ่4, ท าสัญญาราคา 6/2562 ลว. 15 ม.ีค. 62
5, 6, 8 และซ่อมแซมถนนลูกรัง 400,000  บาท

หมู่ที ่9 ต าบลเขาล้าน

87 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก 414,900       414,400       เฉพาะเจาะจง หจก.ศุภมงคล เอ็นจิเนียร่ิง หจก.ศุภมงคล เอ็นจิเนียร่ิง ราคาทีเ่หมาะสม สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่
เก็บน้ า ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร ท าสัญญาราคา 7/2562 ลว. 15 ม.ีค. 62
สูง 12 เมตร (บริเวณแหล่งน้ า 413,000 บาท



ฝายตาแตง) หมู่ที ่8 ต าบลเขาล้าน

ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง

ของท้องถิ่น แบบระบบประปา ท.5

88 (สนป.) จ้างเหมาหุม้เบาะรถ 250             250             เฉพาะเจาะจง เจริญชัย เจริญชัย ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่83/2562
จักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ลว. 3 เม.ย. 62
กษข 1 ปข หมายเลขครุภัณฑ์

009/50/0003

89 (กองคลัง) จ้างเหมาซ่อมแซม 200             200             เฉพาะเจาะจง แสงเสียงไฮเทค แสงเสียงไฮเทค ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่84/2562
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมายเลข ลว. 3 เม.ย. 62
ครุภัณฑ์ 014/48/0005

90 (สนป.) จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 450             450             เฉพาะเจาะจง ทีเอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ทีเอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่85/2562
พิมพ์อิงค์เจ็ท ตามโครงการฯ ลว. 5 เม.ย. 62
ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 

2.40 เมตร ช่วงเทศกาลสงกรานต์

91 (สนป.) จ้างเหมาคนงาน 9,000          9,000          เฉพาะเจาะจง นายพุฒ ดีกล่ัน นายพุฒ ดีกล่ัน ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่86/2562
คนสวนงานดูแลบ ารุงรักษา ลว. 25 เม.ย. 62
ต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562

92 (สนป.) จ้างเหมาบริการ 9,000          9,000          เฉพาะเจาะจง นายชูชีพ  คละทอง นายชูชีพ  คละทอง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที ่87/2562
ต าแหน่ง ยาม ประจ าเดือน ลว. 26 เม.ย. 62



พฤษภาคม 2562

93 (สนป.) จ้างเหมาจัดท ารูปพระบรม 44,000         44,000         เฉพาะเจาะจง ทเีอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ทเีอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่88/2562

ฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ลว. 1 พ.ค. 62

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย

วรางกูร รัชกาลที่ 10 พร้อมใส่

กรอบ ขนาด กวา้ง 1.20 สูง

2.00 เมตร รูปปร้ินพร้อมเคลือบด้าน

94 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง อู่ เพชรเกษมยนต์ อู่ เพชรเกษมยนต์ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่89/2562

พร้อมเปล่ียนวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ ลว. 2 พ.ค. 62

รถยนต์บรรทุกน้ า หมายเลข

ทะเบียน 81-3931 ปข 

หมายเลขครุภัณฑ์ 003/52/0001

95 (สนป.) จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อม 3,000          3,000          เฉพาะเจาะจง นายสมจิตร เกตุแก้ว นายสมจิตร เกตุแก้ว ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่90/2562

เปล่ียนอะไหล่รถจักรยานยนต์ ลว. 3 พ.ค. 62

หมายเลขทะเบียน กษข 1 ปข

หมายเลขครุภัณฑ์ 009/50/0003

96 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 2,100          2,100          เฉพาะเจาะจง อู่ เพชรเกษมยนต์ อู่ เพชรเกษมยนต์ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่91/2562

พร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่รถยนต์ ลว. 8 พ.ค. 62

หมายเลขทะเบียน กง 3934 ปข

หมายเลขครุภัณฑ์ 001/54/0002



97 (กองช่าง) จ้างเหมาติดต้ังอุปกรณ์ 3000 3,000          เฉพาะเจาะจง นายทิวา น้อยผล นายทิวา น้อยผล ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่92/2562

รถยนต์บรรทุกน้ าพร้อมอะไหล่ ลว. 8 พ.ค. 62

หมายเลขทะเบียน 81-3931 ปข

หมายเลขครุภัณฑ์ 003/52/0001

98 (สนป. งานการศึกษา) จ้างเหมา 12,300         12,300         เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา เพชรโรจน์ นางสาวพนิดา เพชรโรจน์ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่93/2562

ประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์ ลว. 16 พ.ค. 62

พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเด่ือทอง

หมู่ที ่5 ต าบลเขาล้าน

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562

จ านวน 15 วันท าการ

จ านวนเด็ก 41 คน

99 (สนป. งานการศึกษา) จ้างเหมา 3,600          3,600          เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา เพชรโรจน์ นางสาวพนิดา เพชรโรจน์ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่94/2562

ประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์ ลว. 16 พ.ค. 62

พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนใจดี

หมู่ที ่8 ต าบลเขาล้าน

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562

จ านวน 15 วันท าการ

จ านวนเด็ก 12 คน

100 (สนป. งานการศึกษา) จ้างเหมา 4,800          4,800          เฉพาะเจาะจง นางปัด ไพสาลี นางปัด ไพสาลี ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่95/2562

ประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์ ลว. 16 พ.ค. 62

พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุง่กลาง

หมู่ที ่6 ต าบลเขาล้าน



ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562

จ านวน 15 วันท าการ

จ านวนเด็ก 16 คน

101 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 2,400          2,400          เฉพาะเจาะจง นายโลม ช้างทอง นายโลม ช้างทอง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่96/2562

รถยนต์บรรทุกน้ าพร้อมเปล่ียน ลว. 21 พ.ค. 62

วัสดุอะไหล่ หมายเลขทะเบียน

81-3931 ปข หมายเลขครุภัณฑ์

003/52/0001

102 (สนป.) จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 450             450             เฉพาะเจาะจง ทีเอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ทีเอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่97/2562

กว้าง 1 เมตร ยาว 3 เมตร ลว. 22 พ.ค. 62

ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

103 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 100 100             เฉพาะเจาะจง นายสมจิตร เกตุแก้ว นายสมจิตร เกตุแก้ว ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่98/2562

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ลว. 23 พ.ค. 62

รถจกัรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน

กลน 534 ปข หมายเลขครุภัณฑ์

009/48/0002

104 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 300             300             เฉพาะเจาะจง แสงเสียงไฮเทค แสงเสียงไฮเทค ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่99/2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลว. 23 พ.ค. 62

เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์

หมายเลขครุภัณฑ์ 416/61/0033/2



105 (สนป.) จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อม 300             300             เฉพาะเจาะจง แสงเสียงการไฟฟา้ แสงเสียงการไฟฟา้ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่100/2562

แซมพร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่ ลว. 29 พ.ค. 62

ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับ

อากาศ หมายเลขครุภัณฑ์

420/43/0005

106 (สนป.) จ้างเหมาคนงาน 9,000          9,000          เฉพาะเจาะจง นายพุฒ ดีกล่ัน นายพุฒ ดีกล่ัน ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 101/2562

คนสวนงานดูแลบ ารุงรักษา ลว. 30 พ.ค. 62
ต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม

ประจ าเดือน มิถุนายน 2562

107 (สนป.) จ้างเหมาบริการ 9,000          9,000          เฉพาะเจาะจง นายชูชีพ  คละทอง นายชูชีพ  คละทอง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 102/2562

ต าแหน่ง ยาม ประจ าเดือน ลว. 30 พ.ค. 62
มิถุนายน 2562

108 (กองช่าง) โครงการปรับปรุง 498,600       500,000       เฉพาะเจาะจง นายสอิ้ง อนุกูลประชา นายสอิ้ง อนุกูลประชา ราคาทีเ่หมาะสม สัญญาจ้างเลขที่ 8/2562

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ราคาทีเ่สนอ ท าสัญญา ลว. 13 พ.ค. 62
สายทุง่กลาง - ดอนใจดี โดยปรับ 495,000 บาท 495,000 บาท
ปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณช่วงวัดทุง่กลาง หมู่ที ่6,

11,8 ต าบลเขาล้าน ผิวจราจร

กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว

143 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่

น้อยกว่า 715 ตารางเมตร พร้อม



ป้ายโครงการจ านวน 2 ป้าย 

ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง

ของท้องถิ่นฯ

109 (กองช่าง) โครงการก่อสร้างถนน 631,000       654,000       e-bidding หจก. พรถาวรรุ่งเรือง หจก. พรถาวรรุ่งเรือง ราคาทีเ่หมาะสม สัญญาจ้างเลขที่ 9/2562

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนใจดี เสนอราคา ท าสัญญา ลว. 21 พ.ค. 62
ซอย 6-ดอนใจดี ซอย 12 หมู่ที่ 626,000 บาท 626,000 บาท
8 ต าบลเขาล้าน ผิวจราจรกว้าง

4.00 เมตร ระยะทางยาว 250 หจก. ล าพยาการโยธา
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ เสนอราคา

คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 628,000 บาท
1,000 ตารางเมตร พร้อมป้าย

โครงการจ านวน 2 ป้าย บจก. ซุปเปอร์เอ็กซ์
ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง เอ็นจิเนียร่ิง
ของท้องถิ่นฯ เสนอราคา

