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(เอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 2564 
 
  เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย  ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 2564 เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2564     
โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 2564 แยกได้ ดังนี้ 
  1. โครงการตามเทศบัญญัติและตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
   1.1 โครงการจัดซื้อ   จ านวน  55 โครงการ 
   1.2 โครงการจัดจ้าง   จ านวน  63 โครงการ 
  2. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
   2.1 โครงการจัดซื้อ   จ านวน  0 โครงการ 
   2.2 โครงการจัดจ้าง   จ านวน  7 โครงการ 
  3. โครงการกันเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
   3.1 โครงการจัดซื้อ   จ านวน  0 โครงการ 
   3.2 โครงการจัดจ้าง   จ านวน  22 โครงการ 
  4. โครงการเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
   4.1 โครงการจัดซื้อ   จ านวน  4 โครงการ 
   4.2 โครงการจัดจ้าง   จ านวน  0 โครงการ 
  5. โครงการเงินรับฝากอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
   5.1 โครงการจัดซื้อ   จ านวน  2 โครงการ 
   5.2 โครงการจัดจ้าง   จ านวน  1 โครงการ 
    รวมทั้งสิ้น     154 โครงการ 
 
สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 151 ครั้ง รวมเงินงบประมาณ 10,477,855.63 
คิดเป็นร้อยละ 98.06 ของจ านวนครั้งที่ด าเนินการทั้งหมด 

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวน 2 ครั้ง รวมเงิน
งบประมาณ 3,915,732 บาท คิดเป็นร้อยละ  1.30 ของจ านวนครั้งที่ด าเนินการทั้งหมด 

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก  จ านวน  1  ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ  0.65  ของจ านวนครั้ง             
ที่ด าเนินการทั้งหมด  

 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง 

- การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบราคาจาก
หลายแหล่งข้อมูลและที่มา 

- ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท าให้เกิดความไม่เข้าใจอย่าง
ชัดเจน 
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แนวทางการแก้ไข 

- ติดตามผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม ให้เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการให้มากที่สุด 

- เจ้าหน้าที่ควรได้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มากยิ่งขึ้น 
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กราฟแสดงผลการจดัซือ้จดัจ้าง ประจ าปี 2564

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์(e-bidding) วิธีคดัเลอืก ยอดรวม



 

หน่วยงาน  เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  สขร.1 
ข้อมูล  ณ  วันที่ 30  กันยายน  2564  

ตามเทศบัญญัติและตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2564   

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่ขอซื้อ

ขอจ้าง 
ราคากลาง วิธีจัดซื้อ-จ้าง ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

จัดซื้อ จัดจ้าง วันที่จัดซื้อ-จ้าง แหล่งเงินที่ใช ้

1 จ้างท าอาหารวา่งพร้อมเครื่องดื่ม 
870.00 870.00 เฉพาะเจาะจง 870.00 ราคาต่ าสุด    19/10/2563 เงินงบประมาณ 

2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง 1,000.00 ราคาต่ าสุด    04/11/2563 เงินงบประมาณ 

3 วัสดุส านักงาน 

13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง 13,600.00 ราคาต่ าสุด    04/11/2563 เงินงบประมาณ 

4 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
ประจ าป ี2563 1,024.00 1,024.00 เฉพาะเจาะจง 1,024.00 ราคาต่ าสุด    09/11/2563 เงินงบประมาณ 

5 จัดจ้างซ่อมแซม 

16,430.00 16,430.00 เฉพาะเจาะจง 16,430.00 ราคาต่ าสุด    09/11/2563 เงินงบประมาณ 

6 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
ประจ าป ี2563 

48,500.00 48,500.00 เฉพาะเจาะจง 48,500.00 ราคาต่ าสุด    09/11/2563 เงินงบประมาณ 



7 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 9,000.00 ราคาต่ าสุด    16/11/2563 เงินงบประมาณ 

8 จ้างท าอาหารวา่งพร้อมเครื่องดื่ม 

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง 360.00 ราคาต่ าสุด    17/11/2563 เงินงบประมาณ 

9 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาลต าบลหนองสาหรา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง 700.00 ราคาต่ าสุด    24/11/2563 เงินงบประมาณ 

10 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาลต าบลหนองสาหรา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10,920.00 10,920.00 เฉพาะเจาะจง 10,920.00 ราคาต่ าสุด    24/11/2563 เงินงบประมาณ 

11 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาลต าบลหนองสาหรา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

20,280.00 20,280.00 เฉพาะเจาะจง 20,280.00 ราคาต่ าสุด    24/11/2563 เงินงบประมาณ 

12 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาลต าบลหนองสาหรา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 ราคาต่ าสุด    24/11/2563 เงินงบประมาณ 

