
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่.............11 ............ เดอืน......กุมภาพันธ์.........  พ.ศ. .......2563......... 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อแบบพิมพ์และค่าขนส่ง 

921.65 
บาท 

921.65 
บาท 

เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
เสนอราคา 921.65 บาท 

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
เสนอราคา 921.65 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

นม86102/592 
30/10/2562 

2 รายจ่ายเกี ยวเนื องฯ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที ใช้เล่นเกมส์ โครงการ
วันเด็กแห่งชาติ ประจา่ปี 2563  

1,571 
บาท 

1,571 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายกุลศล  ฤทธีนิธนา 
เสนอราคา 1,571 บาท 

นายกุลศล  ฤทธีนิธนา 
เสนอราคา 1,571 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

2/2563 
1/1/2563 

3 รายจ่ายค้างจ่าย 
ค่าที ดินและสิ งก่อสรา้ง 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากข้าง
ศาลาประชาคมหมู่บ้านไปวดัหินโคน
พัฒนา) หมู่ที  10 

321,987 
บาท 

321,987 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก. 3 เจ จักราช (1993) 
เสนอราคา 321,987 บาท 

หจก. 3 เจ จักราช (1993) 
เสนอราคา 321,987 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

3/2563 
25/10/2562 

 

4 ค่าที ดินและสิ งก่อสรา้ง 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหสัทาง
หลางท้องถิ น นม.ถ.000/14 สายบ้าน
หนองจระเข้หิน หมู่ที  7 

4,380,000 
บาท 

4,380,000 
บาท 

ประกวดราคา 
อิเล็กทอรนิกส ์

หจก.ชูชัยพรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ ลิมสุธากุล 

เสนอราคา 4,380,000 บาท 
หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย ์

โดยนายสราวุฒิ อังครงคร์ักษ์ 
เสนอราคา 5,356,000 บาท 

หจก.ตตญิชัย (2004) 
โดยนายลักศณิา  รอดบญุธรรม 
เสนอราคา 6,300,000 บาท 

หจก.ชูชัยพรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ ลิมสุธากุล 

เสนอราคา 4,380,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

E4/2563 
13/6/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

5 รายจ่ายเพื อให้ไดม้าซึ งบริการ 
ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร จ่านวน 1 
เครื อง   

3,800  
บาท 

3,800  
บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัทวีรพล โอเอ จ่ากดั 
เสนอราคา 3,800 บาท 

บริษัทวีรพล โอเอ จ่ากดั 
เสนอราคา 3,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

6/2563 
1/10/2562 

6 ค่าน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น 
น้่ามันดีเซล เพื อรถยนต์ส่วนกลาง 
รถบรรทุกน้่าและรถจักรยานยนต ์
 

8,890 
บาท 

8,890 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 8,890 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 8,890 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

18/2563 
29/11/2562 

7 ค่าน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น 
จัดซื้อน่้ามันเพื อเติมจักรยานยนต์
น้่ามันเครื องและเครื องตัดหญ้า 

240 
บาท 

240 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  240 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  240 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

19/2563 
29/11/2562 

8 ค่าวัสดสุ่านักงาน 
จัดซื้อหนังสือพิมพ ์

280 
บาท 

280 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  280  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  280  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

20/2563 
29/11/2562 

9 รายจ่ายเพื อให้ไดม้าซึ งบริการ 
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที ดแูล
และท่าความสะอาดพร้อมจดัสถานที 
ท่างานท้ังอ่านวยความสะดวกแกผู่ม้ารับ
บริการองค์การบริหารส่วนต่าบลหนิโคน  

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางส้มเช้า  ติมไธสง 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นางส้มเช้า  ติมไธสง 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

24/2563 
29/11/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
10 งบกลาง 

ส่ารองจ่าย ค่าน้่ามันดีเซล น่้ามันเครื อง 
เพื อสูบน้่าอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้าน 
บ้านโนนเสมา หมู่ที  3 

3,000 
บาท 

3,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 3,000 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 3,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

24/2563 
2/1/2563 

11 รายจ่ายเพื อให้ไดม้าซึ งบริการ 
ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน่้าประปา พร้อม
ทั้งดูแลและซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 1 
บ้านหินโคน  

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

25/2563 
29/11/2562 

12 รายจ่ายเพื อให้ไดม้าซึ งบริการ 
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต่าบล
หินโคน 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายเชื อง  สาระส่าคัญ 
เสนอราคา  6,000 บาท 

นายเชื อง  สาระส่าคัญ 
เสนอราคา  6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