631,000 บาท

110 (กองช่าง) โครงการกอ่สร้างถนน 757,000       785,000       e-bidding หจก. พรถาวรรุ่งเรือง หจก. พรถาวรรุ่งเรือง ราคาทีเ่หมาะสม สัญญาจ้างเลขที่ 10/2562

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจยีมบุญ- เสนอราคา ท าสัญญา ลว. 21 พ.ค. 62
หุบคอม้า หมู่ที ่9,5 ต าบลเขาล้าน 738,000 บาท 738,000 บาท

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ระยะทางยาว 300 เมตร หนา หจก. ล าพยาการโยธาบจก. ซุปเปอร์เอ็กซ์
0.15 เมตร หรือพืน้ทีค่อนกรีตเสริม เสนอราคา เอ็นจิเนียร่ิง
เหล็กไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 754,900 บาท เสนอราคา

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 2 ป้าย 757,000 บาท



ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างฯ

111 (กองช่าง) โครงการปรับปรุง 563,000       585,000       e-bidding บจก. วี ดีไซน์ แอนด์ บจก. วี ดีไซน์ แอนด์ ราคาทีเ่หมาะสม สัญญาจ้างเลขที่ 11/2562

ถนนลาดยางสเลอร่ีซีล ซอยแสง คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น ลว. 24 พ.ค. 62
จันทร์ หมู่ที ่5 ต าบลเขาล้าน เสนอราคา ท าสัญญา
โดยท าการก่อสร้างเป็นถนนคอน 560,000 บาท 560,000 บาท
กรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง

4.00 เมตร ระยะทางยาว 225 หจก. เพชรเกษมการช่าง

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ เสนอราคา
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 563,000 บาท
900 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครง

การจ านวน 2 ป้าย ตามแบบ

มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น

112 (กองช่าง) โครงการปรับปรุงถนน 1,412,000     1,470,000     e-bidding บจก. สรวยี์ คอนสตรัคชั่น บจก. สรวยี์ คอนสตรัคชั่น ราคาทีเ่หมาะสม สัญญาจ้างเลขที่ 12/2562

ลาดยางสเลอร่ีซีล สายดอนใจดี- (1999) (1999) ลว. 24 พ.ค. 62
ห้วยน้ าทรัพย์ หมู่ที ่8,11 ต าบล เสนอราคา ท าสัญญา
เขาล้าน โดยท าการก่อสร้างเป็น 1,407,000 บาท 1,407,000 บาท
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร

กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว หจก. เพชรเกษมการช่าง
459 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ เสนอราคา
พืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย 1,412,000 บาท
กว่า 2,295 ตารางเมตร พร้อม

ป้ายโครงการจ านวน 2 ป้ายฯ

113 (กองช่าง) โครงการก่อสร้างถนน 631,000       654,000       e-bidding บจก. ซุปเปอร์เอ็กซ์ บจก. ซุปเปอร์เอ็กซ์ ราคาทีเ่หมาะสม สัญญาจ้างเลขที่ 13/2562



คอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยแห้ง- เอน็จเินียร่ิง เอน็จเินียร่ิง ลว. 27 พ.ค. 62
ดอนสูง หมู่ที ่2 ต าบลเขาล้าน เสนอราคา ท าสัญญา
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 628,000 บาท 626,000 บาท
ระยะทางยาว 250 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพืน้ทีค่อนกรีตเสริม หจก. ล าพยาการโยธา

เหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร เสนอราคา
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 2 ป้าย 628,900 บาท
ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง

ของท้องถิ่นฯ

114 (กองช่าง) โครงการก่อสร้างถนน 568,000       589,000       e-bidding บจก. ซุปเปอร์เอ็กซ์ บจก. ซุปเปอร์เอ็กซ์ ราคาทีเ่หมาะสม สัญญาจ้างเลขที่ 14/2562

คอนกรีตเสริม ซอยขาวปลอด เอน็จเินียร่ิง เอน็จเินียร่ิง ลว. 27 พ.ค. 62
หมู่ที ่4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร เสนอราคา ท าสัญญา
ระยะทางยาว 225 เมตร หนา 565,000 บาท 563,000 บาท
0.15 เมตร หรือพืน้ทีค่อนกรีตเสริม

เหล็กไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร หจก. ล าพยาการโยธา

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 2 ป้าย เสนอราคา
ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง 565,900 บาท
ของท้องถิ่นฯ

115 (กองคลัง) จ้างเหมาตรวจเช็ค 1,490          1,490          เฉพาะเจาะจง แสงเสียงไฮเทค แสงเสียงไฮเทค ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่103/2562

สภาพและซ่อมแซมพร้อมเปล่ียน ลว. 5 มิ.ย. 62

อะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หมายเลขครุภัณฑ์ 416/48/0005



116 (สนป.) จ้างเหมาประกอบอาหาร 75,460         75,460         เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา เพชรโรจนน์างสาวพนิดา เพชรโรจน์ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่104/2562

กลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก ลว. 10 มิ.ย. 62

เล็กบ้านมะเด่ือทอง หมู่ที ่5

ส าหรับภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา

2562 จ านวนนักเรียน 49 คน

117 (สนป.) จ้างเหมาประกอบอาหาร 18,480         18,480         เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา เพชรโรจนน์างสาวพนิดา เพชรโรจน์ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่105/2562

กลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก ลว. 10 มิ.ย. 62

เล็กบ้านดอนใจดี หมู่ที ่8

ส าหรับภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา

2562 จ านวนนักเรียน 12 คน

118 (สนป.) จ้างเหมาประกอบอาหาร 21,560         21,560         เฉพาะเจาะจง นางปัด ไพสาลี นางปัด ไพสาลี ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่106/2562

กลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก ลว. 10 มิ.ย. 62

เล็กบ้านทุง่กลาง หมู่ที ่6

ส าหรับภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา

2562 จ านวนนักเรียน 14 คน

119 (สนป.) จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อม 120 120 เฉพาะเจาะจง วิศาลยนต์ วิศาลยนต์ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่107/2562

แซมเคร่ืองตัดหญ้า หมายเลข ลว. 11 มิ.ย. 62

ครุภัณฑ์ 478/52/0002

120 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 480 480 เฉพาะเจาะจง สยามการยาง 2 สยามการยาง 2 ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่108/2562

พร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่ครุภัณฑ์ ลว. 11 มิ.ย. 62

เกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์



หมายเลขครุภัณฑ์ 602/59/0001

121 (กองช่าง) จ้างเหมาตรวจเช็ค 150             150             เฉพาะเจาะจง วิศาลยนต์ วิศาลยนต์ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่109/2562

ซ่อมแซมพร้อมเปล่ียนวัสดุ ลว. 12 มิ.ย. 62

อะไหล่เคร่ืองเล่ือยยนต์

หมายเลขครุภัณฑ์ 068/57/0002

122 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 7500 7,500.00      เฉพาะเจาะจง นายสมนึก โถทอง นายสมนึก โถทอง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่110/2562

จ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมี ตามโครง ลว. 17 มิ.ย. 62

การป้องกันและควบคุมโรคไข้

มาลาเรีย ปีงบประมาณ 2562

(รอบที ่2)

123 (สนป.) จ้างเหมาตรวจเช็คพร้อม 400             400             เฉพาะเจาะจง แสงเสียงไฮเทค แสงเสียงไฮเทค ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่111/2562

ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ลว. 20 มิ.ย. 62

(โน๊ตบุค๊) หมายเลขครุภัณฑ์

416/55/0015

124 (กองช่าง) จ้างเหมา ต าแหน่ง 1,500          1,500          เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พัฒน์ จันดากุล นายพงษ์พัฒน์ จันดากุล ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่112/2562

คนงานทัว่ไป ระยะเวลาต้ังแต่ ลว. 24 มิ.ย. 62

วันที ่24 - 30 มิถุนายน 2562

จ านวน 5 วันท าการ 

125 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 1,240          1,240          เฉพาะเจาะจง นายสมจิตร เกตุแก้ว นายสมจิตร เกตุแก้ว ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่113/2562

พร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่รถ ลว. 26  มิ.ย. 62



จักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน

1กก5313 ปข หมายเลข

ครุภัณฑ์ 009/56/0005

126 (สนป.) จ้างเหมาคนงาน 9,000          9,000          เฉพาะเจาะจง นายพุฒ ดีกล่ัน นายพุฒ ดีกล่ัน ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่114/2562

คนสวนงานดูแลบ ารุงรักษา ลว. 27  มิ.ย. 62

ต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562

127 (สนป.) จ้างเหมาบริการ 9,000          9,000          เฉพาะเจาะจง นายชูชีพ  คละทอง นายชูชีพ  คละทอง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่115/2562

ต าแหน่ง ยาม ประจ าเดือน ลว. 28  มิ.ย. 62

กรกฎาคม 2562

128 (กองช่าง) จ้างเหมาบริการ 6,000          6,000          เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พัฒน์ จันดากุล นายพงษ์พัฒน์ จันดากุล ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่116/2562

ต าแหน่ง คนงานทัว่ไป ประจ า ลว. 28 มิ.ย. 62

เดือน กรกฎาคม 2562 เฉพาะ

วันท าการจ านวน 20 วัน

129 (กองช่าง) โครงการปรับปรุง 2,146,000      2,067,923.11  e-bidding บจก.สรวีย ์คอนสตรัคชั่น บจก.สรวีย ์คอนสตรัคชั่น ราคาทีเ่หมาะสม สัญญาจา้งเลขที ่