13 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าเทศบาลต าบลหนองสาหรา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2,058.68 2,058.68 เฉพาะเจาะจง 2,058.68 ราคาต่ าสุด    24/11/2563 เงินงบประมาณ 

14 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 9,000.00 ราคาต่ าสุด    02/12/2563 เงินงบประมาณ 

15 จ้างท าอาหารวา่งพร้อมเครื่องดื่ม 
750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง 750.00 ราคาต่ าสุด    02/12/2563 เงินงบประมาณ 

16 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 9,000.00 ราคาต่ าสุด    05/01/2564 เงินงบประมาณ 



17 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ 

4,130.00 4,130.00 เฉพาะเจาะจง 4,130.00 ราคาต่ าสุด    05/01/2564 เงินงบประมาณ 

18 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ 

910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง 910.00 ราคาต่ าสุด    05/01/2564 เงินงบประมาณ 

19 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ 

6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง 6,750.00 ราคาต่ าสุด    05/01/2564 เงินงบประมาณ 

20 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

12,890.00 12,890.00 เฉพาะเจาะจง 12,890.00 ราคาต่ าสุด    19/01/2564 เงินงบประมาณ 

21 จัดซือ้วัสดุส านักงาน 

8,412.00 8,412.00 เฉพาะเจาะจง 8,412.00 ราคาต่ าสุด    19/01/2564 เงินงบประมาณ 

22 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

21,440.00 21,440.00 เฉพาะเจาะจง 21,440.00 ราคาต่ าสุด    19/01/2564 เงินงบประมาณ 

23 ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 
ขนาด 29.5 นิ้ว, ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ
เครื่องตัดหญ้า 

36,400.00 36,400.00 เฉพาะเจาะจง 36,400.00 ราคาต่ าสุด    19/01/2564 
เงิน

งบประมาณ/
เงินงบประมาณ 

24 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
1,350.24 1,350.24 เฉพาะเจาะจง 1,350.24 ราคาต่ าสุด    20/01/2564 เงินงบประมาณ 



25 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 9,000.00 ราคาต่ าสุด    03/02/2564 เงินงบประมาณ 

26 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร ์

2,535.00 2,535.00 เฉพาะเจาะจง 2,535.00 ราคาต่ าสุด    03/02/2564 เงินงบประมาณ 

27 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

2,570.00 2,570.00 เฉพาะเจาะจง 2,570.00 ราคาต่ าสุด    03/02/2564 เงินงบประมาณ 

28 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) 

7,930.00 7,930.00 เฉพาะเจาะจง 7,930.00 ราคาต่ าสุด    03/02/2564 เงินงบประมาณ 

29 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ 

5,159.00 5,159.00 เฉพาะเจาะจง 5,159.00 ราคาต่ าสุด    03/02/2564 เงินงบประมาณ 

30 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

10,130.00 10,130.00 เฉพาะเจาะจง 10,130.00 ราคาต่ าสุด    03/02/2564 เงินงบประมาณ 

31 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
6,560.00 6,560.00 เฉพาะเจาะจง 6,560.00 ราคาต่ าสุด    03/02/2564 เงินงบประมาณ 

32 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์

23,530.00 23,530.00 เฉพาะเจาะจง 23,530.00 ราคาต่ าสุด    03/02/2564 เงินงบประมาณ 



33 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

6,222.00 6,222.00 เฉพาะเจาะจง 6,222.00 ราคาต่ าสุด    03/03/2564 เงินงบประมาณ 

34 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 9,000.00 ราคาต่ าสุด    04/03/2564 เงินงบประมาณ 

35 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 9,000.00 ราคาต่ าสุด    22/04/2564 เงินงบประมาณ 

36 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง 

2,427.00 2,427.00 เฉพาะเจาะจง 2,427.00 ราคาต่ าสุด    22/04/2564 เงินงบประมาณ 

37 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง 
6,406.00 6,406.00 เฉพาะเจาะจง 6,406.00 ราคาต่ าสุด    22/04/2564 เงินงบประมาณ 

38 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง 
189.00 189.00 เฉพาะเจาะจง 189.00 ราคาต่ าสุด    22/04/2564 เงินงบประมาณ 

39 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง 

35,948.00 35,948.00 เฉพาะเจาะจง 35,948.00 ราคาต่ าสุด    22/04/2564 เงินงบประมาณ 

40 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง 
480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง 480.00 ราคาต่ าสุด    22/04/2564 เงินงบประมาณ 

41 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง 

10,890.00 10,890.00 เฉพาะเจาะจง 10,890.00 ราคาต่ าสุด    22/04/2564 เงินงบประมาณ 



42 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง 

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง 5,000.00 ราคาต่ าสุด    22/04/2564 เงินงบประมาณ 

