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แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ โดยสรุป สัญญำซ้ือ
1 จ้างปฏิบัติหน้าท่ียามเฝ้าส านักงาน 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพยงค์  นาคข า นายพยงค์  นาคข า มีอาชีพ CNTR-0165/63

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ลว. 30 ก.ย.63
2 จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 1,500.00           1,500.00     เฉพาะเจาะจง นายวิเชษฐ  ทองฟัก นายวิเชษฐ  ทองฟัก มีอาชีพ 00001/64

นางสาวสุพรรณา ต่อเช้ือ นางสาวสุพรรณา ต่อเช้ือ ลว. 6 ต.ค.63
นางสาวน้ าทิพย์ บุญรักษา นางสาวน้ าทิพย์ บุญรักษา
รวม 3 ราย 1,500 บาท รวม 3 ราย 1,500 บาท

3 จ้างเหมาจัดท าพวงมาลา เน่ืองในวัน 1,000.00           1,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษบง  มานพ นางสาวบุษบง  มานพ มีอาชีพ CNTR-0006/64
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ลว. 12 ต.ค.63
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จ านวน 1 พวง

4 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 132,680.00        132,680.00  เฉพาะเจาะจง บจก.กษิด์ิวรรธน์ เคมภัณฑ์ บจก.กษิด์ิวรรธน์ เคมภัณฑ์ มีอาชีพ  2/2564
สารส้ม จ านวน 200 กระสอบ ลว. 20 ต.ค.63
คลอรีนน้ า 10% จ านวน 40  ถัง

5 จ้างเหมาจัดท าพวงมาลา เน่ืองในวัน 1,000.00           1,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษบง  มานพ นางสาวบุษบง  มานพ มีอาชีพ CNTR-0010/64
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ลว. 22 ต.ค.63
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
จ านวน 1 พวง

6 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ียามเฝ้า 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพยงค์  นาคข า นายพยงค์  นาคข า มีอาชีพ CNTR-0005/64
ส านักงาน องค์การบริหารส่วน ลว. 1 ต.ค. 63
ต าบลบ้านสร้าง 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

7 จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าท่ีจด 6,000.00           6,000.00     เฉพาะเจาะจง นายไชยยันต์ ศรีแสงฉาย นายไชยยันต์ ศรีแสงฉาย มีอาชีพ CNTR-0001/64

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนสร้ำง
ภำยในวันท่ี 1  ตุลำคม 2563 - 30  กันยำยน  2564

                                                                                                                   สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบปีงบประมำณ 2564                                                                                       



มาตรน้ า จัดท าบัญชีการใช้น้ าและ ลว. 1 ต.ค. 63
รายงานการจดมาตรน้ าของประปา
หมู่ 3,8,9,10,11 ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

8 จ้างเหมาปฏิบติหน้าท่ีผลิตและดูแลน้ า 9,000.00           9,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเมธี  เช้ือวงษ์ นายเมธี  เช้ือวงษ์ มีอาชีพ CNTR-0007/64
ประปา หมู่ท่ี 3 ขององค์การบริหาร ลว. 1 ต.ค. 63
ส่วนต าบลบ้านสร้าง 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

9 จ้างเหมาปฏิบัติหน้าท่ีเฝ้าสถานีสูบน้ า 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุจินต์  แพเหล่า นายสุจินต์  แพเหล่า มีอาชีพ CNTR-0002/64
บ้านคูตานพ ลว. 1 ต.ค. 63
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

10 ซ้ือวารสาร(หนังสือพิมพ์รายวัน) 400.00             400.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา  เพ็งศรี นางสาวนัยนา  เพ็งศรี มีอาชีพ CNTR-0003/64
วันละ 2 ฉบับ ลว. 1 ต.ค. 63
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

11 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 600.00             600.00       เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  เตธนานันท์ นายวิทยา  เตธนานันท์ มีอาชีพ CNTR-0008/64
โครงการวันรักต้นไม้ ประจ าปีของชาติ ลว. 19 ต.ค. 63
พ.ศ.2563 จ านวน 1  ป้าย

12 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,337.14           3,337.14     เฉพาะเจาะจง หจก.วาสนาบ้านสร้างบริการ หจก.วาสนาบ้านสร้างบริการ มีอาชีพ CNTR-0004/64
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 ลว. 19 ต.ค. 63
 - น้ ามันวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอร์ 95
 - น้ ามันดีเซล
 -น้ ามันวีพาวเวอร์ดีเซล

13 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 1,500.00           1,500.00     เฉพาะเจาะจง นายวิเชษฐ  ทองฟัก นายวิเชษฐ  ทองฟัก มีอาชีพ 00040/64
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 นางสาวสุพรรณา ต่อเช้ือ นางสาวสุพรรณา ต่อเช้ือ ลว. 9 พ.ย. 64

นางสาวน้ าทิพย์ บุญรักษา นางสาวน้ าทิพย์ บุญรักษา
รวม 3 ราย 1,500 บาท รวม 3 ราย 1,500 บาท

14 ค่าท าป้ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ 1,152.00           1,152.00     เฉพาะเจาะจง นายธนพงษ์  สุขประมูล นายธนพงษ์  สุขประมูล มีอาชีพ CNTR-0011/64
การจิตอาสาภัยพิบัติ ลว. 30 ต.ค.63

15 ซ้ือกระเป๋าส าหรับใส่เอกสาร ส าหรับผู้ 3,300.00           3,300.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ  รุ่งแจ้ง นางสาวกนกวรรณ  รุ่งแจ้ง มีอาชีพ CNTR-0013/64



เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม ลว. 30 ต.ค.63
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

16 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ตามโครงการฝึกอบรม 1,100.00           1,100.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวรมณ  ยะระสิทธ์ิ นางสาวรมณ  ยะระสิทธ์ิ มีอาชีพ CNTR-0012/64
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ลว. 30 ต.ค.63

17 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ตามโครงการฝึกอบรม 11,200.40         11,200.40   เฉพาะเจาะจง ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ มีอาชีพ 4/2564
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ลว. 30 ต.ค.63

18 จ้างตกแต่งสถานท่ีโครงการฝึกอบรม 9,500.00           9,500.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสุดาพร  สมบูรณ์ย่ิง นางสาวสุดาพร  สมบูรณ์ย่ิง มีอาชีพ 3/2564
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ลว. 30 ต.ค.63

19 ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 2,750.00           2,750.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวิตรี ด ารงค์กูลสมบัติ นางสาวิตรี ด ารงค์กูลสมบัติ มีอาชีพ CNTR-0020/64
พร้อมขาต้ัง ลว. 16 พ.ย..63

20 ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 400.00             400.00       เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  เตธนานันท์ นายวิทยา  เตธนานันท์ มีอาชีพ CNTR-0022/64
ประชาคมท้องถ่ิน ลว. 17 พ.ย..63

21 ซ้ือวัสดุ (หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) 4,580.00           4,580.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม มีอาชีพ CNTR-0023/64
Fuji Xerox S2220 จ านวน 2 กล่อง ลว. 18 พ.ย..63

22 จ้างเหมาบ ารุงรักษาซ่อมแซมเคร่ืองปรับ 4,700.00           4,700.00     เฉพาะเจาะจง Pon Electrieair Services Pon Electrieair Services มีอาชีพ CNTR-0024/64
อากาศส านักงาน ลว. 23 พ.ย..63
เลขครุภัณฑ์ 420-60-0010

23 จ้างเหมาบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถ 10,400.00         10,400.00   เฉพาะเจาะจง อู่วินัยการช่าง อู่วินัยการช่าง  มีอาชีพ 6/2565
บรรทุกน้ า

24 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ียามเฝ้า 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพยงค์  นาคข า นายพยงค์  นาคข า มีอาชีพ CNTR-0014/64
ส านักงาน องค์การบริหารส่วน ลว. 30 ต.ค. 63
ต าบลบ้านสร้าง 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563

25 จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าท่ีจด 6,000.00           6,000.00     เฉพาะเจาะจง นายไชยยันต์ ศรีแสงฉาย นายไชยยันต์ ศรีแสงฉาย มีอาชีพ CNTR-0015/64
มาตรน้ า จัดท าบัญชีการใช้น้ าและ ลว. 30 ต.ค. 63
รายงานการจดมาตรน้ าของประปา
หมู่ 3,8,9,10,11 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563

26 จ้างเหมาปฏิบติหน้าท่ีผลิตและดูแลน้ า 9,000.00           9,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเมธี  เช้ือวงษ์ นายเมธี  เช้ือวงษ์ มีอาชีพ CNTR-0017/64



ประปา หมู่ท่ี 3 ขององค์การบริหาร ลว. 30 ต.ค. 63
ส่วนต าบลบ้านสร้าง 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563

27 จ้างเหมาปฏิบัติหน้าท่ีเฝ้าสถานีสูบน้ า 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุจินต์  แพเหล่า นายสุจินต์  แพเหล่า มีอาชีพ CNTR-0002/64
บ้านคูตานพ ลว. 1 ต.ค. 63
ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

28 ซ้ือวารสาร(หนังสือพิมพ์รายวัน) 380.00             380.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา  เพ็งศรี นางสาวนัยนา  เพ็งศรี มีอาชีพ CNTR-0029/64
วันละ 2 ฉบับ ลว. 30 ต.ค. 63
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563

29 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,267.33           5,267.33     เฉพาะเจาะจง หจก.วาสนาบ้านสร้างบริการ หจก.วาสนาบ้านสร้างบริการ มีอาชีพ CNTR-0030/64
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 ลว. 30 ต.ค. 63
 - น้ ามันวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอร์ 95
 - น้ ามันดีเซล
 -น้ ามันวีพาวเวอร์ดีเซล

30 จ้างเหมาเปล่ียนกะโหลกสถานีสูบน้ า 29,000.00         29,000.00   เฉพาะเจาะจง เค.เอส.เทรดด้ิง.แอนด์ เค.เอส.เทรดด้ิง.แอนด์ มีอาชีพ 10/2564
ด้วยไฟฟ้าบ้านคูตานพ หมู่ 5 คอนสตรัคช่ัน คอนสตรัคช่ัน ลว. 2 ธ.ค. 63

31 จ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ 5,300.00           5,300.00     เฉพาะเจาะจง ปอน อิเล็คทริค แอร์ เซอร์วิสปอน อิเล็คทริค แอร์ เซอร์วิส มีอาชีพ  7/2564
ลว. 30 พ.ย. 63

32 อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ 11,995.90         11,995.90   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัดสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด มีอาชีพ  2/2564
ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ลว. 1 ต.ค. 63
ประจ าเดือน ตุลาคม 63 จ านวน 20 วัน
 - ศพด.ประชุมเขตศึกษา จ านวน 160 ถุง
 -ศพด.วัดมูลเหล็ก จ านวน 540 ถุง
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 63 จ านวน 27 วัน
 - ศพด.ประชุมเขตศึกษา จ านวน 216  กล่อง



 -ศพด.วัดมูลเหล็ก จ านวน 279  กล่อง
33 อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ 44,556.20         44,556.20   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัดสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด มีอาชีพ  2/2564

ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ลว. 1 ต.ค. 63
ประจ าเดือน ตุลาคม 63 จ านวน 20 วัน
 - รร.วัดมูลเหล็ก จ านวน 1,580  ถุง
 - รร.ประชุมเขตศึกษา จ านวน 1,020 ถุง
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 63 จ านวน 27 วัน
 - รร.วัดมูลเหล็ก จ านวน 2,133  กล่อง
 - รร.ประชุมเขตศึกษา จ านวน 1,377 กล่อง

34 จ้างเหมาจัดท าพานพุ่มดอกไม้สด 1,000.00           1,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษบง  มานพ นางสาวบุษบง  มานพ มีอาชีพ CNTR-0039/64
เพ่ือใช้ในกิจกรรมเน่ืองในวันคล้ายวัน ลว. 3 ธ.ค. 63
พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรฯ

35 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 1,900.00           1,900.00     เฉพาะเจาะจง ที เอ็น คอมพิวเตอร์ ที เอ็น คอมพิวเตอร์ มีอาชีพ CNTR-0033/64
Canon หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-11 ลว. 1 ธ.ค. 63

36 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 1,900.00           1,900.00     เฉพาะเจาะจง ที เอ็น คอมพิวเตอร์ ที เอ็น คอมพิวเตอร์ มีอาชีพ CNTR-0034/64
Canon หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-12 ลว. 1 ธ.ค. 63

27 ซ้ือวัสดุอ่ืนๆ (ทรายกรอง) 17,334.00         17,334.00   เฉพาะเจาะจง บจก.กษิด์ิวรรธน์ เคมีภัณฑ์ บจก.กษิด์ิวรรธน์ เคมีภัณฑ์ มีอาชีพ  5/2564
ลว. 3 ธ.ค. 63

38 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,000.00           4,000.00     เฉพาะเจาะจง อารยะรุ่งเจริญกิจฟาร์ม อารยะรุ่งเจริญกิจฟาร์ม มีอาชีพ CNTR-0036/64
ปูนขาว จ านวน 1,000 กิโลกัรม ลว. 3 ธ.ค. 63

39 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,430.00           5,430.00     เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น คอมพิวเตอร์ ที. เอ็น คอมพิวเตอร์ มีอาชีพ  7/2564
หมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 9 กล่อง ลว. 3 ธ.ค. 63
Fuji Xerox 1  กล่อง
Canon G1000  8  กล่อง

40 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,250.00         15,250.00   เฉพาะเจาะจง ที. เอ็น คอมพิวเตอร์ ที. เอ็น คอมพิวเตอร์ มีอาชีพ  6/2564
หมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 11 กล่อง ลว. 3 ธ.ค. 63
อุปกรณ์เก็บข้อมูล จ านวน 1 ช้ิน



41 จ้างเหมารถแบล็คโฮ ขุดลอกแหล่งน้ า 16,500.00         16,500.00   เฉพาะเจาะจง นายสายพิน  ศรีเพ็ชร์ นายสายพิน  ศรีเพ็ชร์ มีอาชีพ  11/2564
หนองธนู หมู่ 2 ต.บ้านสร้าง ลว. 23 ธ.ค. 63

42 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) 26,000.00         26,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวกลอยใจ  นิยม นางสาวกลอยใจ  นิยม มีอาชีพ  8/2564
จ านวน 200 ถุง ลว. 14 ธ.ค. 63

43 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,800.00         10,800.00   เฉพาะเจาะจง นายค่ัว เย่ียมยุทธวงศ์ นายค่ัว เย่ียมยุทธวงศ์ มีอาชีพ  9/2564
(เปล่ียนยางรถยนต์ส่วนกลาง กข ลว. 14 ธ.ค. 63
3252 ปจ)

44 จ้างเหมาจัดท าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ 576.00             576.00       เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  เตธนานันท์ นายวิทยา  เตธนานันท์ มีอาชีพ CNTR-0040/64
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ลว. 4 ธ.ค. 63
จ านวน 1 ป้าย

45 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 5,940.00           5,940.00     เฉพาะเจาะจง ก๊อบป้ีปร้ินท์ ก๊อบป้ีปร้ินท์ มีอาชีพ  13/2564
ลว. 24 ธ.ค. 63

46 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,440.00           1,440.00     เฉพาะเจาะจง ก๊อบป้ีปร้ินท์ ก๊อบป้ีปร้ินท์ มีอาชีพ CNTR-0048/64
ลว. 24 ธ.ค. 63

47 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 4,608.00           4,608.00     เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  เตธนานันท์ นายวิทยา  เตธนานันท์ มีอาชีพ CNTR-0049/64
ลว. 21 ธ.ค. 63

48 จ้างเหมาบริการตัดน๊อตประตูน้ า 600.00             600.00       เฉพาะเจาะจง นางสุรีย์พร  แสนสุข นางสุรีย์พร  แสนสุข มีอาชีพ CNTR-0050/64
ของประปา หมู่ท่ี 9 ต.บ้านสร้าง ลว. 25 ธ.ค. 63

49 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ียามเฝ้า 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพยงค์  นาคข า นายพยงค์  นาคข า มีอาชีพ CNTR-0053/64
ส านักงาน องค์การบริหารส่วน ลว. 30 ธ.ค. 63
ต าบลบ้านสร้าง 
ประจ าเดือน มกราคม 2564

50 จ้างเหมาปฏิบัติหน้าท่ีเฝ้าสถานีสูบน้ า 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุจินต์  แพเหล่า นายสุจินต์  แพเหล่า มีอาชีพ CNTR-0028/64
บ้านคูตานพ ลว. 30 พ.ย. 63
ประจ าเดือน ธันวาคม 2563

51 จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าท่ีจด 6,000.00           6,000.00     เฉพาะเจาะจง นายไชยยันต์ ศรีแสงฉาย นายไชยยันต์ ศรีแสงฉาย มีอาชีพ CNTR-0027/64



มาตรน้ า จัดท าบัญชีการใช้น้ าและ ลว. 30 พ.ย. 63
รายงานการจดมาตรน้ าของประปา
หมู่ 3,8,9,10,11 ประจ าเดือน ธันวาคม 2563

52 ซ้ือวารสาร(หนังสือพิมพ์รายวัน) 400.00             400.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา  เพ็งศรี นางสาวนัยนา  เพ็งศรี มีอาชีพ CNTR-0031/64
วันละ 2 ฉบับ ลว. 30 พ.ย. 63
ประจ าเดือน ธันวาคม 2563

53 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,241.30           6,241.30     เฉพาะเจาะจง หจก.วาสนาบ้านสร้างบริการ หจก.วาสนาบ้านสร้างบริการ มีอาชีพ CNTR-0032/64
ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 ลว. 30 พ.ย. 63
 - น้ ามันวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอร์ 95
 - น้ ามันดีเซล
 -น้ ามันวีพาวเวอร์ดีเซล

54 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกล่าง 6,820.00           6820 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ  อ้นประเสริฐ นายวัชระ  อ้นประเสริฐ มีอาชีพ  12/2564
 -รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3252 ปจ ลว. 13 ธ.ค. 63
 -รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 2885 ปจ

55 ซ้ือประตูเหล็กหล่อ, ประเก็น,น็อต 14,130.00         14,130.00   เฉพาะเจาะจง นางพนิดา บุญยเกียรติวัฒนา นางพนิดา บุญยเกียรติวัฒนา มีอาชีพ  10/2564
ลว. 23 ธ.ค. 63

56 จ้างเหมาเคร่ืองจักรซ่อมแซมถนนลูกรัง 135,000.00        135,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสยามก่อสร้าง ร้านศรีสยามก่อสร้าง มีอาชีพ  14/2564
ภายในต าบล (เกรดเดอร์) ลว. 25 ธ.ค. 63

57 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอม 21,900.00         21,900.00   เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็มหจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม มีอาชีพ  11/2564
พิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ลว. 11 ม.ค. 63
จ านวน 1 เคร่ือง

58 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ียามเฝ้า 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพยงค์  นาคข า นายพยงค์  นาคข า มีอาชีพ CNTR-0053/64
ส านักงาน องค์การบริหารส่วน ลว. 30 ธ.ค. 63
ต าบลบ้านสร้าง 
ประจ าเดือน มกราคม 2564

59 จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าท่ีจด 6,000.00           6,000.00     เฉพาะเจาะจง นายไชยยันต์ ศรีแสงฉาย นายไชยยันต์ ศรีแสงฉาย มีอาชีพ CNTR-0054/64
มาตรน้ า จัดท าบัญชีการใช้น้ าและ ลว. 30 ธ.ค. 63
รายงานการจดมาตรน้ าของประปา



หมู่ 3,8,9,10,11 ประจ าเดือน มกราคม 2564

60 จ้างเหมาปฏิบัติหน้าท่ีเฝ้าสถานีสูบน้ า 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุจินต์  แพเหล่า นายสุจินต์  แพเหล่า มีอาชีพ CNTR-0055/64
บ้านคูตานพ ลว. 30 ธ.ค. 63
ประจ าเดือน มกราคม 2564

61 ซ้ือวารสาร(หนังสือพิมพ์รายวัน) 400.00             400.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา  เพ็งศรี นางสาวนัยนา  เพ็งศรี มีอาชีพ CNTR-0056/64
วันละ 2 ฉบับ ลว. 30 ธ.ค. 63
ประจ าเดือน มกราคม 2564

62 ซ้ือวัสดุโครงการจัดต้ังจุดตรวจการควบ 17,120.00         17,120.00   เฉพาะเจาะจง ศ.เพ่ือนคิด ศ.เพ่ือนคิด มีอาชีพ  11/2564
คุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส ลว. 30 ธ.ค. 63
โคโรนา 2019 (COVID-19)

63 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,925.28           3,925.28     เฉพาะเจาะจง หจก.วาสนาบ้านสร้างบริการ หจก.วาสนาบ้านสร้างบริการ มีอาชีพ CNTR-0058/64
ประจ าเดือน มกราคม 2564 ลว. 30 พ.ย. 63
 - น้ ามันวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอร์ 95
 - น้ ามันดีเซล
 -น้ ามันวีพาวเวอร์ดีเซล

64 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 132,680.00        132,380.00  เฉพาะเจาะจง บจก.กษิด์ิวรรธน์ เคมีภัณฑ์ บจก.กษิด์ิวรรธน์ เคมีภัณฑ์ มีอาชีพ  15/2564
 -สารส้ม จ านวน 200 กระสอบ ลว. 20 ม.ค. 64
 -คลอรีนน้ า 10% จ านวน 40 ถัง

65 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17,900.00         17,900.00   เฉพาะเจาะจง ช่อ แอน พรรณ ช่อ แอน พรรณ มีอาชีพ  13/2564
ลว. 18 ม.ค. 64

66 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,200.00           9,200.00     เฉพาะเจาะจง บจก.กิจบรรจง บ้านสร้าง บจก.กิจบรรจง บ้านสร้าง มีอาชีพ  12/2564
แบตเตอร่ี F135 จ านวน 4 ลูก ลว. 18 ม.ค. 64

67 จ้างเหมาเช่าเต็นท์เพ่ือใช้ตามโครงการ 1,500.00           1,500.00     เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษ สังข์เจริญ นายจักรกฤษ สังข์เจริญ มีอาชีพ CNTR-0066/64
จัดต้ังจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาด ลว. 15 ม.ค. 64
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