ถนนลาดยางสเลอร่ีซีล สายสวน 1999 1999 15/2562 ลว. 10 มิ.ย. 62

ขนุน - มะเด่ือทอง หมู่ที ่10, 5 เสนอราคา 2,065,000 บาทท าสัญญา 2,065,000 บาท

ต าบลเขาล้าน โดยท าการเสริม

ผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอน

กรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

ระยะทางยาวรวม 1,283 เมตร



หนา 0.05 เมตร (ช่วงที ่1 ยาว

378 เมตร ช่วงที ่2 ยาว 192 

เมตร ช่วงที ่3 ยาว 517 เมตร

และช่วงที ่4 ยาว 196 เมตร)

หรือพืน้ทีเ่สริมผิวแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,415 

ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

จ านวน 2 ป้าย

งบประมาณ 2,146,000 บาท

ราคากลาง 2,067,923.11 บาท

130 (สนป.) จ้างเหมาเช็คซ่อมแซม 1,350          1,350          เฉพาะเจาะจง อู่ สมยศการช่าง อู่ สมยศการช่าง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่117/2562

พร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่กระจก ลว. 1 ก.ค. 62

บังลมหน้าครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง หมายเลขทะเบียน

กข 2565 ปข หมายเลขครุภัณฑ์

001/43/0001

131 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 910 910 เฉพาะเจาะจง นายสมจติร เกตุแกว้ นายสมจติร เกตุแกว้ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่118/2562

พร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่ครุภัณฑ์ ลว. 3 ก.ค. 62

ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์

หมายเลขทะเบียน กลน 534 ปข หมายเลขครุภัณฑ์ 009/48/0002

132 (สนป.) จ้างเหมาจัดรถแห่เทียน 22,000         22,000         เฉพาะเจาะจง นางศิริลักษณ์ ขนุทอง นางศิริลักษณ์ ขนุทอง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่119/2562

พรรษา ตามโครงการสืบสาน ลว. 10 ก.ค. 62



วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

(ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประจ าปี 2562)

133 (กองคลัง) จ้างเหมาท าตรายาง 1,210          1,210          เฉพาะเจาะจง เปเปอร์เพรส เปเปอร์เพรส ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่120/2562

จ านวน 8 รายการ ลว. 11 ก.ค. 62

134 (สนป.) จ้างเหมาเผยแพร่ 3,000          3,000          เฉพาะเจาะจง เพชรเกษมการพมิพ์ เพชรเกษมการพมิพ์ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่121/2562

ประชาสัมพันธ์ร่วมลงนามถวาย ลว. 12 ก.ค. 62

พระพรในวโรกาสคล้ายวันพระราช

สมภพของพระบาทสมเด็จพระ

วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่10

หนังสือ "ยอดแหลมนิวส์" ฉบับที่
508 วันที ่16-31 กรกฎาคม 2562

135 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 8,800          8,800          เฉพาะเจาะจง นายทิวา น้อยผล นายทิวา น้อยผล ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่122/2562

พร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่ครุภัณฑ์ ลว. 18 ก.ค. 62

เกษตร (อุปกรณ์ต่อพ่วงรถฟาร์ม

แทรกเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ 631/59/0001, 633/59/0001

136 (สนป.) จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ือง 200             200             เฉพาะเจาะจง แสงเสียงการไฟฟ้า แสงเสียงการไฟฟ้า ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่124/2562

พิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข ลว. 26  ก.ค. 62

ครุภัณฑ์

137 (สนป.) จ้างเหมาคนงาน 9,000          9,000          เฉพาะเจาะจง นายพุฒ ดีกล่ัน นายพุฒ ดีกล่ัน ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่125/2562



คนสวนงานดูแลบ ารุงรักษา ลว. 30  ก.ค. 62

ต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม

ประจ าเดือน สิงหาคม 2562

138 (กองช่าง) จ้างเหมาโครงการ 42,000         42,000         เฉพาะเจาะจง นายสอิ้ง อนุกูลประชา นายสอิ้ง อนุกูลประชา ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่126/2562

ขยายท่อเมนประปา ถนนสาย ลว. 30  ก.ค. 62

สวนขนุนซอย 6  หมู่ที ่10

ต าบลเขาล้าน 

139 (สนป.) จ้างเหมาร้ือถอนเคร่ือง 6,000          6,000          เฉพาะเจาะจง นายบุญเกื้อ จีนวงษ์ นายบุญเกื้อ จีนวงษ์ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่127/2562

ปรับอากาศ จ านวน 11 เคร่ือง ลว. 31  ก.ค. 62

140 (กองช่าง) โครงการปรับปรุง 2,517,000     1,872,130.10  e-bidding บจก. วี ดีไซน์ แอนด์ บจก. วี ดีไซน์ แอนด์ ราคาทีเ่หมาะสม สัญญาจา้งเลขที่

