
 
 
 



 
 

บัญชี รายการ/งาน/โครงการ ที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประกาศผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกลง 
ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน (เว็บไซต์อบต.) และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ หน้าหน่วยงาน 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

 
 
 

ล ำดับ
ท่ี 

รำยกำร/งำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน วงเงินอนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้ำง 

เกณฑ์กำร
คัดเลือก 

วิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

รำยชื่อผู้ได้รับกำร
คัดเลือก/ชนะ 

วันท่ีอนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้ำง 

หมำย
เหตุ 

1. จ้ำงเหมำบริกำรปฏบิัติหน้ำที่เวรยำมประจ ำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนนำโพธิ์ หมู่ 3 

6,500 กองกำรศึกษำฯ 6,500 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยนคร  ใจเพียร 3 ต.ค. 65  

2. จ้ำงเหมำบริกำรปฏบิัติหน้ำที่เวรยำมประจ ำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดกุง  

5,500 กองกำรศึกษำฯ 5,500 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยไพรวัน วงศช์มภ ู 3 ต.ค. 65  

3. จ้ำงเหมำบริกำรปฏบิัติหน้ำที่เวรยำมประจ ำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนทรำยงำม หมู่ 5 

5,000 กองกำรศึกษำฯ 5,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยศิริชัย หัวดอน 3 ต.ค. 65  

4. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนผู้ช่วย
ธุรกำรกองคลัง 

8,000 กองคลัง 8,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำงสำวละอองดำว     
แสนเมืองชิน 

3 ต.ค. 65  

5. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกเป็นผู้ชว่ยเหลืองำน
กองช่ำงด้ำนส ำรวจ และควบคุมกำรเบิกจ่ำยวัสดุ
ก่อสร้ำง, วัสดุประปำ งำนบริกำรประชำชนในขอ
อนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลง ต่อเติมภำยใน
ต ำบลกุดกุง และอ่ืนๆ  

8,000 กองช่ำง 8,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำงสำวพชัรินทร์ ทรงกลด 3 ต.ค. 65  

6. จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนเปิด-ปดิน้ ำ ดูแลรักษำ
ระบบน้ ำประปำ บำ้นใหม่มงคล หมู่ 6 

5,500 กองช่ำง 5,500 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยจงรักษ์ ทองวนั 3 ต.ค. 65  

7. จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนเปิด-ปดิน้ ำ ดูแลรักษำ
ระบบน้ ำประปำ บำ้นเหล่ำมะเขียว หมู่ 4 

6,500 กองช่ำง 6,500 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยทศพร หลอดค ำ 3 ต.ค. 65  

8. จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนเปิด-ปดิน้ ำ ดูแลรักษำ
ระบบน้ ำประปำ บำ้นทรำยงำม หมู่ 5 

6,500 กองช่ำง 6,500 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยธนะรัตน์  ลิตพนัธ์ 3 ต.ค. 65  

9. จ้ำงเหมำบริกำรผู้เปิด-ปิดน้ ำและดูแลรักษำสถำนี
สูบน้ ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำที่ 1  
บ้ำนทรำยงำม หมู่ 5 

6,500 กองช่ำง 6,500 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  ลิตะพนัธ์ 3 ต.ค. 65  
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บัญชี รายการ/งาน/โครงการ ที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประกาศผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกลง 
ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน (เว็บไซต์อบต.) และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ หน้าหน่วยงาน 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

 
 

 

ล ำดับ
ท่ี 

รำยกำร/งำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน วงเงินอนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้ำง 

เกณฑ์กำร
คัดเลือก 

วิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

รำยชื่อผู้ได้รับกำร
คัดเลือก/ชนะ 

วันท่ีอนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้ำง 

หมำย
เหตุ 

 
10. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนเก่ียวกับ

ซ่อมแซม ปรับปรุง ควบคุมกำรใช้งำน ดูแลบ ำรุงรักษำ
และใช้งำนเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้ำ ระบบไฟฟำ้ ไฟฟ้ำ
สำธำรณะ  