68 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,400.00           1,400.00     เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  เตธนานันท์ นายวิทยา  เตธนานันท์ มีอาชีพ CNTR-0067/64
โครงการจัดต้ังจุดตรวจการควบคุมการ ลว. 13 ม.ค. 64
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า



2019(COVID-19)
69 จ้างเหมาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุด 2,000.00           2,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวัชระ  อ้นประเสริฐ นายวัชระ  อ้นประเสริฐ มีอาชีพ CNTR-0065/64

ตรวจตามโครงการจัดต้ังจุดตรวจการควบ ลว. 15 ม.ค. 64
คุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

70 จ้างเหมาด าเนินการประกอบอาคาร 19,400.00         19,400.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา บุญเฌอ นางสาวนิภา บุญเฌอ มีอาชีพ  15/2564
เพ่ือใช้ตามโครงการจัดต้ังจุดตรวจการ ลว. 15 ม.ค. 64
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

71 จ้างเหมาเปล่ียนท่อเหล็กพร้อมอุปกรณ์ 18,000.00         18,000.00   เฉพาะเจาะจง เค.เอส.เทรดด้ิง แอนด์ เค.เอส.เทรดด้ิง แอนด์ มีอาชีพ  18/2564
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า บ้านคูตานพ คอนสตรัคช่ัน คอนสตรัคช่ัน ลว. 3 ก.พ. 64
หมู่ท่ี 5

72 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 22,600.00         22,600.00   เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ เป่ียมธรรม นายณัฐวุฒิ เป่ียมธรรม มีอาชีพ  16/2564
เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดพนัง ลว. 4 ก.พ. 64
ขนาด 18000 บีทียู
จ านวน 1 เคร่ือง

73 ซ้ืออาหารเสริมนม 200 ซีซี 9,204.16           9,204.16     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัดสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด มีอาชีพ  2/2564
ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 จ านวน 20 วัน ลว. 1 ต.ค. 63
 - ศพด.ประชุมเขตศึกษา จ านวน 160 ถุง
 -ศพด.วัดมูลเหล็ก จ านวน 540 ถุง
ประจ าเดือน มกราคม 64
 - ศพด.ประชุมเขตศึกษา จ านวน 134  กล่อง
 -ศพด.วัดมูลเหล็ก จ านวน  454  กล่อง

74 ซ้ืออาหารเสริมนม 200 ซีซี 34,210.34         34,210.34   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัดสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด มีอาชีพ  1/2564
ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 จ านวน 20 วัน ลว. 1 ต.ค. 63
 - ศพด.ประชุมเขตศึกษา จ านวน 1,020 ถุง
 -ศพด.วัดมูลเหล็ก จ านวน 1,580 ถุง
ประจ าเดือน มกราคม 2564



 - ศพด.ประชุมเขตศึกษา จ านวน 858  กล่อง
 -ศพด.วัดมูลเหล็ก จ านวน  1,329  กล่อง

75 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 44,400.00         4,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านง่ีไถ่เฟอร์นิเจอร์ ร้านง่ีไถ่เฟอร์นิเจอร์ มีอาชีพ  17/2564
เก้าอ้ีส านักงานและโต๊ะประชุมหน้า ลว. 10 ก.พ. 64
แสตนเลส
  - เก้าอ้ี จ านวน 3  ตัว
  - โต๊ะ  จ านวน 12  ตัว

76 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 12,000.00         12,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านง่ีไถ่เฟอร์นิเจอร์ ร้านง่ีไถ่เฟอร์นิเจอร์ มีอาชีพ  18/2564
เก้าอ้ีส านักงาน ลว. 10 ก.พ. 64
จ านวน 6 ตัว

77 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 4,000.00           4,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านง่ีไถ่เฟอร์นิเจอร์ ร้านง่ีไถ่เฟอร์นิเจอร์ มีอาชีพ CNTR-0082/64
เก้าอ้ีส านักงาน ลว. 10 ก.พ. 64
จ านวน 2 ตัว

78 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ียามเฝ้า 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพยงค์  นาคข า นายพยงค์  นาคข า มีอาชีพ CNTR-0071/64
ส านักงาน องค์การบริหารส่วน ลว. 1 ก.พ. 64
ต าบลบ้านสร้าง 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564

79 จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าท่ีจด 6,000.00           6,000.00     เฉพาะเจาะจง นายไชยยันต์ ศรีแสงฉาย นายไชยยันต์ ศรีแสงฉาย มีอาชีพ CNTR-0072/64
มาตรน้ า จัดท าบัญชีการใช้น้ าและ ลว. 1 ก.พ. 64
รายงานการจดมาตรน้ าของประปา
หมู่ 3,8,9,10,11 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564

80 จ้างเหมาปฏิบัติหน้าท่ีเฝ้าสถานีสูบน้ า 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุจินต์  แพเหล่า นายสุจินต์  แพเหล่า มีอาชีพ CNTR-0073/64
บ้านคูตานพ ลว. 1 ก.พ. 64
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564

81 ซ้ือวารสาร(หนังสือพิมพ์รายวัน) 360.00             360.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา  เพ็งศรี นางสาวนัยนา  เพ็งศรี มีอาชีพ CNTR-0074/64
วันละ 2 ฉบับ ลว. 1 ก.พ. 64
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564

82 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,788.98           2,788.89     เฉพาะเจาะจง หจก.วาสนาบ้านสร้างบริการ หจก.วาสนาบ้านสร้างบริการ มีอาชีพ CNTR-0075/64



ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ลว. 1 ก.พ. 64
 - น้ ามันวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอร์ 95
 - น้ ามันดีเซล
 -น้ ามันวีพาวเวอร์ดีเซล

83 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,900.00           3,900.00     เฉพาะเจาะจง นายไกรสีห์ ลิคิธรรม นายไกรสีห์ ลิคิธรรม มีอาชีพ CNTR-0092/64
ชุดไมโครโฟนแบบไร้สาย ลว. 1 มี.ค. 64
จ านวน 1  ชุด

84 ซ้ือวัสดุส านักงาน หมึก 6,870.00           6,870.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็มหจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม มีอาชีพ  19/2564
จ านวน 3 กล่อง ลว.2 มี.ค.64

85 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,990.00           4,990.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็มหจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม มีอาชีพ CNTR-0091/64
ดรัมเคร่ืองพิมพ์ ลว. 1 มี.ค. 64
จ านวน 1  ชุด

86 ซ้ือคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 43,800.00         43,800.00   เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็มหจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม มีอาชีพ  20/2564
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ลว. 2 มี.ค.64
จ านวน 2  เคร่ือง

87 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,480.00           1,480.00     เฉพาะเจาะจง นายวัชระ  ป่ินทอง นายวัชระ  ป่ินทอง มีอาชีพ CNTR-0085/64
 - พล่ัวสแตนแลส ด้ามไม้  จ านวน  2  อัน ลว. 1 มี.ค. 64
 - พล่ัวสแตนแลส ด้ามเหล็ก จ านวน 1 อัน
 - เสียมด้ามเหล็ก จ านวน 1 อัน
 - กรรไกรตัดหญ้า จ านวน 1 อัน

88 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 10,395.00         10,395.00   เฉพาะเจาะจง ช่อ แอน พรรณ ช่อ แอน พรรณ มีอาชีพ  23/2564
ลว. 12 มี.ค. 64

89 ซ้ือวัสดุส านักงาน 17,248.00         17248 เฉพาะเจาะจง ช่อ แอน พรรณ ช่อ แอน พรรณ มีอาชีพ  22/2564
 ลว. 12 มี.ค. 64

90 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 13,910.00         13,910.00   เฉพาะเจาะจง ที.เอ็น คอมพิวเตอร์ ที.เอ็น คอมพิวเตอร์ มีอาชีพ  24/2564
 - หมึก จ านวน 2 กล่อง ลว. 12 มี.ค. 64
 - ตลับหมึก 4 กล่อง
 - อุปกรณ์และวัสดุส้ินเปล่ืองคลังสินค้า 1 ช้ิน



91 ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,380.00           6,380.00     เฉพาะเจาะจง ช่อ แอน พรรณ ช่อ แอน พรรณ มีอาชีพ  21/2564
ลว. 12 มี.ค. 64

92 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,390.00           2,390.00     เฉพาะเจาะจง ที.เอ็น คอมพิวเตอร์ ที.เอ็น คอมพิวเตอร์ มีอาชีพ CNTR-0095/64
 - ปล๊ักไฟ 5 ช่อง ยาว 5 เมตร จ านวน 3 อัน ลว. 16 มี.ค. 64
 - ปล๊ักไฟ 6 ช่อง ยาว 5 เมตร จ านวน 1 อัน

93 ซ้ือวัสดุอ่ืน ๆ 3,850.00           3,850.00     เฉพาะเจาะจง บจก.กิจบรรจง บ้านสร้าง บจก.กิจบรรจง บ้านสร้าง มีอาชีพ CNTR-0096/64
มิเตอร์น้ า ขนาด 1/2 น้ิว ลว. 16 มี.ค. 64
จ านวน 10 ตัว

94 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ียามเฝ้า 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพยงค์  นาคข า นายพยงค์  นาคข า มีอาชีพ CNTR-0086/64
ส านักงาน องค์การบริหารส่วน ลว. 1 มี.ค. 64
ต าบลบ้านสร้าง 
ประจ าเดือน มีนาคม 2564

95 จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าท่ีจด 6,000.00           6,000.00     เฉพาะเจาะจง นายไชยยันต์ ศรีแสงฉาย นายไชยยันต์ ศรีแสงฉาย มีอาชีพ CNTR-0087/64
มาตรน้ า จัดท าบัญชีการใช้น้ าและ ลว. 1 มี.ค. 64
รายงานการจดมาตรน้ าของประปา
หมู่ 3,8,9,10,11 ประจ าเดือน มีนาคม 2564

96 จ้างเหมาปฏิบัติหน้าท่ีเฝ้าสถานีสูบน้ า 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุจินต์  แพเหล่า นายสุจินต์  แพเหล่า มีอาชีพ CNTR-0088/64
บ้านคูตานพ ลว. 1 มี.ค. 64
ประจ าเดือน มีนาคม 2564

97 ซ้ือวารสาร(หนังสือพิมพ์รายวัน) 460.00             460.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา  เพ็งศรี นางสาวนัยนา  เพ็งศรี มีอาชีพ CNTR-0089/64
วันละ 2 ฉบับ ลว. 1 มี.ค. 64
ประจ าเดือน มีนาคม 2564

98 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 7,918.58           7,918.58     เฉพาะเจาะจง หจก.วาสนาบ้านสร้างบริการ หจก.วาสนาบ้านสร้างบริการ มีอาชีพ CNTR-0090/64
ประจ าเดือน มีนาคม 2564 ลว. 1 มี.ค. 64
 - น้ ามันวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอร์ 95
 - น้ ามันดีเซล
 -น้ ามันวีพาวเวอร์ดีเซล