43 จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร ์

735.00 735.00 เฉพาะเจาะจง 735.00 ราคาต่ าสุด    22/04/2564 เงินงบประมาณ 

44 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง 

30,637.00 30,637.00 เฉพาะเจาะจง 30,637.00 ราคาต่ าสุด    22/04/2564 เงินงบประมาณ 

45 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ 4,130.00 4,130.00 เฉพาะเจาะจง 4,130.00 ราคาต่ าสุด    26/04/2564 เงินงบประมาณ 

46 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ 

6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง 6,750.00 ราคาต่ าสุด    26/04/2564 เงินงบประมาณ 

47 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ 

910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง 910.00 ราคาต่ าสุด    26/04/2564 เงินงบประมาณ 

48 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
10,946.00 10,946.00 เฉพาะเจาะจง 10,946.00 ราคาต่ าสุด    26/04/2564 เงินงบประมาณ 

49 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ 

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง 7,500.00 ราคาต่ าสุด    26/04/2564 เงินงบประมาณ 



50 จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร ์
1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง 1,605.00 ราคาต่ าสุด    29/04/2564 เงินงบประมาณ 

51 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
2,430.00 2,430.00 เฉพาะเจาะจง 2,430.00 ราคาต่ าสุด    29/04/2564 เงินงบประมาณ 

52 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) 
3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง 3,700.00 ราคาต่ าสุด    29/04/2564 เงินงบประมาณ 

53 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 9,000.00 ราคาต่ าสุด    06/05/2564 เงินงบประมาณ 

54 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง 9,800.00 ราคาต่ าสุด    27/05/2564 เงินงบประมาณ 

55 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 9,000.00 ราคาต่ าสุด    07/06/2564 เงินงบประมาณ 

56 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์(โครงการโควิด19)งบ
กลางเงินส ารองจ่าย 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง 38,000.00 ราคาต่ าสุด    14/06/2564 เงินงบประมาณ 

57 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์(โครงการโควิด19)งบ
กลางเงินส ารองจ่าย 

297,500.00 297,500.00 เฉพาะเจาะจง 297,500.00 ราคาต่ าสุด    18/06/2564 เงินงบประมาณ 

58 โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณจากถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 บ้านโกรก
ยาวถึงบ้านนายไห แป้นทอง 448,000.00 448,000.00 เฉพาะเจาะจง 448,000.00 ราคาต่ าสุด    22/06/2564 เงินงบประมาณ 

59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้านนางบังอร จิตนิยม หมู่ที่ 1 ถึง
ถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านหนองปริก 219,000.00 219,000.00 เฉพาะเจาะจง 219,000.00 ราคาต่ าสุด    23/06/2564 เงินงบประมาณ 



60 จัดซื้อวัสดุส านักงาน(กองช่าง) 
3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง 3,150.00 ราคาต่ าสุด    30/06/2564 เงินงบประมาณ 

61 ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง 23,000.00 ราคาต่ าสุด    30/06/2564 เงินงบประมาณ 

62 จ้างท าอาหารวา่งพร้อมเครื่องดื่ม 
900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง 900.00 ราคาต่ าสุด    30/06/2564 เงินงบประมาณ 

63 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

8,640.00 8,640.00 เฉพาะเจาะจง 8,640.00 ราคาต่ าสุด    30/06/2564 เงินงบประมาณ 

64 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง 700.00 ราคาต่ าสุด    30/06/2564 เงินงบประมาณ 

65 ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉดี
หมึก 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง 4,300.00 ราคาต่ าสุด    30/06/2564 เงินงบประมาณ 

66 ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง 46,000.00 ราคาต่ าสุด    30/06/2564 เงินงบประมาณ 

67 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย ์
24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง 24,900.00 ราคาต่ าสุด    30/06/2564 เงินงบประมาณ 

68 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและไข้สมองอักเสบ เทศบาล
ต าบลหนองสาหร่าย 

634.00 634.00 เฉพาะเจาะจง 634.00 ราคาต่ าสุด    30/06/2564 เงินงบประมาณ 

69 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและไข้สมองอักเสบ เทศบาล
ต าบลหนองสาหร่าย 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง 1,500.00 ราคาต่ าสุด    30/06/2564 เงินงบประมาณ 



70 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและไข้สมองอักเสบ เทศบาล
ต าบลหนองสาหร่าย 

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง 2,500.00 ราคาต่ าสุด    30/06/2564 เงินงบประมาณ 

71 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 9,000.00 ราคาต่ าสุด    02/07/2564 เงินงบประมาณ 

72 ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 

8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง 8,600.00 ราคาต่ าสุด    02/07/2564 เงินงบประมาณ 