8,000 กองช่ำง 8,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยพฒันพงศ์  
สร้อยหล้ำ 

3 ต.ค. 65  

11. จ้ำงเหมำบริกำรผู้เปิด-ปิดน้ ำและดูแลรักษำสถำนีสบู
น้ ำด้วยพลังงำนไฟฟำ้ บำ้นนำโพธิ์  
หมู่ 3 

6,500 กองช่ำง 6,500 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยรัศมี  ศรีลำชำต ิ 3 ต.ค. 65  

12. จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนเปิด-ปดิน้ ำ ดูแลรักษำระบบ
น้ ำประปำ บำ้นกุดกุง หมู่ 1 

6,500 กองช่ำง 6,500 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยวลิอน  หัวดอน 3 ต.ค. 65  

13. จ้ำงเหมำบริกำรผู้เปิด-ปิดน้ ำและดูแลรักษำสถำนีสบู
น้ ำด้วยพลังงำนไฟฟำ้ที่ 2 บำ้น 
ทรำยงำม หมู่ 5 

6,500 กองช่ำง 6,500 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยอดิศร นำระท ำ 3 ต.ค. 65  

14. จ้ำงเหมำบริกำรผู้เปิด-ปิดน้ ำและดูแลรักษำสถำนีสูบ
น้ ำด้วยพลังงำนไฟฟำ้ บำ้นกุดกุง หมู่ 1 

4,500 กองช่ำง 4,500 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย แสวงผล 3 ต.ค. 65  

15. จ้ำงเหมำบริกำรปฏบิัติงำนเก่ียวกับกำรช่วยเหลืองำน
ของกองช่ำงด้ำนงำนเอกสำรและงำนอื่นตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

4,000 กองช่ำง 4,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยศิวะมติร ใจหำญ 3 ต.ค. 65  
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บัญชี รายการ/งาน/โครงการ ที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประกาศผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกลง 
ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน (เว็บไซต์อบต.) และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ หน้าหน่วยงาน 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

 
 

 

ล ำดับ
ท่ี 

รำยกำร/งำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน วงเงินอนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้ำง 

เกณฑ์กำร
คัดเลือก 

วิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

รำยชื่อผู้ได้รับกำร
คัดเลือก/ชนะ 

วันท่ีอนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้ำง 

หมำย
เหตุ 

16. จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนท ำควำมสะอำดภำยใน
ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดกุง 

8,500 ส ำนักปลัด 8,500 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำงสำวสมปอง งอกศรี 3 ต.ค. 65  

17. จ้ำงเหมำเวรยำมรักษำสถำนที่รำชกำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกุดกุง 

8,000 ส ำนักปลัด 8,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยแดนชัย หัตถสนิธุ ์ 3 ต.ค. 65  

18. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนผู้ช่วย
ธุรกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 

6,000 ตรวจสอบภำยใน 6,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำงสำวชญำณี แข็งขนั 3 ต.ค. 65  

19. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนหน่วย
บริกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

6,000 กองสำธำรณสุขฯ 6,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำงสำวสมปอง หัวดอน 3 ต.ค. 65  

20. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนหน่วย
บริกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

6,000 กองสำธำรณสุขฯ 6,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุพัตรำ หัวดอน 3 ต.ค. 65  

21. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน
คนงำนประจ ำรถขยะ 

8,500 กองสำธำรณสุขฯ 8,500 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยชินวฒัน์ หัวดอน 3 ต.ค. 65  

22. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนหน่วย
บริกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

6,000 กองสำธำรณสุขฯ 6,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยบุญ กุดกุง 3 ต.ค. 65  

23. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนขับรถ
กู้ชีพกูภัยหน่วยบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

6,000 กองสำธำรณสุขฯ 6,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธิ์ ทรวงยำว 3 ต.ค. 65  

24. จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขบัรถกู้ชีพกู้ภัย 6,000 กองสำธำรณสุขฯ 6,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยศรำวุธ ภัยแคล้ว 3 ต.ค. 65  

25. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกช่วยเหลืองำน
เก่ียวกับงำนดำ้นสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