99 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสไลด์ 177,000.00        177,000.00  เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  ทองฟัก นายยงยุทธ  ทองฟัก มีอาชีพ  21/2564
สายบ้านปกแดง (บ้านนายสงคราม) ลว. 2 เม.ย. 64
หมู่ท่ี 9 ต.บ้านสร้าง

100 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสไลด์ สายบ้าน 491,000.00        491,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรดาว ขวัญยืน นางสาวเนตรดาว ขวัญยืน มีอาชีพ
นายเทพ หมู่ท่ี 10 ต.บ้านสร้าง

101 ซ้ือวัสดุอ่ืน ๆ (น้ าส่าเหล้า) 50,000.00         50,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพงษ์ศักด์ิ  สมศรี นายพงษ์ศักด์ิ  สมศรี มีอาชีพ  26/3564
ลว. 2 เม.ย. 64

102 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 6,000.00           6,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวิทยา เตธนานันท์ นายวิทยา เตธนานันท์ มีอาชีพ  22/2564
โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ลว.7 เม.ย.64
สงกรานต์ จ านวน 5 ป้าย

103 ซ้ืออาหารเสริมนม ขนาดบรรจุ 200 ซีซี 35,071.40         35,071.40   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัดสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด มีอาชีพ  1/2564
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 18 วัน ลว.1 ต.ค. 63
 - รร.วัดมูลเหล็ก จ านวน 1,422 ถุง
 - รร.ประชุมเขตศึกษา จ านวน 918 ถุง
ประจ าเดือน มีนาคม 2564 จ านวน 23 วัน
 - รร.วัดมูลเหล็ก จ านวน 1,817 ถุง
 - รร.ประชุมเขตศึกษา จ านวน 1,173 ถุง

104 ซ้ืออาหารเสริมนม ขนาดบรรจุ 200 ซีซี 9,442.30           9,442.30     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัดสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด มีอาชีพ  1/2564
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 18 วัน ลว.1 ต.ค. 63
 - รร.วัดมูลเหล็ก จ านวน 486 ถุง
 - รร.ประชุมเขตศึกษา จ านวน 144 ถุง
ประจ าเดือน มีนาคม 2564 จ านวน 23 วัน
 - รร.ประชุมเขตศึกษา จ านวน 184 ถุง
 - รร.วัดมูลเหล็ก จ านวน 621 ถุง



105 ซ้ืออาหารเสริมนม ขนาดบรรจุ 200 ซีซี 56,616.80         56,616.80   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัดสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด มีอาชีพ  25/2564
ประจ าเดือน เมษายน 2564 - 17 พฤษภาคม 2564 ลว.31 ต.ค. 64
 - รร.วัดมูลเหล็ก จ านวน 3,634 กล่อง
 - รร.ประชุมเขตศึกษา จ านวน 2,346 กล่อง
ประจ าเดือน เมษายน 2564 - พฤษภาคม 2564
 - รร.วัดมูลเหล็ก จ านวน 972 กล่อง
 - รร.ประชุมเขตศึกษา จ านวน 288 กล่อง

106 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 132,680.00        132,680.00  เฉพาะเจาะจง บจก.กษิด์ิวรรธน์ เคมีภัณฑ์ บจก.กษิด์ิวรรธน์ เคมีภัณฑ์ มีอาชีพ  27/2564
 - สารส้ม จ านวน 200 กระสอบ ลว.23 เม.ย.64
 -คลอรีนน้ า 10% จ านวน 40 ถัง

107 จ้างเหมาซ่อมแซมราบบควบคุมไฟฟ้า 4,600.00           4,600.00     เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ เช้ือสุข นายประเสริฐ เช้ือสุข มีอาชีพ CNTR-0112/64
โรงผลิตน้ าประปา หมู่ 8 และหมู่ 9 ลว.23 เม.ย.64
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง

108 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ียามเฝ้า 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพยงค์  นาคข า นายพยงค์  นาคข า มีอาชีพ CNTR-0102/64
ส านักงาน องค์การบริหารส่วน ลว. 31 มี.ค. 64
ต าบลบ้านสร้าง 
ประจ าเดือน เมษายน 2564

109 จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าท่ีจด 6,000.00           6,000.00     เฉพาะเจาะจง นายไชยยันต์ ศรีแสงฉาย นายไชยยันต์ ศรีแสงฉาย มีอาชีพ CNTR-0101/64
มาตรน้ า จัดท าบัญชีการใช้น้ าและ ลว. 31 มี.ค. 64
รายงานการจดมาตรน้ าของประปา
หมู่ 3,8,9,10,11 ประจ าเดือน เมษายน 2564

110 จ้างเหมาปฏิบัติหน้าท่ีเฝ้าสถานีสูบน้ า 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุจินต์  แพเหล่า นายสุจินต์  แพเหล่า มีอาชีพ CNTR-0103/64
บ้านคูตานพ ลว. 31 มี.ค. 64
ประจ าเดือน เมษายน 2564

111 ซ้ือวารสาร(หนังสือพิมพ์รายวัน) 340.00             340.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา  เพ็งศรี นางสาวนัยนา  เพ็งศรี มีอาชีพ CNTR-0114/64
วันละ 2 ฉบับ ลว. 1 เม.ย. 64



ประจ าเดือน เมษายน 2564
112 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,508.68           5,508.68     เฉพาะเจาะจง หจก.วาสนาบ้านสร้างบริการ หจก.วาสนาบ้านสร้างบริการ มีอาชีพ CNTR-0105/64

ประจ าเดือน เมษายน 2564 ลว. 31 มี.ค. 64
 - น้ ามันวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอร์ 95
 - น้ ามันดีเซล
 -น้ ามันวีพาวเวอร์ดีเซล

113 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 2,304.00           2,304.00     เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  เตธนานันท์ นายวิทยา  เตธนานันท์ มีอาชีพ CNTR-01120/64
ลว. 7 พ.ค. 64

114 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6,200.00           6,200.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็มหจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม มีอาชีพ  30/2564
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก ลว. 12 พ.ค. 64
จ านวน 1 เคร่ือง

115 จ้างเหมาบ ารุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 5,900.00           5,900.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็มหจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม มีอาชีพ 26/2564
เคร่ืองพิมพ์ Fuji รุ่น CM-305 df ลว. 12 พ.ค. 64

116 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ 5,500.00           5,500.00     เฉพาะเจาะจง ที.เอ็น คอมพิวเตอร์ ที.เอ็น คอมพิวเตอร์ มีอาชีพ  25/2564
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ชนิด All in one ลว. 12 พ.ค. 64
จ านวน 1 เคร่ือง

117 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,900.00           2,900.00     เฉพาะเจาะจง ที.เอ็น คอมพิวเตอร์ ที.เอ็น คอมพิวเตอร์ มีอาชีพ CNTR-0121/64
(ปล๊ักไฟ ชนิด 5 ช่อง ยาว 5 เมตร) ลว. 12 พ.ค. 64

118 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 25,480.00         25,480.00   เฉพาะเจาะจง บจก.กิจบรรจง บ้านสร้าง บจก.กิจบรรจง บ้านสร้าง มีอาชีพ 29/2564
ลว. 12 พ.ค. 64

119 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบ 449,000.00        449,000.00  เฉพาะเจาะจง นายพิชิต ขวัญยืน นายพิชิต ขวัญยืน มีอาชีพ เม.ย.-64
คลองวังรี-บ้านต้นข้ีเหล็ก ช่วงหมู่ท่ี 1 ลว. 23 เม.ย. 64



ต.บ้านสร้าง
120 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 6,310.00           6,310.00     เฉพาะเจาะจง นายวิชิต  ทิพย์ชัย นายวิชิต  ทิพย์ชัย มีอาชีพ  29/2564

รถยนต์ส่วนกลาง กง2885ปจ ลว. 20 พ.ค. 64
กข 3252 ปจ

121 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,400.00           5,400.00     เฉพาะเจาะจง ช่อ แอน พรรณ ช่อ แอน พรรณ มีอาชีพ  33/2564
ลว. 20 พ.ค. 64

122 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,555.00           3,555.00     เฉพาะเจาะจง K.T.P.951 K.T.P.951 มีอาชีพ CNTR-0130/64

123 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 35,070.00         35,070.00   เฉพาะเจาะจง K.T.P.951 K.T.P.951 มีอาชีพ  31/2564
ลว. 19 พ.ค. 64

124 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,700.00           9,700.00     เฉพาะเจาะจง ศ.เพ่ือนคิด ศ.เพ่ือนคิด มีอาชีพ  34/2564
ลว. 20 พ.ค. 64

125 จ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 600.00             600.00       เฉพาะเจาะจง นายวิทยา เตธนานันท์ นายวิทยา เตธนานันท์ มีอาชีพ CNTR-0129/64
ลว. 19 พ.ค. 64

20 จ้างเหมาเปล่ียนหินกรอง-ทรายกรอง 48,150.00         48,150.00   เฉพาะเจาะจง บจก.ซันซี ซัพพลาย บจก.ซันซี ซัพพลาย มีอาชีพ  28/2564
โรงผลิตน้ าประปา หมู่ 9 ขององค์การ ลว. 17 พ.ค. 64
บริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง

126 จ้างเหมาเปล่ียนหินกรอง-ทรายกรอง 66,340.00         66,340.00   เฉพาะเจาะจง บจก.ซันซี ซัพพลาย บจก.ซันซี ซัพพลาย มีอาชีพ  28/2564
โรงผลิตน้ าประปา หมู่ 3 และ หมู่ 8 ลว. 17 พ.ค. 64
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง

127 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 249,000.00        249,000.00  เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ ทองฟัก นายยงยุทธ ทองฟัก มีอาชีพ  1/2564



สายหน้าสถานีรถไฟ หมู่ท่ี 9 ต.บ้านสร้าง ลว. 12 มี.ค. 64

128 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 159,000.00        159,000.00  เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรดาว  ขวัญยืน นางสาวเนตรดาว  ขวัญยืน มีอาชีพ
สายบ้านปากคลองฝ่ังขวา หมู่ 9

129 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 79,110.00         79,110.00   เฉพาะเจาะจง นางพนิดา บุญยเกียรติวัฒนา นางพนิดา บุญยเกียรติวัฒนา มีอาชีพ   32/2564
ลว. 20 พ.ค. 64

130 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 438,000.00        438,000.00  เฉพาะเจาะจง นายเฮ่ียง  แซ่อ้ึง นายเฮ่ียง  แซ่อ้ึง มีอาชีพ
สายเลียบคลองรัวรี-

131 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 490,000.00        490,000.00  เฉพาะเจาะจง นายพิชิต  ขวัญยืน นายพิชิต  ขวัญยืน มีอาชีพ  6/2564
สายชวดบางกอบัว หมู่ 5-6 ช่วงหมู่ 5 ลว. 14 มี.ค. 64
ต.บ้านสร้าง

132 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ียามเฝ้า 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพยงค์  นาคข า นายพยงค์  นาคข า มีอาชีพ CNTR-0115/64
ส านักงาน องค์การบริหารส่วน ลว. 30 เม.ย. 64
ต าบลบ้านสร้าง 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564