อาคารส านักงานทีท่ าการองค์ คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น 16/2562 ลงวันที่

การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน  เสนอราคา ราคาทีต่กลงจา้ง 18 กรกฎาคม 2562
หมู่ที ่ 4  ต าบลเขาล้าน 1,871,108.67 บาท 1,871,000 บาท

141 (กองช่าง) โครงการซ่อมแซม 498,600       495,000       เฉพาะเจาะจง นายสอิ้ง อนุกลูประชา นายสอิ้ง อนุกลูประชา ราคาทีเ่หมาะสม สัญญาจา้งเลขที่

ถนนลูกรัง จ านวน 13 สาย 17/2562 ลงวันที่

หมู่ที ่1, 2, 4, 5, 6, 8, 11 26 กรกฎาคม 2562
ต าบลเขาล้าน

142 (กองช่าง) จ้างเหมาเปล่ียนถ่าย 3,190          3,190          เฉพาะเจาะจง อู่ เพชรเกษมยนต์ อู่ เพชรเกษมยนต์ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่128/2562

น้ ามันเคร่ืองพร้อมเปล่ียนอุปกรณ์ ลว. 2  ส.ค. 62

รถยนต์บรรทุกน้ า หมายเลข



ทะเบียน 81-3931 ประจวบฯ

143 (สนป.) จ้างเหมาบริการ 9,000          9,000          เฉพาะเจาะจง นายวันชัย ทองแก้ว นายวันชัย ทองแก้ว ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่129/2562

ต าแหน่ง ยาม ประจ าเดือน ลว. 2  ส.ค. 62

สิงหาคม 2562 ต้ังแต่วันที ่2-

31 สิงหาคม 2562

144 (กองช่าง) จ้างเหมาตรวจสภาพ 200             200             เฉพาะเจาะจง สถานตรวจสภาพรถ สถานตรวจสภาพรถ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่130/2562

รถยนต์ หมายเลขทะเบียน เพชรทองทอง เพชรทองทอง ลว. 6  ส.ค. 62

กง 3934 ปข หมายเลขครุภัณฑ์

009/48/0002

145 (สนป.) จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 950             950             เฉพาะเจาะจง แสงเสียงไฮเทค แสงเสียงไฮเทค ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่131/2562

คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ลว. 8  ส.ค. 62

482/61/0022

146 (สนป.) จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพ 200             200             เฉพาะเจาะจง แสงเสียงไฮเทค แสงเสียงไฮเทค ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่132/2562

และซ่อมแซมพร้อมเปล่ียนอะไหล่ ลว. 9  ส.ค. 62

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข

ครุภัณฑ์ 482/57/0015

147 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 2,780          2,780          เฉพาะเจาะจง แสงเสียงไฮเทค แสงเสียงไฮเทค ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่133/2562

เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์พร้อม ลว. 14  ส.ค. 62

เปล่ียนอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์

416/53/0010



148 (สนป.) จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 450             450             เฉพาะเจาะจง ที เอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ที เอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่134/2562

พิมพ์อิงค์เจ็ทโครงการยกร่างข้อ ลว. 15  ส.ค. 62

บัญญัติ อบต.เขาล้านฯ จ านวน

1 ป้าย

149 (สนป.) จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 450             450             เฉพาะเจาะจง ที เอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ที เอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่135/2562

พิมพ์อิงค์เจ็ทโครงการปลูกป่า ลว. 16  ส.ค. 62

สร้างความดีถวายสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระ

บามราชชนนีพันปีหลวงฯ

150 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 97,000         97,000         เฉพาะเจาะจง นายสอิ้ง อนุกูลประชา นายสอิ้ง อนุกูลประชา ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่136/2562

ท านบตาเย็น หมู่ที ่10 ต าบล ราคาทีต่กลงจ้าง ลว. 16  ส.ค. 62

เขาล้าน โดยท าการเทคอนกรีต 96,000 บาท
ข้ามสันท านบตาเย็น ขนาดกว้าง

4.00 เมตร ยาว 20 เมตร ตาม

แบบและรายละเอียดที ่องค์การ

บริหารส่วนต าบลเขาล้านก าหนด

151 (สนป.) จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อม 1,990 1,990 เฉพาะเจาะจง แสงเสียงไฮเทค แสงเสียงไฮเทค ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่137/2562

เปล่ียนอะไหล่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ลว. 20  ส.ค. 62

หมายเลขครุภัณฑ์ 416/54/0012/3

152 (กองช่าง) จ้างเหมาโครงการวาง 83,600         83,500         เฉพาะเจาะจง นายสอิ้ง อนุกูลประชา นายสอิ้ง อนุกูลประชา ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่138/2562



ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ราคาทีต่กลงจ้าง ลว. 22  ส.ค. 62