8,000 กองสำธำรณสุขฯ 8,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยเกศดำ พลอยครบุร ี 3 ต.ค. 65  

26. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนหน่วย
บริกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

6,000 กองสำธำรณสุขฯ 6,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำงอรพิน หัวดอน 3 ต.ค. 65  
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บัญชี รายการ/งาน/โครงการ ที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประกาศผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกลง 
ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน (เว็บไซต์อบต.) และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ หน้าหน่วยงาน 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

 

 
 

ล ำดับ
ที ่

รำยกำร/งำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน วงเงินอนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้ำง 

เกณฑ์กำร
คัดเลือก 

วิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

รำยชื่อผู้ได้รับกำร
คัดเลือก/ชนะ 

วันที่อนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้ำง 

หมำย
เหตุ 

27. จัดซื้ อน้ ำมันเชื้อ เพลิง  ส ำหรับรถกู้ชีพกู้ภัย 
หมำยเลขทะเบียน นข 2255 ยโสธร 

60,000 
 

กองสำธำรณสุขฯ 60,000 
 

เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง หจก.ค ำเข่ือนแก้วปิโต
เลียม 

5 ต.ค. 65  

28. จัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิง ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง 
หมำยเลขทะเบียน กข 9286 ยโสธร และเครื่อง
ตัดหญ้ำ 

50,000 ส ำนักปลัด 50,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง หจก.ค ำเข่ือนแก้วปิโต
เลียม 

5 ต.ค. 65  

28. จัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิง ส ำหรับรถบรรทุกขยะ 
หมำยเลขทะเบียน 81-0321 ยโสธร 

80,000 ส ำนักปลัด 80,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง หจก.ค ำเข่ือนแก้วปิโต
เลียม 

5 ต.ค. 65  

30. จ้ำงเหมำจัดท ำปำ้ยไวนิล เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ในกำรช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับ
ประชำชนในพื้นที่ อบต.กุดกุง ที่ประสบภัยทำง
น้ ำ  

3,150 ส ำนักปลัด 3,150 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง ร้ำนศิริศิลป์ดิจิตอลแล็ป 7 ต.ค. 65  

31. จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับโรงเรียนในพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต.กุดกุง  

40,429.40 
 

กองกำรศึกษำฯ 40,429.40 
 

เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมปำกช่อง 
จ ำกัด 

25 ต.ค. 65  

32. จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับ ศพด.ในพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต.กุดกุง 

7,397.72 กองกำรศึกษำฯ 7,397.72 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมปำกช่อง 
จ ำกัด 

25 ต.ค. 65  

33 จ้ำงเหมำบริกำรปฏบิัติหน้ำที่เวรยำมประจ ำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนนำโพธิ์ หมู่ 3 

6,500 กองกำรศึกษำฯ 6,500 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยนคร  ใจเพียร 31 ต.ค. 65  

34. จ้ำงเหมำบริกำรปฏบิัติหน้ำที่เวรยำมประจ ำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดกุง  

5,500 กองกำรศึกษำฯ 5,500 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยไพรวัน วงศช์มภ ู 31 ต.ค. 65  

35. จ้ำงเหมำบริกำรปฏบิัติหน้ำที่เวรยำมประจ ำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนทรำยงำม หมู่ 5 

5,000 กองกำรศึกษำฯ 5,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยศิริชัย หัวดอน 31 ต.ค. 65  
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บัญชี รายการ/งาน/โครงการ ที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประกาศผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกลง 
ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน (เว็บไซต์อบต.) และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ หน้าหน่วยงาน 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

 

 
 

ล ำดับ
ที ่

รำยกำร/งำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน วงเงินอนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้ำง 

เกณฑ์กำร
คัดเลือก 

วิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

รำยชื่อผู้ได้รับกำร
คัดเลือก/ชนะ 

วันที่อนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้ำง 

หมำย
เหตุ 

36. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนผู้ช่วย
ธุรกำรกองคลัง 

8,000 กองคลัง 8,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำงสำวละอองดำว      
แสนเมืองชิน 

