
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่......11.......... เดือน......กันยายน.........  พ.ศ. .......2563......... 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
1 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
3,800 
บาท 

3,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.วีรพล โอเอ จ ากดั 
โดยนายวรีพล โอเอ จ ากดั 
เสนอราคา 3,800 บาท 

บ.วีรพล โอเอ จ ากดั 
โดยนายวรีพล โอเอ จ ากดั 
เสนอราคา 3,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

6/2563 
1/10/2563 

2 ส ารองจ่าย 
ค่าน  ามันดีเซล น  ามันเครื่อง เพื่อสบูน  า
อุปโภค บริโภค ให้กับชาวบ้าน บ้าน
โนนเสมา หมู่ที่ 2 

2,300 
บาท 

2,300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 2,300 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 2,300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

115/2563 
25/6/2563 

3 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายเชื่อง  สารส าคญั 
เสนอราคา  6,000 บาท 

นายเชื่อง  สารส าคญั 
เสนอราคา  6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

116/2563 
1/7/2563 

4 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที่ดแูล
และท าความสะอาดพร้อมจดัสถานท่ี
ท างานทั งอ านวยความสะดวกแกผู่ม้า
รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน  

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางส้มเช้า  ติมไธสง 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นางส้มเช้า  ติมไธสง 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

117/2563 
1/7/2563 

5 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน  าประปา 
พร้อมทั งดูแลและซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่ 1 บ้านหินโคน  

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

118/2563 
1/7/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

6 ค่าวัสดสุ านักงาน 
ค่าจัดซื อน  าดืม่ศูนย์เด็กเล็ก 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800 บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

119/2563 
1/7/2563 

7 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื อหนังสือพิมพ ์

310 
บาท 

310 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  310  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  310  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

120/2563 
1/7/2563 

8 ค่าวัสดสุ านักงาน 
ค่าจัดซื อน  าดืม่ส านักงาน 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

121/25463 
1/7/2563 

 

9 ค่าน  ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น 
น  ามันดีเซล เพื่อรถยนต์ส่วนกลาง 
รถบรรทุกน  าและรถจักรยานยนต ์

4,915 
บาท 

4,915 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 4,915 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 4,915 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

122/2563 
1/7/2563 

10 ค่าน  ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื อน  ามันเพื่อเติมจักรยานยนต์
น  ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

130 
บาท 

130 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  130 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  130 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

123/2563 
1/7/2563 

11 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ
หมู่บ้านในต าบลหินโคน 

3,520 
บาท 

3,520 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 3,520 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 3,520 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

123/2563 
31/7/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

12 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาเปลี่ยนสุขภณัฑ์ห้องน  าหญิง 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
โคน 

2,980 
บาท 

2,980 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 2,980 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 2,980 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

124/2563 
31/7/2563 

13 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จัดซื อน  ามัน ตามโครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

1,050 
บาท 

1,050 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา  1,050 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา  1,050 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

128/2563 
20/7/2563 

14 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าป้าย การประชมุ
สภา อบต.หินโคน  

300 
บาท 

300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 300 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

130/2563 
31/7/2563 

15 ค่าครุภณัฑส์ านักงาน 
จัดซื อพัดลมตั งพื น จ านวน 18 ตัว 

14,400 
บาท 

14,400 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 14,000 บาท 

ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 14,000 บาท  

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

131/2563 
22/7/2563 

16 รายจ่ายรับรองและพิธีการ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อม
เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน  การ
ประชุมสภา อบต.หินโคน  

4,500 
บาท 

4,500 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 4,500 บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 4,500 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

131/2563 
31/7/2563 

17 คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กธ 9336 
นครราชสมีา 

4,886.69 
บาท 

4,886.69 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าไทยเย็น จ ากดั 
เสนอราคา 4,886.69 บาท 

บ.โตโยต้าไทยเย็น จ ากดั 
เสนอราคา 4,886.69 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

132/2563 
7/8/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

18 ค่าวัสด ุ
จัดซื อวัสดสุ านักงาน 

12,927 
บาท 

12,927 
บาท 

เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านศรีทอง 
เสนอราคา 12,927 บาท 

ร้านศรีทอง 
เสนอราคา 12,927 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

132/2563 
23/7/2563 

19 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าป้าย การประชมุ
สภา อบต.หินโคน  

300 
บาท 

300 
บาท 

เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 300 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