73 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย ์
12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง 12,840.00 ราคาต่ าสุด    02/07/2564 เงินงบประมาณ 

74 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและไข้สมองอักเสบ เทศบาล
ต าบลหนองสาหร่าย 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง 1,500.00 ราคาต่ าสุด    05/07/2564 เงินงบประมาณ 

75 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ

18,240.00 18,240.00 เฉพาะเจาะจง 18,240.00 ราคาต่ าสุด    05/07/2564 เงินงบประมาณ 

76 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและไข้สมองอักเสบ เทศบาล
ต าบลหนองสาหร่าย 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง 1,500.00 ราคาต่ าสุด    05/07/2564 เงินงบประมาณ 

77 จัดซื้อวัสดุส านักงาน(กองคลัง) 
1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง 1,340.00 ราคาต่ าสุด    05/07/2564 เงินงบประมาณ 

78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณโรงสีอัจฉริยะ หมู่ที่ 6 บ้านหนอง
ทราย 

398,900.00 398,900.00 เฉพาะเจาะจง 398,900.00 ราคาต่ าสุด    07/07/2564 เงินงบประมาณ 

79 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 
4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง 4,300.00 ราคาต่ าสุด    02/08/2564 เงินงบประมาณ 



80 ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเก้าอี,้ ค่าใช้จ่ายใน
การจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง 21,500.00 ราคาต่ าสุด    02/08/2564 

เงิน
งบประมาณ/

เงินงบประมาณ 
81 โครงการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกและไข้สมองอักเสบ เทศบาล
ต าบลหนองสาหร่าย 

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง 10,000.00 ราคาต่ าสุด    02/08/2564 เงินงบประมาณ 

82 จ้างท าอาหารวา่งพร้อมเครื่องดื่ม 
600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง 600.00 ราคาต่ าสุด    02/08/2564 เงินงบประมาณ 

83 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

3,990.00 3,990.00 เฉพาะเจาะจง 3,990.00 ราคาต่ าสุด    02/08/2564 เงินงบประมาณ 

84 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

11,912.00 11,912.00 เฉพาะเจาะจง 11,912.00 ราคาต่ าสุด    02/08/2564 เงินงบประมาณ 

85 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง 13,000.00 ราคาต่ าสุด    02/08/2564 เงินงบประมาณ 

86 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 
29,970.00 29,970.00 เฉพาะเจาะจง 29,970.00 ราคาต่ าสุด    02/08/2564 เงินงบประมาณ 

87 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์ 

3,298.00 3,298.00 เฉพาะเจาะจง 3,298.00 ราคาต่ าสุด    02/08/2564 เงินงบประมาณ 

88 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา) 
15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง 15,000.00 ราคาต่ าสุด    02/08/2564 เงินงบประมาณ 



89 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 9,000.00 ราคาต่ าสุด    03/08/2564 เงินงบประมาณ 

90 จัดซื้อวัสดุส านักงาน(กองคลัง) 
12,042.00 12,042.00 เฉพาะเจาะจง 12,042.00 ราคาต่ าสุด    03/08/2564 เงินงบประมาณ 

91 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 

16,776.27 16,776.27 เฉพาะเจาะจง 16,776.27 ราคาต่ าสุด    03/08/2564 เงินงบประมาณ 

92 โครงการฝังท่อระบายน้ า คสล.บริเวณจาก
ถนนลาดยางบ้านนายชาญณรงค์ บรรลือ
ศักดิ์ ถึงคลองพระนเรศวร หมู่ที่ 5 บ้าน
ปลักเขว้า 

478,000.00 478,000.00 เฉพาะเจาะจง 478,000.00 ราคาต่ าสุด    06/08/2564 เงินงบประมาณ 

93 จัดซื้อวัสดุการศึกษา อาหารเสริม(นม) 
โรงเรียน 245,278.16 245,278.16 เฉพาะเจาะจง 245,278.16 ราคาต่ าสุด    17/08/2564 เงินงบประมาณ 

94 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณติดกับ
ถนนคลองชลประทานถึงหอถังประปา หมู่
ที่ 8 บ้านใหม่พัฒนา 

438,000.00 438,000.00 เฉพาะเจาะจง 438,000.00 ราคาต่ าสุด    20/08/2564 เงินงบประมาณ 

95 โครงการเทคอนกรีตกันน้ าล้น บริเวณคลอง
ระบายน้ าจากโรงงานลูกปืน หมู่ที่ 7 ถึง
ถนนสามแยกบ้านหนองปริก หมู่ที่ 3 

398,000.00 398,000.00 เฉพาะเจาะจง 398,000.00 ราคาต่ าสุด    20/08/2564 เงินงบประมาณ 