31 ต.ค. 65  

37. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกเป็นผู้ชว่ยเหลือ
งำนกองชำ่งดำ้นส ำรวจ และควบคุมกำรเบิกจ่ำย
วัสดุก่อสร้ำง, วัสดปุระปำ งำนบริกำรประชำชน
ในขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดดัแปลง ต่อเติม
ภำยในต ำบลกุดกุง และอ่ืนๆ  

8,000 กองช่ำง 8,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำงสำวพชัรินทร์ ทรงกลด 31 ต.ค. 65  

38. จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนเปิด-ปดิน้ ำ ดูแลรักษำ
ระบบน้ ำประปำ บำ้นใหม่มงคล หมู่ 6 

5,500 กองช่ำง 5,500 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยจงรักษ์ ทองวนั 31 ต.ค. 65  

39. จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนเปิด-ปดิน้ ำ ดูแลรักษำ
ระบบน้ ำประปำ บำ้นเหล่ำมะเขียว หมู่ 4 

6,500 กองช่ำง 6,500 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยทศพร หลอดค ำ 31 ต.ค. 65  

40. จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนเปิด-ปดิน้ ำ ดูแลรักษำ
ระบบน้ ำประปำ บำ้นทรำยงำม หมู่ 5 

6,500 กองช่ำง 6,500 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยธนะรัตน์  ลิตพนัธ์ 31 ต.ค. 65  

41. จ้ำงเหมำบริกำรผู้เปิด-ปิดน้ ำและดูแลรักษำสถำนี
สูบน้ ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำที่ 1  
บ้ำนทรำยงำม หมู่ 5 

6,500 กองช่ำง 6,500 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  ลิตะพนัธ์ 31 ต.ค. 65  

42. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน
เก่ียวกับซ่อมแซม ปรับปรุง ควบคุมกำรใช้งำน 
ดูแลบ ำรุงรักษำและใชง้ำนเคร่ืองมืออุปกรณ์
ไฟฟ้ำ ระบบไฟฟำ้ ไฟฟำ้สำธำรณะ  

8,000 กองช่ำง 8,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยพฒันพงศ์ สร้อยหล้ำ 31 ต.ค. 65  

43. จ้ำงเหมำบริกำรผู้เปิด-ปิดน้ ำและดูแลรักษำสถำนี
สูบน้ ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ บ้ำนนำโพธิ์  
หมู่ 3 

6,500 กองช่ำง 6,500 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยรัศมี  ศรีลำชำต ิ 31 ต.ค. 65  
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บัญชี รายการ/งาน/โครงการ ที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประกาศผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกลง 
ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน (เว็บไซต์อบต.) และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ หน้าหน่วยงาน 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

 
 

 

ล ำดับ
ท่ี 

รำยกำร/งำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน วงเงินอนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้ำง 

เกณฑ์กำร
คัดเลือก 

วิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

รำยชื่อผู้ได้รับกำร
คัดเลือก/ชนะ 

วันท่ีอนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้ำง 

หมำย
เหตุ 

 
44. จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนเปิด-ปดิน้ ำ ดูแลรักษำระบบ

น้ ำประปำ บำ้นกุดกุง หมู่ 1 
6,500 กองช่ำง 6,500 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยวลิอน  หัวดอน 31 ต.ค. 65  

45. จ้ำงเหมำบริกำรผู้เปิด-ปิดน้ ำและดูแลรักษำสถำนีสบู
น้ ำด้วยพลังงำนไฟฟำ้ที่ 2 บำ้น 
ทรำยงำม หมู่ 5 

6,500 กองช่ำง 6,500 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยอดิศร นำระท ำ 31 ต.ค. 65  

46. จ้ำงเหมำบริกำรผู้เปิด-ปิดน้ ำและดูแลรักษำสถำนีสูบ
น้ ำด้วยพลังงำนไฟฟำ้ บำ้นกุดกุง หมู่ 1 

4,500 กองช่ำง 4,500 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย แสวงผล 31 ต.ค. 65  