26/2563 
29/11/2562 

13 รายจ่ายเกี ยวเนิ องฯ 
จัดซื้อวัสดสุ่านักงาน   ในพิธี
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ ์

29,300 
บาท 

29,300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ธรรมพานิชย ์
เสนอราคา 29,300 บาท 

ร้าน ป.ธรรมพานิชย ์
เสนอราคา 29,300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

26/2563 
6/12/2563 

 

14 งบกลาง 
ส่ารองจ่าย ค่าน้่ามันดีเซล น่้ามันเครื อง 
เพื อสูบน้่าอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้าน 
บ้านโนนเสมา หมู่ที  2 

5,500 
บาท 

5,500 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 5,500 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 5,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

27/2563 
9/1/2563 

15 ค่าวัสดสุ่านักงาน 
จัดซื้อวัสดสุ่านักงาน 

12,437 
บาท 

12,437 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.รวมวิทยา จ่ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 12,437 บาท 
 

บ.รวมวิทยา จ่ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 12,437 บาท 
 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

28/2563 
9/12/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
16 งบกลาง 

ส่ารองจ่าย ค่าน้่ามันดีเซล น่้ามันเครื อง 
เพื อสูบน้่าอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้าน 
บ้านโนนมะนาว  หมู่ที  4 

9,500 
บาท 

9,500 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 9,500 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 9,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

31/2563 
13/1/2563 

17 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื องปริ้นเตอร ์

2,200 
บาท 

2,200 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ  ชูสิน 

เสนอราคา 2,200 บาท 

ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ  ชูสิน 

เสนอราคา 2,200 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

32/2563 
12/12/2563 

18 ค่าน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น 
น้่ามันดีเซล เพื อรถยนต์ส่วนกลาง 
รถบรรทุกน้่าและรถจักรยานยนต ์
 

8,480 
บาท 

8,480 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 8,480บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 8,480บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

33/2563 
27/12/2562 

19 ค่าน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น 
จัดซื้อน่้ามันเพื อเติมจักรยานยนต์
น้่ามันเครื องและเครื องตัดหญ้า 

315 
บาท 

315 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  315 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  315 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

34/2563 
27/12/2562 

20 รายจ่ายเพื อให้ไดม้าซึ งบริการ 
จ้างเหมาตดัหญ้าบริเวณรมิถนนสาย
บ้านหินโคน หมู่ที  1 ถึงบ้านโนนเสมา 
หมู่ที  3 

6,854.40 
บาท 

6,854.40 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายสังวร  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 6,854.40บาท 

นายสังวร  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 6,854.40บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

36/2563 
23/12/2562 

 
 
 
 
 
 



 
 

-7- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
21 รายจ่ายเกี ยวเนื องฯ 

ค่าจ้างเหมาจดัท่าป้ายประชาสมัพนัธ์  
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
เทศกาลปีใหม่ ประจ่าปี 2563 

9,240 
บาท 

9,240 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  9,240 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  9,240 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

37/2563 
23/12/2563 

22 รายจ่ายเกี ยวเนื องฯ 
จัดซื้อของรางวัลสมนาคณุส่าหรับเด็ก
และเยาวชน โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ่าปี 2563 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายกุศล  ฤทธีนิธนา 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นายกุศล  ฤทธีนิธนา 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

38/2563 
8/1/2563 

23 ค่าวัสดสุ่านักงาน 
จัดซื้อวัสดสุ่านักงาน 

9,843 
บาท 

9,843 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.รวมวิทยา จ่ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 9,843 บาท 
 

บ.รวมวิทยา จ่ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 9,843 บาท 
 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

39/2563 
9/1/2563 

24 รายจ่ายเพื อให้ไดม้าซึ งบริการ 
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต่าบล
หินโคน 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายเชื อง  สาระส่าคัญ 
เสนอราคา  6,000 บาท 

นายเชื อง  สาระส่าคัญ 
เสนอราคา  6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

40/2563 
27/12/2562 

25 ค่าวัสดุก่อสร้าง 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยส่าเร็จรูป
และน้่ายางCRS-2 

96,000 
บาท 

96,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ธรรมพาณิชย ์
โดยนายคมกริช  มีปิยะเลิศ 
เสนอราคา 96,000 บาท 

ร้าน ป.ธรรมพาณิชย ์
โดยนายคมกริช  มีปิยะเลิศ 
เสนอราคา 96,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

40/2563 
9/1/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

26 รายจ่ายเกี ยวเนื องฯ 
จัดซื้อของรางวัลสมนาคณุส่าหรับเด็ก
และเยาวชน โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ่าปี 2563 