ถนนสายนาล้อม - โป่งแดง หมู่ที่ 81,000 บาท
3 ต าบลเขาล้าน (บริเวณโรงเรียน

วัดนาล้อม) โดยท าการวางท่อ

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลาง 0.80*1.00 เมตร

จ านวน 2 แถว แถวละ 11 ท่อน 

พร้อมขุดลอกร่องน้ าเหมืองสาธารณะปากกว้าง 1.40 เมตร ยาว 425 เมตร ลึก 0.80 เมตร

ตามแบบและรายละเอียดทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านก าหนด

153 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 720             720             เฉพาะเจาะจง นายสมจิตร เกตุแก้ว นายสมจิตร เกตุแก้ว ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่139/2562

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ลว. 28  ส.ค. 62

รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน

กลน 534 ปข หมายเลขครุภัณฑ์

009/48/0002

154 (สนป.) จ้างเหมาคนงาน 9,000          9,000          เฉพาะเจาะจง นายพุฒ ดีกล่ัน นายพุฒ ดีกล่ัน ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่140/2562

คนสวนงานดูแลบ ารุงรักษา ลว. 29  ส.ค. 62

ต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม

ประจ าเดือน กันยายน 2562

155 (สนป.) จ้างเหมาบริการ 9,000          9,000          เฉพาะเจาะจง นายวันชัย ทองแก้ว นายวันชัย ทองแก้ว ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่141/2562

ต าแหน่ง ยาม ประจ าเดือน ลว. 30  ส.ค. 62

กันยายน 2562



156 (กองช่าง) โครงการปรับปรุงถนน 491,000       493,000       เฉพาะเจาะจง นายสอิ้ง อนุกูลประชา นายสอิ้ง อนุกูลประชา ราคาทีเ่หมาะสม สัญญาจา้งเลขที ่18/2562

ลูกรังสายทุง่กลาง ซอย 1 หมู่ที่ ราคาทีต่กลงจ้าง ลงวันที ่16 ส.ค.62

6 ต าบลเขาล้าน โดยท าการเท

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว

190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 2 ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

157 (กองช่าง) จ้างเหมาโครงการ 497,250       497,250       เฉพาะเจาะจง นายสอิ้ง อนุกูลประชา นายสอิ้ง อนุกูลประชา ราคาทีเ่หมาะสม สัญญาจา้งเลขที ่19/2562

ซ่อมแซมถนนลูกรังจ านวน 19 ราคาทีต่กลงจ้าง ลงวันที ่30 ส.ค.62

สาย หมู่ที ่5, 8, 9, 11 ต าบล 495,000 บาท
เขาล้าน ตามรายละเอียดทีอ่งค์

การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน

ก าหนด

158 (สนป.) จ้างเหมาโครงการส ารวจ 20,000         20,000         เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยพีระ สถาบันเทคโนโลยพีระ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่142/2562

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับ จอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาด ลว. 4 ก.ย. 62
บริการขององค์กรปกครองส่วน กระบัง กระบัง

ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562

159 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 2,390 2,390 เฉพาะเจาะจง เจริญทรัพย์ศูนย์ล้อ เจริญทรัพย์ศูนย์ล้อ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่143/2562

พร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่รถยนต์ ลว. 4 ก.ย. 62
หมายเลขทะเบียน กง 3934 ปข

หมายเลขครุภัณฑ์ 001/54/0002



160 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 250             250             เฉพาะเจาะจง สยามการยาง 2 สยามการยาง 2 ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่144/2562

พร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่ครุภัณฑ์ ลว. 5 ก.ย. 62
เกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์

หมายเลขทะเบียน ตค 2268 ปข

หมายเลขครุภัณฑ์ 602/59/0001

161 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 2,350          2,350          เฉพาะเจาะจง สยามการยาง 2 สยามการยาง 2 ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่145/2562

พร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่ครุภัณฑ์ ลว. 6 ก.ย. 62
เกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์

หมายเลขทะเบียน ตค 2268 ปข

หมายเลขครุภัณฑ์ 602/59/0001

162 (สนป.) จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 400 400 เฉพาะเจาะจง แสงเสียงไฮเทค แสงเสียงไฮเทค ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่146/2562

คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ลว. 6 ก.ย. 62
479/55/0002

163 (สนป.) จ้างเหมาซ่อมแซม 400 400 เฉพาะเจาะจง แสงเสียงการไฟฟ้า แสงเสียงการไฟฟ้า ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่147/2562

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ลว. 10 ก.ย. 62
คูลเลอร์น้ าร้อน หมายเลข

ครุภัณฑ์ 712/51/0001 และ

712/51/0002

164 (กองช่าง) จ้างเหมาตรวจสภาพ 60              60              เฉพาะเจาะจง สถานตรวจสภาพรถ สถานตรวจสภาพรถ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่148/2562