47. จ้ำงเหมำบริกำรปฏบิัติงำนเก่ียวกับกำรช่วยเหลืองำน
ของกองช่ำงด้ำนงำนเอกสำรและงำนอื่นตำมที่ได้รับ
มอบหมำย 

4,000 กองช่ำง 4,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยศิวะมติร ใจหำญ 31 ต.ค. 65  

48. จ้ำงเหมำบริกำรปฏบิัติงำนดำ้นกำรส ำรวจงำนก่อสร้ำง
บ ำรุงรักษำ โครงกำรก่อสร้ำงต่ำง ๆ เพื่อให้ตรงตำม
หลักวิชำชำ่งควำมต้องกำรของหน่วยงำน และ
งบประมำณทีไ่ด้รับ ตรวจสอบ แก้ไข และก ำหนด
รำยละเอียดของงำน ให้ตรงกับแบบและรำยกำร
เพื่อให้ด ำเนินงำนเปน็ไปอย่ำงมปีระสิทธิภำพ และ
ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมทีไ่ด้รัมอบหมำย 

8,000 กองช่ำง 8,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยสนุทร จนัทรพำยัพ 31 ต.ค. 65  

49. จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนท ำควำมสะอำดภำยใน
ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดกุง 

8,500 ส ำนักปลัด 8,500 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำงสำวสมปอง งอกศรี 31 ต.ค. 65  
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บัญชี รายการ/งาน/โครงการ ที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประกาศผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกลง 
ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน (เว็บไซต์อบต.) และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ หน้าหน่วยงาน 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดกุง อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

 
 

 

ล ำดับ
ท่ี 

รำยกำร/งำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน วงเงินอนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้ำง 

เกณฑ์กำร
คัดเลือก 

วิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 

รำยชื่อผู้ได้รับกำร
คัดเลือก/ชนะ 

วันท่ีอนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้ำง 

หมำย
เหตุ 

50.. จ้ำงเหมำเวรยำมรักษำสถำนที่รำชกำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลกุดกุง 

8,000 ส ำนักปลัด 8,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยแดนชัย หัตถสนิธุ ์ 31 ต.ค. 65  

51. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนผู้ช่วย
ธุรกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 

6,000 ตรวจสอบภำยใน 6,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำงสำวชญำณี แข็งขนั 31 ต.ค. 65  

52. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนหน่วย
บริกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

6,000 กองสำธำรณสุขฯ 6,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำงสำวสมปอง หัวดอน 31 ต.ค. 65  

53. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนหน่วย
บริกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

6,000 กองสำธำรณสุขฯ 6,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุพัตรำ หัวดอน 31 ต.ค. 65  

54. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน
คนงำนประจ ำรถขยะ 

8,500 กองสำธำรณสุขฯ 8,500 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยชินวฒัน์ หัวดอน 31 ต.ค. 65  

55. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนหน่วย
บริกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

6,000 กองสำธำรณสุขฯ 6,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยบุญ กุดกุง 31 ต.ค. 65  

56. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำนขับรถ
กู้ชีพกูภัยหน่วยบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

6,000 กองสำธำรณสุขฯ 6,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยประสิทธิ์ ทรวงยำว 31 ต.ค. 65  

57. จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขบัรถกู้ชีพกู้ภัย 6,000 กองสำธำรณสุขฯ 6,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยศรำวุธ ภัยแคล้ว 31 ต.ค. 65  

58. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกช่วยเหลืองำน
เก่ียวกับงำนดำ้นสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

8,000 กองสำธำรณสุขฯ 8,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยเกศดำ พลอยครบุร ี 31 ต.ค. 65  

59. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอกช่วยเหลืองำน
ด้ำนจัดเก็บขยะมลูฝอยภำยในต ำบลกุดกุง
(คนงำนประจ ำรถขยะ) 

8,000 กองสำธำรณสุขฯ 8,000 เกณฑ์รำคำ เฉพำะเจำะจง นำยประชำ นำระท ำ  31 ต.ค. 65  

 
 
  
 
 
 



 