133 จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าท่ีจด 6,000.00           6,000.00     เฉพาะเจาะจง นายไชยยันต์ ศรีแสงฉาย นายไชยยันต์ ศรีแสงฉาย มีอาชีพ CNTR-0116/64/64
มาตรน้ า จัดท าบัญชีการใช้น้ าและ ลว. 30 เม.ย. 64
รายงานการจดมาตรน้ าของประปา
หมู่ 3,8,9,10,11 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564

134 จ้างเหมาปฏิบัติหน้าท่ีเฝ้าสถานีสูบน้ า 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุจินต์  แพเหล่า นายสุจินต์  แพเหล่า มีอาชีพ CNTR-0117/64
บ้านคูตานพ ลว. 30 เม.ย. 64
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564

135 ซ้ือวารสาร(หนังสือพิมพ์รายวัน) 360.00             360.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา  เพ็งศรี นางสาวนัยนา  เพ็งศรี มีอาชีพ CNTR-0118/64
วันละ 2 ฉบับ ลว. 30 เม.ย. 64



ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564
136 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,350.00           5,350.00     เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ เป่ียมธรรม นายณัฐวุฒิ เป่ียมธรรม มีอาชีพ 30/2564

เคร่ีองปรับอากาศส านักงานและห้อง ลว. 25 พ.ค. 64
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง

137 576.00             576.00       เฉพาะเจาะจง นายวิทยา เตธนานันท์ นายวิทยา เตธนานันท์ มีอาชีพ

138 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,500.00           4,500.00     เฉพาะเจาะจง นายประสาร อุดมทวีเดช นายประสาร อุดมทวีเดช มีอาชีพ CNTR-0138/64
ลว. 25 พ.ค. 64

139 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 8,946.22           8,946.22     เฉพาะเจาะจง หจก.วาสนาบ้านสร้างบริการ หจก.วาสนาบ้านสร้างบริการ มีอาชีพ CNTR-0119/64
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 ลว. 30 เม.ย. 64
 - น้ ามันวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอร์ 95
 - น้ ามันดีเซล
 -น้ ามันวีพาวเวอร์ดีเซล

140 ซ้ือวัสดุอ่ืน 1,850.00           1,850.00     เฉพาะเจาะจง ศ.เพ่ือนคิด สาขาปราจีนบุรี ศ.เพ่ือนคิด สาขาปราจีนบุรี มีอาชีพ CNTR-0143/64
(เต้นผ้าใบ ขนาด 3x3 เมตร) ลว. 2 มิ.ย. 64

141 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,680.00           4,680.00     เฉพาะเจาะจง นายพุทธวงษ์ รักติกูล นายพุทธวงษ์ รักติกูล มีอาชีพ

142 จ้างเหมาจัดท าป้ายสถานท่ีกักกันในรูป 600.00             600.00       เฉพาะเจาะจง นายวิทยา เตธนานนท์ นายวิทยา เตธนานนท์ มีอาชีพ CNTR-0153/64
แบบ Local Quarantine(LQ) ลว. 11 มิ.ย. 64

143 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,100.00           2,100.00     เฉพาะเจาะจง ถ.เจริญ โดย นางพนิดา ถ.เจริญ โดย นางพนิดา มีอาชีพ CNTR-0150/64
ใบพัดมอเตอร์ไฟฟ้าและลูกฟิวส์ บุญยเกียรติวัฒนา บุญยเกียรติวัฒนา ลว. 11 มิ.ย. 64



144 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,800.00           2,800.00     เฉพาะเจาะจง ถ.เจริญ โดย นางพนิดา ถ.เจริญ โดย นางพนิดา มีอาชีพ CNTR-0154/64
ใบพัดมอเตอร์และลูกฟิวส์ บุญยเกียรติวัฒนา บุญยเกียรติวัฒนา ลว. 16 มิ.ย. 64

145 จ้างท าอาหารส าหรับผู้มีความเส่ียงสูง 12,600.00         12,600.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา บุญเฌอ นางสาวนิภา บุญเฌอ มีอาชีพ  30/2564
กรณีโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 ลว. 10 มิ.ย. 64
(สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย)

146 จ้างท าอาหารส าหรับผู้มีความเส่ียงสูง 9,450.00           9,450.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา บุญเฌอ นางสาวนิภา บุญเฌอ มีอาชีพ  31/2564
กรณีโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 ลว. 11 มิ.ย. 64
(สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย)

16 ซ้ือวัสดุท่ีใช้ใน Local Quarantine (LQ) 1,560.00           1,560.00     เฉพาะเจาะจง ช่อแอนพรรณ ช่อแอนพรรณ มีอาชีพ CNTR-0156/64
ส าหรับผู้ท่ีมีความเส่ียงสูง ลว. 11 มิ.ย. 64
กรณีโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019
(สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย)

147 จ้างท าอาหารส าหรับผู้มีความเส่ียงสูง 11,100.00         11,100.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา บุญเฌอ นางสาวนิภา บุญเฌอ มีอาชีพ  30/2564
กรณีโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 ลว. 10 มิ.ย. 64
(สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย)

148 จ้างเหมาเปล่ียนท่ีส่งน้ าประปาของโรง 59,000.00         59,000.00   เฉพาะเจาะจง นางรุ่งอรุณ จองมี นางรุ่งอรุณ จองมี มีอาชีพ  33/2564
ผลิตน้ าประปา หมู่ 3 ลว. 11 มิ.ย. 64
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง

149 จ้างบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ 8,193.53           8,193.53     เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าปราจีนบุรี บจก.โตโยต้าปราจีนบุรี มีอาชีพ  34/2564
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน (1993) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า (1993) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า ลว. 17 มิ.ย. 64
กต 8589 ปจ.

150 จ้างท าอาหารส าหรับผู้มีความเส่ียงสูง 9,000.00           9,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  บุญเฌอ นางสาวนิภา  บุญเฌอ มีอาชีพ 32/2564



กรณีโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 ลว. 11 มิ.ย. 64
(สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย)

151 จ้างท าอาหารส าหรับผู้มีความเส่ียงสูง 8,100.00           8,100.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  บุญเฌอ นางสาวนิภา  บุญเฌอ มีอาชีพ  31/2564
กรณีโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 ลว. 11 มิ.ย. 64
(สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย)

152 จ้างเหมาเคร่ืองจักรในงานเปิดทางน้ า 43,500.00         43,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสยามก่อสร้าง ร้านศรีสยามก่อสร้าง มีอาชีพ  35/2564
คลองมะดัน หมู่ 9 ต.บ้านสร้าง ลว. 22 มิ.ย. 64

153 ซ้ือวารสาร(หนังสือพิมพ์รายวัน) 420.00             420.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา  เพ็งศรี นางสาวนัยนา  เพ็งศรี มีอาชีพ CNTR-0148/64
วันละ 2 ฉบับ ลว. 31 พ.ค. 64
ประจ าเดือน มิถุนายน 2564

154 จ้างเหมาปฏิบัติหน้าท่ีเฝ้าสถานีสูบน้ า 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุจินต์  แพเหล่า นายสุจินต์  แพเหล่า มีอาชีพ CNTR-0147/64
บ้านคูตานพ ลว. 31 พ.ค. 64
ประจ าเดือน มิถุนายน 2564

155 จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าท่ีจด 6,000.00           6,000.00     เฉพาะเจาะจง นายไชยยันต์ ศรีแสงฉาย นายไชยยันต์ ศรีแสงฉาย มีอาชีพ CNTR-0146/64
มาตรน้ า จัดท าบัญชีการใช้น้ าและ ลว. 31 พ.ค. 64
รายงานการจดมาตรน้ าของประปา
หมู่ 3,8,9,10,11 ประจ าเดือน มิถุนายน 2564

156 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 9,251.22           9,251.22     เฉพาะเจาะจง หจก.วาสนาบ้านสร้างบริการ หจก.วาสนาบ้านสร้างบริการ มีอาชีพ CNTR-0149/64
ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 ลว. 31 พ.ค. 64
 - น้ ามันวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอร์ 95
 - น้ ามันดีเซล
 -น้ ามันวีพาวเวอร์ดีเซล

157 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ียามเฝ้า 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพยงค์  นาคข า นายพยงค์  นาคข า มีอาชีพ CNTR-0145/64
ส านักงาน องค์การบริหารส่วน ลว. 31 พ.ค. 64
ต าบลบ้านสร้าง 



ประจ าเดือน มิถุนายน 2564
158 ซ้ืออาหารเสริมนม 16,062.28         16,062.28   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัดสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด มีอาชีพ 37/2564

ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 ลว. 11 มิ.ย. 64
 - ศพด.ประชุมเขต จ านวน 52 กล่อง
 -ศพด.วัดมูลเหล็ก จ านวน 351 กล่อง
 -รร.ประชุมเขต จ านวน 546 กล่อง
 - รร.วัดมูลเหล็ก จ านวน 1,105 กล่อง

159 ซ้ืออาหารเสริมนม 26,544.00         26,544.00   เฉพาะเจาะจง บจก.คันทรีเฟรชแดร่ี บจก.คันทรีเฟรชแดร่ี มีอาชีพ 35/2564
ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 ลว. 4 มิ.ย. 64
 - ศพด.ประชุมเขต จ านวน 96 กล่อง
 -ศพด.วัดมูลเหล็ก จ านวน 648 กล่อง
 -รร.ประชุมเขต จ านวน 1,008 กล่อง
 - รร.วัดมูลเหล็ก จ านวน 2,040 กล่อง

160 จ้างท าอาหารส าหรับผู้ป่วยท่ีมีความ 700.00             700.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  บุญเฌอ นางสาวนิภา  บุญเฌอ มีอาชีพ 36/2564
เส่ียงสูง กรณีติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 ลว. 22 มิ.ย. 64
(สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย)

161 จ้างเหมาท าป้ายพระฉายาลักษณ์พระ 1,728.00           1,728.00     เฉพาะเจาะจง ไอ.โอ.เค. กราฟฟิค ไอ.โอ.เค. กราฟฟิค มีอาชีพ CNTR-0164/64
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลว.6 ก.ค.64
จ านวน 1 ป้าย

162 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 3,600.00           3,600.00     เฉพาะเจาะจง ภูมิใจ ออล ครีเอทีฟ ภูมิใจ ออล ครีเอทีฟ มีอาชีพ CNTR-0174/64
ลว.15 ก.ค.64

163 ซ้ือวัสดุอ่ืน (ผ้าผูกระบาย) 3,100.00           3,100.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.เพ่ือนคิด ร้าน ศ.เพ่ือนคิด มีอาชีพ CNTR-0177/64
ลว.15 ก.ค.64



164 จ้างเหมาท าตรายาง 510.00             510.00       เฉพาะเจาะจง ไอ.โอ.เค. กราฟฟิค ไอ.โอ.เค. กราฟฟิค มีอาชีพ CNTR-0175/64
โครงการลดใช้กระดาษ ลว.15 ก.ค.64
จ านวน 1  อัน

165 จ้างเหมาจัดท าป้ายสถานท่ีกักกัน 600.00             600.00       เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  เตธนานันท์ นายวิทยา  เตธนานันท์ มีอาชีพ CNTR-0179/64
ในรูปแบบ loval Qrarantine (LQ) ลว.20 ก.ค.64
จ านวน  1  ป้าย