96 จัดซื้อวัสดุการศึกษา อาหารเสริม(นม) 
โรงเรียน 57,586.48 57,586.48 เฉพาะเจาะจง 57,586.48 ราคาต่ าสุด    23/08/2564 เงินงบประมาณ 

97 จัดซื้อวัสดุการศึกษา อาหารเสริม(นม) 
โรงเรียน 175,480.80 175,480.80 เฉพาะเจาะจง 175,480.80 ราคาต่ าสุด    23/08/2564 เงินงบประมาณ 

98 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

6,920.00 6,920.00 เฉพาะเจาะจง 6,920.00 ราคาต่ าสุด    30/08/2564 เงินงบประมาณ 



99 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
2,275.00 2,275.00 เฉพาะเจาะจง 2,275.00 ราคาต่ าสุด    30/08/2564 เงินงบประมาณ 

100 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 9,000.00 ราคาต่ าสุด    02/09/2564 เงินงบประมาณ 

101 โครงการติดตั้งถังประปา(ถังแชมเปญ) หมู่ที่ 
3 บ้านหนองปริก 483,000.00 483,000.00 เฉพาะเจาะจง 483,000.00 ราคาต่ าสุด    02/09/2564 เงินงบประมาณ 

102 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.บริเวณบ้าน
นางสนิท บุญยินด ีถึงคลองตรงไร่นางสาว
อุทัย สังข์เงิน หมู่ที่ 9 บ้านหนองสาหร่าย 

577,000.00 577,000.00 เฉพาะเจาะจง 577,000.00 ราคาต่ าสุด    02/09/2564 เงินงบประมาณ 

103 จัดซื่อวัสดุส านักงาน(น้ าดื่ม) 
2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง 2,600.00 ราคาต่ าสุด    16/09/2564 เงินงบประมาณ 

104 จัดซื้อวัสดุส านักงาน (หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร) 8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง 8,900.00 ราคาต่ าสุด    16/09/2564 เงินงบประมาณ 

105 ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 

320,400.00 320,400.00 เฉพาะเจาะจง 320,400.00 ราคาต่ าสุด    22/09/2564 เงินงบประมาณ 

106 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง 20,000.00 ราคาต่ าสุด    22/09/2564 เงินงบประมาณ 

107 ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเก้าอี,้ ค่าใช้จ่ายใน
การจัดซ้ือโต๊ะท างาน 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง 10,400.00 ราคาต่ าสุด    22/09/2564 

เงิน
งบประมาณ/

เงินงบประมาณ 
108 ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือโต๊ะหมูบู่ชา 

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง 8,400.00 ราคาต่ าสุด    22/09/2564 เงินงบประมาณ 



109 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์
590.00 590.00 เฉพาะเจาะจง 590.00 ราคาต่ าสุด    22/09/2564 เงินงบประมาณ 

110 จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร ์

3,105.00 3,105.00 เฉพาะเจาะจง 3,105.00 ราคาต่ าสุด    22/09/2564 เงินงบประมาณ 

111 โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้มาปรับปรุงภูมิทัศน์และ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง 1,500.00 ราคาต่ าสุด    22/09/2564 เงินงบประมาณ 

112 โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้มาปรับปรุงภูมิทัศน์และ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง 4,300.00 ราคาต่ าสุด    22/09/2564 เงินงบประมาณ 

113 โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้มาปรับปรุงภูมิทัศน์และ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง 5,000.00 ราคาต่ าสุด    22/09/2564 เงินงบประมาณ 

114 โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้มาปรับปรุงภูมิทัศน์และ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง 5,000.00 ราคาต่ าสุด    22/09/2564 เงินงบประมาณ 

115 โครงการนวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้มาปรับปรุงภูมิทัศน์และ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

374.00 374.00 เฉพาะเจาะจง 374.00 ราคาต่ าสุด    22/09/2564 เงินงบประมาณ 

116 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น"เสียงโห่
เป็นเอกลักษณ ์ทายทักตามวิถ ีสืบทอด
ประเพณี เพลงเหย่ยแบบนี้ ที่นี่ต าบลหนอง
สาหร่าย" 

2,340.00 2,340.00 เฉพาะเจาะจง 2,340.00 ราคาต่ าสุด    22/09/2564 เงินงบประมาณ 

117 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น"เสียงโห่
เป็นเอกลักษณ ์ทายทักตามวิถ ีสืบทอด
ประเพณี เพลงเหย่ยแบบนี้ ที่นี่ต าบลหนอง
สาหร่าย" 

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง 1,500.00 ราคาต่ าสุด    22/09/2564 เงินงบประมาณ 



118 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น"เสียงโห่
เป็นเอกลักษณ ์ทายทักตามวิถ ีสืบทอด
ประเพณี เพลงเหย่ยแบบนี้ ที่นี่ต าบลหนอง
สาหร่าย" 