133/2563 
7/8/2563 

20 ค่าวัสด ุ
จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 

7,716 
บาท 

7,716 
บาท 

เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านศรีทอง 
เสนอราคา 7,716 บาท 

ร้านศรีทอง 
เสนอราคา 7,716 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

133/2563 
23/7/2563 

21 ค่าวัสด ุ
จัดซื อวัสดสุ านักงาน 

37,436 
บาท 

37,436 
บาท 

เฉพาะเจาะ
จง 

ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 37,436 บาท 

ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 37,436 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

134/2563 
31/7/2563 

22 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าป้ายไวนิล เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถพระ
บรม ราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปี
2563 

1,587 
บาท 

1,587 
บาท 

เฉพาะเจาะ
จง 

ร้าน ป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 1,587 บาท 

ร้าน ป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 1,587 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

134/2563 
7/8/2563 

 

23 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ นเตอรแ์ละ 
เครื่องคอมพิวเตอร ์

1,300 
บาท 

1,300 
บาท 

เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ ชูสิน 

เสนอราคา 1,300 บาท 

ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ ชูสิน 

เสนอราคา 1,300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

135/2563 
7/8/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

24 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายโครงการจดัเกบ็ภาษี
เคลื่อนที่ประจ าปี2563 

600 
บาท 

600 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่ง อิงค์เจ็ท 
เสนอราคา 600 บาท 

ร้านรุ่ง อิงค์เจ็ท 
เสนอราคา 600 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

136/2563 
7/8/2563 

25 รายจ่ายรับรองและพิธีการ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อม
เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน  การ
ประชุมสภา อบต.หินโคน  

4,500 
บาท 

4,500 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 4,500 บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 4,500 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

137/2563 
10/8/2563 

26 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง 

740 
บาท 

740 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายจรัญ  พวงพิมาย 
เสนอราคา 740 บาท 

นายจรัญ  พวงพิมาย 
เสนอราคา 740 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

138/2563 
14/8/2563 

27 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ นเตอร ์
เครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั งระบบ
ปฏิบัติงานใหม ่

1,000 
บาท 

1,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ ชูสิน 

เสนอราคา 1,000 บาท 

ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ ชูสิน 

เสนอราคา 1,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

139/2563 
14/8/2563 

28 ค่าครุภณัฑส์ านักงาน 
จัดซื อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
จ านวน 1 ตู้ 

5,400  
บาท 

5,400  
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

เสนอราคา 5,400 บาท 

บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

เสนอราคา 5,400 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

140/2563 
7/8/2563 

29 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ นเตอร ์
จ านวน 1 เครื่อง 

1,100 
บาท 

1,100 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ ชูสิน 

เสนอราคา 1,100 บาท 

ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ ชูสิน 

เสนอราคา 1,100 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

140/2563 
14/7/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

30 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
จัดซื อวัสดุอุปกรณค์อมพิวเตอร ์
 

4,005 
บาท 

4,005 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ ชูสิน 

เสนอราคา 4,005 บาท 

ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ ชูสิน 

เสนอราคา 4,005 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

141/2563 
14/8/2563 

31 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ
หมู่บ้านในต าบลหินโคน 

7,870 
บาท 

7,870 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 7,870 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 7,870 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

141/2563 
14/8/2563 

 

32 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จ้างเหมาจดัท าป้าย โครงการส่งเสริม
ภาวะผู้น าและการมสี่วนร่วมของสตรีใน
ชุมชน 

675 
บาท 

675 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  675 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  675 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

142/2563 
14/8/2563 

33 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จัดซื อวัสดุ โครงการส่งเสริมภาวะผู้น า
และการมีส่วนร่วมของสตรีในชุมชน 

725 
บาท 

725 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง 
เสนอราคา 725 บาท 

ร้านศรีทอง 
เสนอราคา 725 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

142/2563 
14/8/2563 

34 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
จัดซื อวัสดคุอมพิวเตอร์ (หมึกเครือ่งปริ น
เตอร์) จ านวน 12 กล่อง 

15,600 
บาท 

15,600 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 

เสนอราคา 15,600 บาท 

ร้าน เอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 

เสนอราคา 15,600 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

143/2563 
19/8/2563 

 
(ลงช่ือ)..................................................ผูร้ายงาน 

(นายอภิชาติ  สนธิพันธ)์ 
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 



 