166 จ้างเหมาจัดท าป้ายสถานท่ีกักกันใน 1,200.00           1,200.00     เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  เตธนานันท์ นายวิทยา  เตธนานันท์ มีอาชีพ CNTR-0180/64
รูปแบบ Community Isolation ลว.22 ก.ค.64
(ศูนย์พักคอย)

167 จัดซ้ือถุงยังชีพให้กับผู้ท่ีถูกกักตัว 3,500.00           3,500.00     เฉพาะเจาะจง นายดิลก  พุ่มพิจิตร นายดิลก  พุ่มพิจิตร มีอาชีพ

168 จัดซ้ือถุงยังชีพให้กับผู้ท่ีถูกกักตัว 2,100.00           2,100.00     เฉพาะเจาะจง นายดิลก พุ่มพิจิตร นายดิลก  พุ่มพิจิตร มีอาชีพ CNTR-0171/64
ลว.6 ก.ค.64

169 จ้างเหมาเคร่ืองจักรในงานเปิดทางน้ า 217,500.00        217,500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสยามก่อสร้าง ร้านศรีสยามก่อสร้าง มีอาชีพ  7/2564
ชวดคอตันถึงคลองวังเรือ หมู่ท่ี 1,2,3 ลว. 9 ก.ค. 64
ต.บ้านสร้าง

170 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 141,240.00        141,240.00  เฉพาะเจาะจง บจก.กษิด์ิวรรธน์ เคมีภัณฑ์ บจก.กษิด์ิวรรธน์ เคมีภัณฑ์ มีอาชีพ  39/2564
 -สารส้มใสก้อน จ านวน 30 กระสอบ ลว. 29 ก.ค. 64
 - คลอรีนน้ า 10% จ านวน 25 กก.

171 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เปล่ียน 25,000.00         25,000.00   เฉพาะเจาะจง ปอน อิเล็คทริค แอร์ เซอร์วิสปอน อิเล็คทริค แอร์ เซอร์วิส มีอาชีพ  37/2564
ตู้ควบคุมหอยโข่ง ลว. 15 ก.ค. 64



172 จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าท่ีจด 6,000.00           6,000.00     เฉพาะเจาะจง นายไชยยันต์ ศรีแสงฉาย นายไชยยันต์ ศรีแสงฉาย มีอาชีพ CNTR-0166/64
มาตรน้ า จัดท าบัญชีการใช้น้ าและ ลว. 30 มิ.ย. 64
รายงานการจดมาตรน้ าของประปา
หมู่ 3,8,9,10,11 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564

173 จ้างเหมาปฏิบัติหน้าท่ีเฝ้าสถานีสูบน้ า 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุจินต์  แพเหล่า นายสุจินต์  แพเหล่า มีอาชีพ CNTR-0165/64
บ้านคูตานพ ลว. 30 มิ.ย. 64
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564

174 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ียามเฝ้า 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพยงค์  นาคข า นายพยงค์  นาคข า มีอาชีพ CNTR-0162/64
ส านักงาน องค์การบริหารส่วน ลว. 30 มิ.ย. 64
ต าบลบ้านสร้าง 
ประจ าเดือน กรกฏาคม 2564

175 ซ้ือวารสาร(หนังสือพิมพ์รายวัน) 400.00             400.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา  เพ็งศรี นางสาวนัยนา  เพ็งศรี มีอาชีพ CNTR-0163/64
วันละ 2 ฉบับ ลว. 30 มิ.ย. 64
ประจ าเดือน กรกฏาคม 2564

176 จัดซ้ือถุงยังชีพให้กับผู้ท่ีถูกกักตัว 21,000.00         21,000.00   เฉพาะเจาะจง นายดิลก  พุ่มพิจิตร นายดิลก  พุ่มพิจิตร มีอาชีพ

177 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,197.72           51,797.72   เฉพาะเจาะจง หจก.วาสนาบ้านสร้างบริการ หจก.วาสนาบ้านสร้างบริการ มีอาชีพ CNTR-0167/64
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 ลว. 30 มิ.ย. 64
 - น้ ามันวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอร์ 95
 - น้ ามันดีเซล
 -น้ ามันวีพาวเวอร์ดีเซล

178 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในศูนย์พักคอย 56,030.00         56,030.00   เฉพาะเจาะจง นายคมกฤช  ไพโรจน์อมรชัย นายคมกฤช  ไพโรจน์อมรชัย มีอาชีพ AP-00438/64
(CI) ลว. 5 ส.ค. 64

179 จ้างเหมาท าอาหารให้กับผู้กักตัว 4,000.00           4,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวพัณณ์ชิตา สมบูรณ์ย่ิงนางสาวพัณณ์ชิตา สมบูรณ์ย่ิง มีอาชีพ
 กรณีติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019



180 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในศูนย์พักคอย 24,700.00         24,700.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.เพ่ือนคิด สาขาปราจีนบุรี ร้าน ศ.เพ่ือนคิด สาขาปราจีนบุรี มีอาชีพ AP-00440/64
(CI) ลว. 5 ส.ค. 64

181 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในศูนย์พักคอย 10,025.00         10,025.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.เพ่ือนคิด สาขาปราจีนบุรี ร้าน ศ.เพ่ือนคิด สาขาปราจีนบุรี มีอาชีพ AP-00442/64
(CI) ลว. 5 ส.ค. 64

182 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในศูนย์พักคอย 27,655.00         27,665.00   เฉพาะเจาะจง ช่อ แอน พรรณ ช่อ แอน พรรณ มีอาชีพ AP-00442/64
(CI) ลว. 5 ส.ค. 64

183 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า และ วิทยุ 3,600.00           3,600.00     เฉพาะเจาะจง ถ.เจริญ ถ.เจริญ มีอาชีพ CNTR-0199/64
ลว. 30 ก.ค. 64

184 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,000.00           3,000.00     เฉพาะเจาะจง ถ.เจริญ ถ.เจริญ มีอาชีพ CNTR-0200/64
ลว. 30 ก.ค. 64

185 จ้างเหมาท าอาหารให้กับผู้กักตัวในรูป 8,650.00           8,650.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวพัณณ์ชิตา สมบูรณ์ย่ิงนางสาวพัณณ์ชิตา สมบูรณ์ย่ิง มีอาชีพ
แบบ Home Quarantine

186 จ้างเหมาท าอาหารให้กับผู้กักตัวในรูป 9,900.00           9,900.00     เฉพาะเจาะจง นางยุรา  ขวัยยืน นางยุรา  ขวัยยืน มีอาชีพ CNTR-0203/64
แบบ Home Quarantine ลว. 4 ส.ค. 64

187 จ้างเหมาจัดท าอาหารให้ผู้ถูกกักตัว 15,150.00         15,150.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  บุญเฌอ นางสาวนิภา  บุญเฌอ มีอาชีพ CNTR-0204/64
ในรูปแบบ Home Quarantine ลว. 6 ส.ค. 64

188 ค่าถุงยังชีพให้ผู้ถูกกักตัว 7,700.00           7,700.00     เฉพาะเจาะจง นายดิลก  พุ่มพิจิตร นายดิลก  พุ่มพิจิตร มีอาชีพ CNTR-0196/64
ในรูปแบบ Home Qrarantine ลว. 3 ส.ค. 64



จ านวน 11  ชุด

189 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,100.00           1,100.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.เพ่ือนคิด ร้าน ศ.เพ่ือนคิด มีอาชีพ CNTR-0197/64
ลว. 3 ส.ค. 64

170 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 2,304.00           2,304.00     เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  เตธนานันท์ นายวิทยา  เตธนานันท์ มีอาชีพ CNTR-0198/64
วันแม่แห่งชาติ ลว. 3 ส.ค. 64
จ านวน 1  ผืน

171 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,550.00           2,550.00     เฉพาะเจาะจง ที เอ็น คอมพิวเตอร์ ที เอ็น คอมพิวเตอร์ มีอาชีพ CNTR-0183/64
ครุภัรฑ์ เคร่ืองโน๊ตบุ๊ค ลว. 30 ก.ค. 64

172 ซ้ือวัสดุอ่ืน ๆ ผ้าผูกระบาย สีฟ้าและ 6,200.00           6,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.เพ่ือนคิด ร้าน ศ.เพ่ือนคิด มีอาชีพ CNTR-0206/64
สีขาว ขนาด 60 หลา ลว. 3 ส.ค. 64
จ านวน 4 ม้วน

173 ซ้ืออาหารเสริมนม ยูเอสที ขนาด 200 ซีซี 23,616.40         23,616.40   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัดสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด มีอาชีพ 38/2564
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 ลว. 30 มิ.ย. 64
 - รร.ประชุมเขต จ านวน 800 กล่อง
 -รร.วัดมูลเหล็ก จ านวน 1,640 กล่อง
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564
 -ศพด.ประชุมเขต จ านวน 120 กล่อง
 - ศพด.วัดมูลเหล็ก จ านวน 460 กล่อง

174 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,990.00           5,990.00     เฉพาะเจาะจง ช่อ แอน พรรณ ช่อ แอน พรรณ มีอาชีพ  41/2564
ลว. 2 ส.ค. 64

175 จ้างจัดท าเว็บไซด์ 15,000.00         15,000.00   เฉพาะเจาะจง ดี แอนท์ เว็บ ดี แอนท์ เว็บ มีอาชีพ 38/2564
ลว. 4 ส.ค. 64



176 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 14,400.00         14,400.00   เฉพาะเจาะจง นางดาหวัน ทองเพ่ิม นางดาหวัน ทองเพ่ิม มีอาชีพ 42/2565
ผ้าปูโต๊ะ  จ านวน 12 ผืน ลว. 16 ส.ค. 64

177 จ้างเหมาท าอาหาร ส าหรับท่ีมีความ 27,100.00         27,100.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา บุญเฌอ นางสาวนิภา บุญเฌอ มีอาชีพ CNTR-0211/64
เส่ียงสูง กรณีติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 ลว. 13 ส.ค. 64
(สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย)

178 จ้างเหมาท าอาหาร ส าหรับท่ีมีความ 9,350.00           9,350.00     เฉพาะเจาะจง นางยุรา  ขวัญยืน นางยุรา  ขวัญยืน มีอาชีพ CNTR-0212/64
เส่ียงสูง กรณีติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 ลว. 13 ส.ค. 64
(สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย)

179 จ้างเหมาจัดท าอาหารให้ผู้ถูกกักตัว 8,150.00           8,150.00     เฉพาะเจาะจง นางพัณณ์ชิตา สมบูรณ์ย่ิง นางพัณณ์ชิตา สมบูรณ์ย่ิง มีอาชีพ CNTR-0213/64
ในรูปแบบ Home Quarantine ลว. 13 ส.ค. 64

180 จ้างถ่ายเอกสาร 902.00             902.00       เฉพาะเจาะจง ร้านก็อบป้ีปร้ินท์ ร้านก็อบป้ีปร้ินท์ มีอาชีพ CNTR-0214/64
ลว. 16 ส.ค. 64

181 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,040.00           1,040.00     เฉพาะเจาะจง นายวัชระ  ป่ินทอง นายวัชระ  ป่ินทอง มีอาชีพ CNTR-0215/64
ลว. 16 ส.ค. 64