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง 12,000.00 ราคาต่ าสุด    22/09/2564 เงินงบประมาณ 

รวม 5,486,875.63           

จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2564   

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่ขอซื้อ

ขอจ้าง 
ราคากลาง วิธีจัดซื้อ-จ้าง ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

จัดซื้อ จัดจ้าง วันที่จัดซื้อ-จ้าง แหล่งเงินที่ใช ้

1 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า คสล.และ
บ่อพัก คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณ
บ้าน นางสาวอาร ีสมคิด ถึงหน้าบา้นผู้ใหญ่
บุญน า ผิวผอ่ง หมู่ที่ 2 บ้านโกรกยาว 
ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุร ี

491,000.00 491,000.00 เฉพาะเจาะจง 491,000.00 ราคาต่ าสุด    28/10/2563 เงินสะสม 

2 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ าสาธารณะ 
บริเวณไร่นางจินดา ลอพิริยะกุล ถึงคลอง
จระเข้สามพัน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่พัฒนา 
ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุร ี

88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง 88,000.00 ราคาต่ าสุด    28/10/2563 เงินสะสม 

3 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ าสาธารณะ 
บริเวณไร่นายเนตร จันทร์ยวง ถึงถนนพนม
ทวน - ก าแพงแสน หมู่ที่ 5 บ้านปลักเขว้า 
ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุร ี

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง 7,000.00 ราคาต่ าสุด    28/10/2563 เงินสะสม 

4 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ าสาธารณะ 
บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนเกียรติวธัน
เวคิน 2 ถึงถนนพนมทวน - ก าแพงแสน 
หมู่ที่ 5 บ้านปลักเขวา้ ต าบลหนองสาหร่าย 
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง 20,000.00 ราคาต่ าสุด    29/10/2563 เงินสะสม 



5 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ าสาธารณะ 
บริเวณไร่ผู้ช่วยโสภี พักไพโรจน ์ถึงคลอง
ชลประทาน หมู่ที ่1 บ้านสระลุมพุก ต าบล
หนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุร ี

38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง 38,000.00 ราคาต่ าสุด    29/10/2563 เงินสะสม 

6 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.และบ่อพัก 
พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้า
ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสระลุมพุก 
ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุร ี

366,000.00 366,000.00 เฉพาะเจาะจง 366,000.00 ราคาต่ าสุด    21/12/2563 เงินสะสม 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยูพร้อม
ฝา คสล.และวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อม
บ่อพักฝา คสล.บริเวณบ้านนายสุวิจกัณ์ กิจ
เจริญ ถึงคลองจระเข้สามพัน หมู่ที่ 8 บ้าน
ใหม่พัฒนา ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี

193,000.00 193,000.00 เฉพาะเจาะจง 193,000.00 ราคาต่ าสุด    02/02/2564 เงินสะสม 

รวม 1,203,000.00           

กันเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่ขอซื้อ

ขอจ้าง 
ราคากลาง วิธีจัดซื้อ-จ้าง ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

จัดซื้อ จัดจ้าง วันที่จัดซื้อ-จ้าง แหล่งเงินที่ใช ้

1 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.และบ่อพัก 
คสล.พร้อมฝา คสล. บริเวณจากบา้นนาย
ปลิงสุ่น เหล่ากาญจนศิริ ถึงบ้านนาย
สมหมาย ผวิผ่อง  หมู่ที่ 7 บ้านหนองแหน 

322,000.00 322,000.00 เฉพาะเจาะจง 322,000.00 ราคาต่ าสุด    29/10/2563 
เงินงบประมาณ

ค้างจ่าย 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู พรอ้ม
ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน นาย
สมชาย นิโครส ถึงที่ดินนายธนนันท ์กลัน่
บุศย์ หมู่ที่ 5 บ้านปลักเขวา้ 

174,500.00 174,500.00 เฉพาะเจาะจง 174,500.00 ราคาต่ าสุด    29/10/2563 
เงินงบประมาณ

ค้างจ่าย 



3 โครงการซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ า
บริเวณทางแยก หมู่ที่ 2 บ้านโกรกยาว ไป
หมู่ที่ 6 บ้านหนองทราย 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง 48,000.00 ราคาต่ าสุด    18/11/2563 

เงินงบประมาณ
ค้างจ่าย 

4 ขุดลอกสระน้ าสาธารณะหนองใหญ่ บ้าน
ใหม่พัฒนา หมู่ที ่๘ มีปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า ๒๐,๘๓๒ ลบ.ม.พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโ์ครงการจ านวน ๑ ป้าย 
ขนาดกวา้ง ๖๔ เมตร ยาว ๗๖ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๖ เมตร 