14,000 
บาท 

14,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรภาพของเล่น 
โดยนายทัศยุ  ธาราธีรพงศ ์
เสนอราคา 14,000 บาท 

ร้านมิตรภาพของเล่น 
โดยนายทัศยุ  ธาราธีรพงศ ์
เสนอราคา 14,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

41/2563 
9/1/2563 

27 งบกลาง 
ส่ารองจ่าย ค่าน้่ามันดีเซล น่้ามันเครื อง 
เพื อสูบน้่าอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้าน 
บ้านหนองจระเข้หิน  หมู่ที  7 

7,540 
บาท 

7,540 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 7,540 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 7,540 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

42/2563 
13/1/2563 

28 รายจ่ายเกี ยวเนื องฯ 
โครงการหลังฝนถนนด ี

47,890 
บาท 

47,890 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 47,890 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 47,890 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

43/2563 
14/1/2563 

29 รายจ่ายเกี ยวเนื องฯ 
จ้างเหมาจดัท่าป้าย โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ่าปี 2563 

720 
บาท 

720 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  720 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  720 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

43/2563 
8/1/2563 

30 รายจ่ายเกี ยวเนื องฯ 
จ้างเหมาเครื องขยายเสียงและเวที 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ่าป ี2563 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายบุญ  พวงทองหลาง 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นายบุญ  พวงทองหลาง 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

44/2563 
8/1/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

31 ค่าวัสด ุ
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

6,230 
บาท 

6,230 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านอ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 6,230 บาท 

ร้านอ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 6,230 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

44/2563 
20/1/2563 

32 รายจ่ายเกี ยวเนื องฯ 
จ้างเหมาเช่าเต็นท์รวมคา่ติดตั้งและรื้อ
ถอน โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ่าปี 
2563 

4,800 
บาท 

4,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางนธี  พิมพ์เดช 
เสนอราคา 4,800 บาท 

นางนธี  พิมพ์เดช 
เสนอราคา 4,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

45/2563 
8/1/2563 

33 ค่าน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น 
น้่ามันดีเซล เพื อรถยนต์ส่วนกลาง 
รถบรรทุกน้่าและรถจักรยานยนต ์
 

2,150 
บาท 

2,150 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 2,150บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 2,150บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

45/2563 
14/1/2563 

34 รายจ่ายเกี ยวเนื องฯ 
จ้างเหมาจดัตกแต่งสถานที   เวที  และ
ซุ้มนิทรรศการ โครงการวันเด็กแหง่ชาติ 
ประจ่าปี 2563 

10,000  
บาท 

10,000  
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายบุญ  พวงทองหลาง 
เสนอราคา 10,000 บาท 

นายบุญ  พวงทองหลาง 
เสนอราคา 10,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

46/2563 
8/1/2563 

35 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้่าคสล. 
หมู่ที  2 บ้านโนนเสมา 

66,300 
บาท 

66,300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ชูชัยพรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ  ลิมสุธากุล 
เสนอราคา 66,300 บาท 

หจก.ชูชัยพรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ  ลิมสุธากุล 
เสนอราคา 66,300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

47/2563 
9/1/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
36 รายจ่ายเพื อให้ไดม้าซึ งบริการ 

จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
และเปลี ยนอุปกรณไ์ฟฟ้า หมู่ที 3 บ้าน
โนนเสมา หมู่ที  6 บ้านหัวละเลิง หมู่ที  7 
บ้านหนองจระเข้หิน หมู่ที  8 บ้านโนน
มัน และหมู่ที  11 บ้านโคกพลวง 

5,760 
บาท 

5,760 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 5,760 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 5,760 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

48/2563 
13/1/2563 

37 รายจ่ายเพื อให้ไดม้าซึ งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที 5 บ้านสวนปอ และซ่อมแซมระบบ
ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ ประปา หมูท่ี  1 
บ้านหินโคน 

4,680 
บาท 

4,680 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 4,680 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 4,680 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

49/2563 
14/1/2563 

38 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
ส่านักงาน เปลี ยนpower supply 

750 
บาท 

750 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ ชูสิน 

เสนอราคา 750 บาท 

ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ ชูสิน 

เสนอราคา 750 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต ่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

50/2563 
20/1/2563 

 
 

 
 

(ลงชื อ)..................................................ผูร้ายงาน 
(นายอภิชาติ  สนธิพันธ)์ 

เจ้าหน้าที พัสด ุ



 