182 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,650.00           2,650.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.เพ่ือนคิด ร้าน ศ.เพ่ือนคิด มีอาชีพ CNTR-0217/64
(พลาสติกใส) ลว. 17 ส.ค. 64

183 ซ้ือถุงยังชีพ 2,100.00           2,100.00     เฉพาะเจาะจง นายดิลก  พุ่มพิจิตร นายดิลก  พุ่มพิจิตร มีอาชีพ CNTR-0216/64
จ านวน 2 ชุด ลว. 17 ส.ค. 64

184 จ้างเหมาจัดท าอาหารให้ผู้ถูกกักตัว 5,850.00           5,850.00     เฉพาะเจาะจง นางพัณณ์ชิตา สมบูรณ์ย่ิง นางพัณณ์ชิตา สมบูรณ์ย่ิง มีอาชีพ CNTR-0218/64
ในรูปแบบ Home Quarantine ลว. 17 ส.ค. 64



185 จ้างเหมาจัดท าอาหารให้ผู้ถูกกักตัว 9,950.00           9,950.00     เฉพาะเจาะจง นางยุรา  ขวัญยืน นางยุรา  ขวัญยืน มีอาชีพ CNTR-0219/64
ในรูปแบบ Home Quarantine ลว. 20 ส.ค. 64

186 จ้างเหมาท าอาหาร ส าหรับท่ีมีความ 20,100.00         20,100.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  บุญเฌอ นางยุรา  ขวัญยืน มีอาชีพ CNTR-0220/64
เส่ียงสูง กรณีติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 ลว. 20 ส.ค. 64
(สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย)

187 ซ้ือถุงยังชีพ 5,600.00           5,600.00     เฉพาะเจาะจง นายดิลก  พุ่มพิจิตร นายดิลก  พุ่มพิจิตร มีอาชีพ CNTR-0221/64
จ านวน 2 ชุด ลว. 23 ส.ค. 64

188 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในศูนย์พักคอย 19,992.00         19,992.00   เฉพาะเจาะจง บจก.กิจบรรจง บ้านสร้าง บจก.กิจบรรจง บ้านสร้าง มีอาชีพ
(CI)

189 จ้างเหมารถรับส่งผู้ป่วยท่ีมีความเส่ียง 2,500.00            เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์  สิงห์สุ นายวิรัตน์  สิงห์สุ มีอาชีพ
สูง กรณีโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019
(สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย)
จ านวน 5  คร้ัง

190 จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าท่ีจด 6,000.00           6,000.00     เฉพาะเจาะจง นายไชยยันต์ ศรีแสงฉาย นายไชยยันต์ ศรีแสงฉาย มีอาชีพ CNTR-0190/64
มาตรน้ า จัดท าบัญชีการใช้น้ าและ ลว. 30 ก.ค. 64
รายงานการจดมาตรน้ าของประปา
หมู่ 3,8,9,10,11 ประจ าเดือน สิงหาคม 2564

191 จ้างเหมาปฏิบัติหน้าท่ีเฝ้าสถานีสูบน้ า 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุจินต์  แพเหล่า นายสุจินต์  แพเหล่า มีอาชีพ CNTR-0191/64
บ้านคูตานพ ลว. 30 ก.ค. 64
ประจ าเดือน สิงหาคม 2564

192 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ียามเฝ้า 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพยงค์  นาคข า นายพยงค์  นาคข า มีอาชีพ CNTR-0189/64
ส านักงาน องค์การบริหารส่วน ลว. 30 ก.ค. 64
ต าบลบ้านสร้าง 



ประจ าเดือน สิงหาคม 2564
193 ซ้ือวารสาร(หนังสือพิมพ์รายวัน) 420.00             420.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา  เพ็งศรี นางสาวนัยนา  เพ็งศรี มีอาชีพ CNTR-0193/64

วันละ 2 ฉบับ ลว. 30 ก.ค. 64
ประจ าเดือน สิงหาคม 2564

194 จ้างเหมาท าอาหารให้กับผู้กักตัวในรูป 1,950.00           1,950.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวพัณณ์ชิตา สมบูรณ์ย่ิงนางสาวพัณณ์ชิตา สมบูรณ์ย่ิง มีอาชีพ CNTR-0222/64
แบบ Home Quarantine ลว. 30 ก.ค. 64
ส าหรับผู้ท่ีมีความเส่ียงสูง กรณีติดเช้ือ
ไวรัส โคโรนา 2019 (สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย)

195 จ้างเหมาท าอาหารให้กับผู้กักตัวในรูป 7,050.00           7,050.00     เฉพาะเจาะจง นางยุรา  ขวัยยืน นางยุรา  ขวัยยืน มีอาชีพ CNTR-0223/64
แบบ Home Quarantine ลว. 30 ก.ค. 64
ส าหรับผู้ท่ีมีความเส่ียงสูง กรณีติดเช้ือ
ไวรัส โคโรนา 2019 (สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย)

196 จ้างเหมาท าอาหารให้กับผู้กักตัวในรูป 14,450.00         14,450.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  บุญเฌอ นางสาวนิภา  บุญเฌอ มีอาชีพ CNTR-0224/64
แบบ Home Quarantine ลว. 27 ส.ค. 64
ส าหรับผู้ท่ีมีความเส่ียงสูง กรณีติดเช้ือ
ไวรัส โคโรนา 2019 (สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย)

197 ถุงยังชีพ 7,000.00           7,000.00     เฉพาะเจาะจง นายดิลก  พุ่มพิจิต นายดิลก  พุ่มพิจิต มีอาชีพ CNTR-0225/64
จ านวน 10 ชุด ลว. 31 ส.ค. 64

198 จ้างเหมาท าอาหารให้กับผู้กักตัวในรูป 1,700.00           1,700.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสมสิริลักษณ์ เอ้ือสว่างธรรมนางสาวสมสิริลักษณ์ เอ้ือสว่างธรรมมีอาชีพ CNTR-0226/64
แบบ Home Quarantine ลว. 30 ส.ค. 64
ส าหรับผู้ท่ีมีความเส่ียงสูง กรณีติดเช้ือ
ไวรัส โคโรนา 2019 (สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย)

199  ซ้ือน้ าด่ืม ขนาด 600 ml 840.00             840.00       เฉพาะเจาะจง นายดิลก  พุ่มพิจิตร นายดิลก  พุ่มพิจิตร มีอาชีพ CNTR-0227/64



จ านวน 20 แพ็ค ลว. 31 ส.ค. 64

200 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (จัดซ้ือลูกรัง) 56,100.00         56,100.00   เฉพาะเจาะจง นายพงษ์ศักด์ิ  สมศรี นายพงษ์ศักด์ิ  สมศรี มีอาชีพ  43/2564
ลว. 25 ส.ค. 64

201 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในศูนย์พักคอย 10,700.00         10,700.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.เพ่ือนคิด สาขาปราจีนบุรีร้าน ศ.เพ่ือนคิด สาขาปราจีนบุรีมีอาชีพ AP-00523/64
(CI) ลว. 3 ก.ย. 64

202 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในศูนย์พักคอย 5,800.00           5,800.00     เฉพาะเจาะจง ที เอ็น คอมพิวเตอร์ ที เอ็น คอมพิวเตอร์ มีอาชีพ AP-00524/64
(CI) ลว. 3 ก.ย. 64

203 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน 1,600.00           1,600.00     เฉพาะเจาะจง วสันต์ฟาร์มาซี วสันต์ฟาร์มาซี มีอาชีพ CNTR-0229/64
แอลกอฮอลน์ 75% ขนาด 4 ลิตร ลว. 1 ก.ย. 64
จ านวน  4 แกลลอน

204 ซ้ือวัสดุป้องกันร่างกาย ชุด PPE 11,000.00         11,000.00   เฉพาะเจาะจง นายวสันต์  มหาสิทธิวัฒน์ นายวสันต์  มหาสิทธิวัฒน์ มีอาชีพ AP-00530/64
ลว. 6 ก.ย. 64

205 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,288.89           4,288.89     เฉพาะเจาะจง หจก.วาสนาบ้านสร้างบริการ หจก.วาสนาบ้านสร้างบริการ มีอาชีพ CNTR-0194/64
ประจ าเดือน สิงหาคม 2564 ลว. 30 ก.ค. 64
 - น้ ามันวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอร์ 95
 - น้ ามันดีเซล
 -น้ ามันวีพาวเวอร์ดีเซล

206 จ้างเหมาท าอาหารให้กับผู้กักตัวในรูป 1,800.00           1,800.00     เฉพาะเจาะจง นางยุรา  ขวัญยืน นางยุรา  ขวัญยืน มีอาชีพ CNTR-0236/64
แบบ Home Quarantine ลว. 1 ก.ย. 64
ส าหรับผู้ท่ีมีความเส่ียงสูง กรณีติดเช้ือ
ไวรัส โคโรนา 2019 (สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย)

207 จ้างเหมาท าอาหารให้กับผู้กักตัวในรูป 8,250.00           8,250.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสมสิริลักษณ์ เอ้ือสว่างธรรมนางสาวสมสิริลักษณ์ เอ้ือสว่างธรรมมีอาชีพ CNTR-0237/64



แบบ Home Quarantine ลว. 1 ก.ย. 64
ส าหรับผู้ท่ีมีความเส่ียงสูง กรณีติดเช้ือ
ไวรัส โคโรนา 2019 (สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย)

208 จ้างเหมาท าอาหารให้กับผู้กักตัวในรูป 19,800.00         19,800.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา บุญเฌอ นางสาวนิภา บุญเฌอ มีอาชีพ CNTR-0238/64
แบบ Home Quarantine ลว. 1 ก.ย. 64
ส าหรับผู้ท่ีมีความเส่ียงสูง กรณีติดเช้ือ
ไวรัส โคโรนา 2019 (สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย)

209 จ้างเหมารถรับส่งผู้ป่วยติดเช้ือไวรัส 2,000.00           2,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์  สิงห์สุ นายวิรัตน์  สิงห์สุ มีอาชีพ AP-000538/64
โคโรนา 2019 เพ่ือเข้ารับการรักษา ลว. 8 ก.ย. 64
จ านวน 4 คร้ัง

210 ถุงยังชีพ 6,300.00           6,300.00     เฉพาะเจาะจง นายดิลก  พุ่มพิจิตร นายดิลก  พุ่มพิจิตร มีอาชีพ CNTR-0239/64
จ านวน 9 ชุด ลว. 1 ก.ย. 64

211 ซ้ือน้ าด่ืม 700.00             700.00       เฉพาะเจาะจง นายดิลก  พุ่มพิจิตร นายดิลก  พุ่มพิจิตร มีอาชีพ CNTR-0240/64
จ านวน 20 แพ็ค ลว. 1 ก.ย. 64

212 จ้างเหมาเคร่ืองจักรในงานเปิดทางน้ า 116,000.00        116,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสยามก่อสร้าง โดย ร้านศรีสยามก่อสร้าง โดย มีอาชีพ  9/2564
คลองมะดันระหว่างสะพานหน้าบ้านนาย นางนฤนล  ศรีสยาม นางนฤนล  ศรีสยาม ลว. 9 ก.ค. 64
จุลถึงบล๊อคลอดถนนบ้านนายวันดี บุญพร้อม และคลอง
หน้าสถานีรถไฟ หมู่ท่ี 9 ต.บ้านสร้าง