รถจักรยานยนต์ หมายเลข เพชรทองทอง เพชรทองทอง ลว. 10 ก.ย. 62



ทะเบียน กลน 534 ปข

หมายเลขครุภัณฑ์ 009/48/0002

165 (สนป.) จ้างเหมาซ่อมแซม 200             200             เฉพาะเจาะจง วิศาลยนต์ วิศาลยนต์ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่149/2562

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ลว. 11 ก.ย. 62
เคร่ืองตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์

478/52/0002

166 (กองคลัง) จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,010          1,010          เฉพาะเจาะจง รุ่งทรัพยเ์ซอร์วิส รุ่งทรัพยเ์ซอร์วิส ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่150/2562

ระวางทีดิ่นในเขตพืน้ที ่อบต. ลว. 17 ก.ย. 62
เขาล้าน

167 (กองช่าง) จ้างเหมารถแบคโฮ 2,400          2,400          เฉพาะเจาะจง นายจรัญ ท าขวัญ นายจรัญ ท าขวัญ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่151/2562

เล็กขุดดินวางท่อเมนประปา ลว. 17 ก.ย. 62
บริเวณสายทุง่กลาง-ห้วยน้ าทรัพย์

ม. 6 ต าบลเขาล้าน

168 (สนป.) จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 450             450             เฉพาะเจาะจง ที เอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ที เอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่152/2562

พิมพ์อิงค์เจ็ทตามโครงการสนับ ลว. 18 ก.ย. 62
สนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ส าหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ฯ

169 (สนป.) จ้างเหมารถโดยสารไม่ 14,000         14,000         เฉพาะเจาะจง นางสาวยพุา ทองเกา่ นางสาวยพุา ทองเกา่ ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่153/2562

ประจ าทางปรับอากาศ 2 ชั้นฯ ลว. 18 ก.ย. 62
ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรม



พัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัยฯ

170 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 8,950          8,950          เฉพาะเจาะจง นายทิวา น้อยผล นายทิวา น้อยผล ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่154/2562

พร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่ครุภัณฑ์ ลว. 18 ก.ย. 62
เกษตร อุปกรณ์ต่อพ่วงรถฟาร์ม

แทรกเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์

602/59/0001, 631/59/0001,

633/59/0001

171 (สนป.) จ้างเหมาซ่อมแซมพร้อม 1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง นายสมจิตร เกตุแก้ว นายสมจิตร เกตุแก้ว ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่155/2562

เปล่ียนวัสดุอะไหล่ครุภัณฑ์ยาน ลว. 19 ก.ย. 62
พาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์

หมายเลขทะเบียน กษข 1 ปข

หมายเลขครุภัณฑ์ 009/50/0003

172 (สนป.) จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 6,615          6,615          เฉพาะเจาะจง แสงเสียงไฮเทค แสงเสียงไฮเทค ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่156/2562

พร้อมเข้าเล่มขอช้อบัญญัติ ลว. 20 ก.ย. 62
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน

45 เล่ม 

173 (สนป. งานการศึกษา) จ้างเหมา 450             450             เฉพาะเจาะจง ที เอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ที เอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่157/2562

ท าป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ทฯ ตาม ลว. 25 ก.ย. 62
โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย



3-5 ปีฯ

174 (สนป. งานการศึกษา) จ้างเหมา 450             450             เฉพาะเจาะจง ที เอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ที เอฟ แอดเวอร์ไทซ่ิง ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่158/2562

ท าป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ทฯ ตาม ลว. 25 ก.ย. 62
โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย

3-5 ปีฯ

175 (กองช่าง) จ้างเหมาซ่อมแซม 1,000          1,000          เฉพาะเจาะจง นายทิวา น้อลผล นายทิวา น้อยผล ราคาทีเ่หมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที ่159/2562

พร้อมเปล่ียนวัสดุอะไหล่ครุภัณฑ์ ลว. 27 ก.ย. 62
เกษตรรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 2268 ปข

หมายเลขครุภัณฑ์ 602/59/0001

176 (กองช่าง) จ้างโครงการปรับปรุง 476,000       475,000       เฉพาะเจาะจง บจก.สรวีย์ คอนสตรัคชั่นบจก.สรวีย์ คอนสตรัคชั่น ราคาทีเ่หมาะสม สัญญาจา้งเลขที ่20/2562

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (1999) (1999) ลว. 13 ก.ย. 62

สายสวนขนุน - มะเด่ือทอง ม.10,5

ต.เขาล้าน โดยท าการปูเสริมผิว

จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะ

ทางยาว 300 เมตร ความหนา

0.05 เมตร หรือพืน้ทีล่าดยางไม่

น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

และป้ายโครงการ ตามแบบและ

รายละเอียดทีอ่งค์การบริหาร



ส่วนต าบลเขาล้านก าหนด