1,415,000.00 1,415,000.00 
ประกวดราคาe-

bidding 
1,415,000.00 ราคาต่ าสุด    02/12/2563 

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/
เฉพาะกจิค้าง

จ่าย 

5 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ าบริเวณนา 
นายโง๊ ลอพิริยะกุล ถึงนานางสาวปยิะนชุ ชู
ชมชื่น หมู่ที่ 2 บ้านโกรกยาว 

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง 15,000.00 ราคาต่ าสุด    29/12/2563 
เงินงบประมาณ

ค้างจ่าย 

6 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ าบริเวณนา 
นายเสรี วัลลา ถึงฟาร์มไก่ชนเพชรจ านง
ฟาร์ม หมู่ที ่4 บ้านหนองขุย 

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง 50,000.00 ราคาต่ าสุด    29/12/2563 
เงินงบประมาณ

ค้างจ่าย 

7 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า บริเวณไร่
ผู้ใหญ่มนัส ส าเนียงล้ า ถึงบ้านนายบุญเสริม 
ยับเสน หมู่ที่ 1 บ้านสระลุมพุก 

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง 14,000.00 ราคาต่ าสุด    29/12/2563 
เงินงบประมาณ

ค้างจ่าย 

8 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า บริเวณนา
นายเจียม ช่วงชัย ถึงอู่นายมิตร แก้ว
ประสาน หมู่ที ่4 บ้านหนองขุย 

68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง 68,000.00 ราคาต่ าสุด    29/12/2563 
เงินงบประมาณ

ค้างจ่าย 



9 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ าบริเวณนา 
นายชาญ สุขพรหม หมู่ที่ 9 ถึงคลองทิ้งน้ า
จระเข้สามพัน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่พัฒนา 

165,000.00 165,000.00 เฉพาะเจาะจง 165,000.00 ราคาต่ าสุด    29/12/2563 
เงินงบประมาณ

ค้างจ่าย 

10 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ าบริเวณทาง
ไปโรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 หมู่ที่ 5 บ้าน
ปลักเขว้า 

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง 40,000.00 ราคาต่ าสุด    12/01/2564 
เงินงบประมาณ

ค้างจ่าย 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณจากบา้น นายคอย มาลาพงษ์ ถงึ
ถนนคอนกรีต บริเวณบ้านนางจ าปา  จติ
นิยม หมู่ที ่4 บ้านหนองขุย 

207,000.00 207,000.00 เฉพาะเจาะจง 207,000.00 ราคาต่ าสุด    25/01/2564 
เงินงบประมาณ

ค้างจ่าย 

12 โครงการวางท่อคลองส่งน้ าสายหนองต้นนุ่น 
จ านวน 2 จุด  จุดที่ 1  บริเวณบ้านนาย
ประพา  บุญยินดี จุดที่ 2 บริเวณนา นาย
บุญเสริม แป้นทอง   หมู่ที่ 9 บ้านหนอง
สาหร่าย 

102,000.00 102,000.00 เฉพาะเจาะจง 102,000.00 ราคาต่ าสุด    28/01/2564 
เงินงบประมาณ

ค้างจ่าย 

13 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ข้ามคลอง
สาธารณะสายหมู่ที่ 9 บ้านหนองสาหร่าย 
ถึงคลองจระเข้สามพัน หมู่ที่ 6 บ้านหนอง
ทราย 

95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง 95,000.00 ราคาต่ าสุด    28/01/2564 
เงินงบประมาณ

ค้างจ่าย 

14 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. และบอ่พัก 
คสล.พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
หลังบ้านนางสุวัฒน ์ สุวรรณศรี ถึงนา นาง
อารี สุวรรณศรี หมู่ที่ 1 บ้านสระลุมพกุ 

347,000.00 347,000.00 เฉพาะเจาะจง 347,000.00 ราคาต่ าสุด    29/01/2564 
เงินงบประมาณ

ค้างจ่าย 

15 โครงการซ่อมแซมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก
คลองส่งน้ าบริเวณนา นายสมบัต ิจิตนิยม 
ถึงนา นางสาวเตย จิตนยิม หมู่ที ่2 บ้าน
โกรกยาว 

219,000.00 219,000.00 เฉพาะเจาะจง 219,000.00 ราคาต่ าสุด    29/01/2564 
เงินงบประมาณ

ค้างจ่าย 



16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก
(ยางพารา) หมู่ที6่ บ้านหนองทรายถึงเขต
ติดต่อหมู่ที่4 บ้านหวัรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 
1200 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย 