213 อาหารเสริมนม ยูเอชที ขนาด 200 ซีซี 24,797.55         24,797.22   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัดสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด มีอาชีพ  40/2564
ประจ ำเดือน สิงหำคม 2564 จ ำนวน 21 วัน ลว. 30 ก.ค. 64
ศพด.โรงเรียนประชุมเขตศึกษา จ านวน 128 กล่อง
ศพด.โรงเรียนวัดมูลเหล็ก จ านวน 483 กล่อง
โรงเรียนประชุมเขตศึกษา จ านวน 840 กล่อง
โรงเรียนวัดมูลเหล็ก จ านวน 1,722  กล่อง



214 อาหารเสริมนม ยูเอชที ขนาด 200 ซีซี 24,797.22         24,797.22   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัดสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด มีอาชีพ  44/2564
ประจ ำเดือน กันยำยน 2564 จ ำนวน 21 วัน ลว. 30 ส.ค. 64
ศพด.โรงเรียนประชุมเขตศึกษา จ านวน 126 กล่อง
ศพด.โรงเรียนวัดมูลเหล็ก จ านวน 483 กล่อง
โรงเรียนประชุมเขตศึกษา จ านวน 840 กล่อง
โรงเรียนวัดมูลเหล็ก จ านวน 1,722  กล่อง

215 จ้างซ่อมมอเตอร์ป้ัมน้ า 7,320.00           7,320.00     เฉพาะเจาะจง แสงเจริญ โดย แสงเจริญ โดย มีอาชีพ  39/2564
จ านวน 3  ตัว นายสุวิทย์  วงศ์ตรีสิน นายสุวิทย์  วงศ์ตรีสิน ลว. 30 ก.ย. 64

216 จ้างเหมาจัดท าอาหารให้ผู้ถูกกักตัว 1,200.00           1,200.00     เฉพาะเจาะจง นางยุรา  ขวัญยืน นางยุรา  ขวัญยืน มีอาชีพ CNTR-0241/64
ในรูปแบบ Home Quarantine ลว. 6 ก.ย. 64

217 ซ้ือถุงยังชีพ 7,000.00           7,000.00     เฉพาะเจาะจง นายดิลก  พุ่มพิจิตร นายดิลก  พุ่มพิจิตร มีอาชีพ CNTR-0244/64
จ านวน 10 ชุด ลว. 6 ก.ย. 64

218 จ้างเหมาจัดท าอาหารให้ผู้ถูกกักตัว 16,950.00         16,950.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  บุญเฌอ นางสาวนิภา  บุญเฌอ มีอาชีพ CNTR-0242/64
ในรูปแบบ Home Quarantine ลว. 6 ก.ย. 64

219 จ้างเหมาท าอาหารส าหรับผู้ท่ีมีความ 10,650.00         10,650.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวสมสิริลักษณ์ เอ้ือสว่างธรรมนางสาวสมสิริลักษณ์ เอ้ือสว่างธรรมมีอาชีพ CNTR-0243/64
เส่ียงสูง กรณีโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา ลว. 6 ก.ย. 64
2019 (สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย)

220 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ด  (หมึก) 4,700.00           4,700.00     เฉพาะเจาะจง ภูมิใจ ออล ครีเอทีฟ ภูมิใจ ออล ครีเอทีฟ มีอาชีพ CNTR-0248/64
จ านวน 2  กล่อง นายธนพงษ์ สุขประมูล นายธนพงษ์ สุขประมูล ลว. 14  ก.ย. 64

221 จ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ 400.00             400.00       เฉพาะเจาะจง ภูมิใจ ออล ครีเอทีฟ ภูมิใจ ออล ครีเอทีฟ มีอาชีพ CNTR-0249/64
โครงการเฝ้าระวัง นายธนพงษ์ สุขประมูล นายธนพงษ์ สุขประมูล ลว. 15 ก.ย. 64



222 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,600.00           4,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านช่อแอนพรรณ  โดย ร้านช่อแอนพรรณ  โดย มีอาชีพ CNTR-0250/64
น.ส.รมณ  ยะระสิทธ์ิ น.ส.รมณ  ยะระสิทธ์ิ ลว. 15 ก.ย. 64

223 ซ้ือหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับ 4,600.00           4,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.เพ่ือนคิด  โดย ร้าน ศ.เพ่ือนคิด  โดย มีอาชีพ CNTR-0251/64
ปฐมวัย นางสาววาสนา ศรีสวัสด์ิ นางสาววาสนา ศรีสวัสด์ิ ลว. 17 ก.ย. 64

224 ซ้ือวัสดุอ่ืน ๆ (สายน้ าดับเพลิง) 17,200.00         17,200.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เอพี วินเนอร์ ซัพพลาย หจก.เอพี วินเนอร์ ซัพพลาย มีอาชีพ  47/2564
ลว. 17 ก.ย. 64

225 ซ้ือวัสดุส านักงาน 10,477.00         10,477.00   เฉพาะเจาะจง ช่อ แอน พรรณ  โดย ช่อ แอน พรรณ  โดย มีอาชีพ  48/2564
นางรมณ  ยะระสิทธ์ิ นางรมณ  ยะระสิทธ์ิ ลว. 17 ก.ย. 64

226 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กล่องพลาสติกหีบ) 3,500.00           3,500.00     เฉพาะเจาะจง ช่อ แอน พรรณ  โดย ช่อ แอน พรรณ  โดย มีอาชีพ CNTR-0252/64
ขนาด 1000 มิลลิลิตร นางรมณ  ยะระสิทธ์ิ นางรมณ  ยะระสิทธ์ิ ลว. 22 ก.ย. 64
จ านวน  10  ใบ

227 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,430.00           4,430.00     เฉพาะเจาะจง ที เอ็น คอมพิวเตอร์  โดย ที เอ็น คอมพิวเตอร์  โดย มีอาชีพ CNTR-0253/64
คุรุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์เอกสาร นายทวีป  ค างาม นายทวีป  ค างาม ลว. 22 ก.ย. 64

228 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,910.00           4,910.00     เฉพาะเจาะจง ที เอ็น คอมพิวเตอร์  โดย ที เอ็น คอมพิวเตอร์  โดย มีอาชีพ CNTR-0254/64
นายทวีป  ค างาม นายทวีป  ค างาม ลว. 22 ก.ย. 64

229 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,640.00         11,640.00   เฉพาะเจาะจง ช่อ แอน พรรณ  โดย ช่อ แอน พรรณ  โดย มีอาชีพ  49/2564
นางรมณ  ยะระสิทธ์ิ นางรมณ  ยะระสิทธ์ิ ลว. 17 ก.ย. 64

280 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,440.00         15,440.00   เฉพาะเจาะจง ที เอ็น คอมพิวเตอร์  โดย ที เอ็น คอมพิวเตอร์  โดย มีอาชีพ   50/2564
นายทวีป  ค างาม นายทวีป  ค างาม ลว. 22 ก.ย. 64



281 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) 10,160.00         10,160.00   เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็มหจก.อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม มีอาชีพ  51/2564
ลว. 22 ก.ย. 64

282 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 66,340.00         66,340.00   เฉพาะเจาะจง บจก.กษิด์ิวรรธน์ เคมีภัณฑ์ บจก.กษิด์ิวรรธน์ เคมีภัณฑ์ มีอาชีพ  52/2564
 -สารส้ม จ านวน 100 กระสอบ ลว. 22 ก.ย. 64
 -คลอรีนน้ า 10%  จ านวน 20 ถัง

283 ซ้ือวัสดุส านักงาน (เคร่ืองตีเบอร์ 8 หลัก 980.00             980.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.เพ่ือนคิด สาขาปราจีนบุรีร้าน ศ.เพ่ือนคิด สาขาปราจีนบุรีมีอาชีพ CNTR-0257/64
จ านวน 1 อัน) โดย นางสาววาสนา ศรีสวัสด์ิโดย นางสาววาสนา ศรีสวัสด์ิ ลว. 23 ก.ย. 64

284 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 8,384.46           8,384.16     เฉพาะเจาะจง หจก.วาสนาบ้านสร้างบริการ หจก.วาสนาบ้านสร้างบริการ มีอาชีพ CNTR-0235/64
ประจ าเดือน กันยายน 2564 ลว. 31 ส.ค. 64
 - น้ ามันวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอร์ 95
 - น้ ามันดีเซล
 -น้ ามันวีพาวเวอร์ดีเซล

285 จ้างเหมาปฏิบัติหน้าท่ีเฝ้าสถานีสูบน้ า 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสุจินต์  แพเหล่า นายสุจินต์  แพเหล่า มีอาชีพ CNTR-0231/64
บ้านคูตานพ ลว. 31 ส.ค. 64
ประจ าเดือน กันยายน 2564

286 ซ้ือวารสาร(หนังสือพิมพ์รายวัน) 420.00             420.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา  เพ็งศรี นางสาวนัยนา  เพ็งศรี มีอาชีพ CNTR-0234/64
จ านวน 21 วันท าการ วันๆ 2 ฉบับ ลว. 31 ส.ค. 64
ประจ าเดือน กันยายน 2564

287 จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าท่ีจด 6,000.00           6,000.00     เฉพาะเจาะจง นายไชยยันต์ ศรีแสงฉาย นายไชยยันต์ ศรีแสงฉาย มีอาชีพ CNTR-0233/64
มาตรน้ า จัดท าบัญชีการใช้น้ าและ ลว. 31 ส.ค. 64
รายงานการจดมาตรน้ าของประปา
หมู่ 3,8,9,10,11 ประจ าเดือน กันยายน 2564



288 จ้างเหมารถรับส่งผู้ป่วย กรณีติดเช้ือ 500.00             500.00       เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์  สิงห์สุ นายวิรัตน์  สิงห์สุ มีอาชีพ AP-00589/64
ไวรัส โคโรนา 2019 30-ก.ย.-64

289 ถุงยังชีพ 3,500.00           3,500.00     เฉพาะเจาะจง นายดิลก  พุ่มพิจิต นายดิลก  พุ่มพิจิต มีอาชีพ AP-00590/64
จ านวน 5 ชุด 30-ก.ย.-64

290 จ้างเหมาติดไฟฟ้าส่องสว่างศูนย์ 8,400.00           8,400.00     เฉพาะเจาะจง นายพิชิต  ขวัยยืน นายพิชิต  ขวัยยืน มีอาชีพ AP-00591/64
ผู้เข้ารับการกักตัว 30-ก.ย.-64

291 ซ้ือวัสดุอ่ืน 19,500.00         19,500.00   เฉพาะเจาะจง บจก.กิจบรรจงบ้านสร้าง บจก.กิจบรรจงบ้านสร้าง มีอาชีพ

292 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 203,128.00        203,128.00  เฉพาะเจาะจง บจก.กิจบรรจงบ้านสร้าง บจก.กิจบรรจงบ้านสร้าง มีอาชีพ

ยอดรวม 6,132,273.28    
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