2,500,732.00 2,500,732.00 
ประกวดราคาe-

bidding 
2,500,732.00 ราคาต่ าสุด    29/06/2564 

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/
เฉพาะกจิค้าง

จ่าย 

17 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สระลุมพุก หมู่ที ่1 98,500.00 98,500.00 เฉพาะเจาะจง 98,500.00 ราคาต่ าสุด    07/07/2564 

เงินงบประมาณ
ค้างจ่าย 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้านนางใกล้รุ่ง จิตนิยม ถึงบ้านนาง
สุนัน จิตนิยม หมู่ที่ 8 บ้านใหม่พัฒนา 

181,000.00 181,000.00 เฉพาะเจาะจง 181,000.00 ราคาต่ าสุด    20/08/2564 
เงินงบประมาณ

ค้างจ่าย 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อม
ฝาตะแกรงเหล็กบริเวณบ้านนายอ านวย สี
ส าลี ถึงบ้านนางกรองจิต จิ๋วประเสริฐ หมู่ที่ 
4 บ้านหนองขยุ 

427,000.00 427,000.00 เฉพาะเจาะจง 427,000.00 ราคาต่ าสุด    09/09/2564 
เงินงบประมาณ

ค้างจ่าย 

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พรอ้ม
ฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณบ้านนายสนอง 
ทองประเสริฐ ถึงสวนมะนาวนนายคง ตติ
นิยม หมู่ที ่4 บ้านหนองขุย 

754,500.00 754,500.00 เฉพาะเจาะจง 754,500.00 ราคาต่ าสุด    16/09/2564 
เงินงบประมาณ

ค้างจ่าย 

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิก
(ยางพารา) บริเวณเลียบคลองประปาหมู่ที่ 
1 บ้านสระลุมพุก ไป หมู่ที ่8 บ้านใหม่
พัฒนา กว้าง 6 เมตร ยาว 1000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างขา้ง
ละ 0.50 เมตร 

2,888,000.00 2,888,000.00 คัดเลือก 2,886,000.00 ราคาต่ าสุด    16/09/2564 

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/
เฉพาะกจิค้าง

จ่าย 



22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก บริเวณบ้านนางกล้วยไม้ ลัด
ดากุล ถึงบ้านนายศิวโรฒ จิตนิยม หมู่ที ่4 
บ้านหนองขุย 

211,000.00 211,000.00 เฉพาะเจาะจง 211,000.00 ราคาต่ าสุด    23/09/2564 
เงินงบประมาณ

ค้างจ่าย 

รวม 10,340,232.00           

เงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินที่ขอซื้อ

ขอจ้าง 
ราคากลาง วิธีจัดซื้อ-จ้าง ราคาที่ตกลง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

จัดซื้อ จัดจ้าง วันที่จัดซื้อ-จ้าง แหล่งเงินที่ใช ้

1 โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขุย 30,500.00 30,500.00 เฉพาะเจาะจง 30,500.00 

ราคา
ต่ าสุด 

   18/03/2564 

เงินอุดหนุน
ระบุ

วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ 

2 โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปลักเขว้า 30,500.00 30,500.00 เฉพาะเจาะจง 30,500.00 

ราคา
ต่ าสุด 

   18/03/2564 

เงินอุดหนุน
ระบุ

วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ 

3 โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระลุมพุก 30,500.00 30,500.00 เฉพาะเจาะจง 30,500.00 

ราคา
ต่ าสุด 

   18/03/2564 

เงินอุดหนุน
ระบุ

วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ 



4 เงินอุดหนุนทั่วไปท่ีมิต้องจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

47,880.00 47,880.00 เฉพาะเจาะจง 47,880.00 
ราคา
ต่ าสุด 

   23/08/2564 

เงินอุดหนุน
ระบุ

วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ 

รวม 139,380.00           

เงินรับฝากอื่นๆ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ล าดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงินที่ขอซื้อ
ขอจ้าง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ-จ้าง ราคาที่ตกลง 
เหตุผลที่
คัดเลือก 

จัดซื้อ จัดจ้าง วันที่จัดซื้อ-จ้าง แหล่งเงินที่ใช ้

1 เงินหลักประกันสุขภาพ 
2,340.00 2,340.00 เฉพาะเจาะจง 2,340.00 

ราคา
ต่ าสุด 

   22/09/2564 
เงินรับฝาก

อ่ืนๆ 
2 เงินหลักประกันสุขภาพ 

17,760.00 17,760.00 เฉพาะเจาะจง 17,760.00 
ราคา
ต่ าสุด 

   22/09/2564 
เงินรับฝาก

อ่ืนๆ 
3 เงินหลักประกันสุขภาพ 

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง 90,000.00 
ราคา
ต่ าสุด 

   22/09/2564 
เงินรับฝาก

อ่ืนๆ 

รวม 110,100.00           

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


