
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2560 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่.....4......... เดือน....กันยายน........  พ.ศ........2560......... 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 ค่าอาหารเสรมิ (นม)ให้แก่โรงเรียน
ในต าบลหินโคน 

75,275.20 
บาท 

75,275.20 
บาท 

กรณีพิเศษ บ.คันทรีเฟรช แดรี่ จ ากัด 
โดยนางสาวมนัสวี  ชมเพ็ญ 

เสนอราคา75,275.20 บาท 

บ.คันทรีเฟรช แดรี่ จ ากัด 
โดยนางสาวมนัสวี  ชมเพ็ญ 

เสนอราคา75,275.20 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

2/2560 
31/05/2560 

2 ค่าอาหารเสรมิ (นม)ให้แก่โรงเรียน
ในต าบลหินโคน 

40,743.36 
บาท 

40,743.36 
บาท 

กรณีพิเศษ บ.คันทรีเฟรช แดรี่ จ ากัด 
โดยนางสาวมนัสวี  ชมเพ็ญ 

เสนอราคา 40,743.36 บาท 

บ.คันทรีเฟรช แดรี่ จ ากัด 
โดยนางสาวมนัสวี  ชมเพ็ญ 

เสนอราคา 40,743.36 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

97/2560 
11/05/2560 

3 ค่าวัสดสุ านักงาน  
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ส านักงาน  

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

120/2560 
30/06/2560 

4 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา  1,800  บาท 

นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา  1,800  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

121/2560 
30/06/2560 

5 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อหนังสือพิมพ ์

310 
บาท 

310 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  310  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  310  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

122/2560 
30/06/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
6 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าทีด่แูล

และท าความสะอาดพร้อมจดัสถานท่ี
ท างานท้ังอ านวยความสะดวกแกผู่ม้า
รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน  

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

132/2560 
30/06/2560 

7 ครุภณัฑ์ส านักงาน 
จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน  ตู้กระจก
บานเลื่อน  จ านวน 3 ตัว 

14,700 
บาท 

14,700 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 14,700  บาท 

ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 14,700  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

133/2560 
31/07/2560 

8 ครุภณัฑ์ส านักงาน 
จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน   โต๊ะท างาน
เหล็ก  จ านวน  3  ตัว 

18,000 
บาท 

18,000 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา  18,000  บาท 

 

ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา  18,000  บาท 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

134/2560 
31/07/2560 

9 ครุภณัฑ์ส านักงาน 
จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน   เก้าอี้
ท างานหมุนได้  จ านวน 3 ตัว 

7,500 
บาท 

7,500 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา  7,500  บาท 

ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา  7,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

135/2560 
31/07/2560 

 

10 ครุภณัฑ์ส านักงาน 
จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน  ถังน้ า
แบบสแตนเลส ขนาด 1,000 ลติร  
จ านวน 2 ถัง 

19,800 
บาท 

19,800 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 19,800  บาท 

ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 19,800  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

136/2560 
31/07/2560 

11 ครุภณัฑ์ส านักงาน 
จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน  โตะ๊
อเนกประสงค์พับได้ จ านวน 4 ตัว 
  

8,560 
บาท 

8,560 
บาท 

 ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 8,560  บาท 

ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 8,560  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

137/2560 
31/07/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
12 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

จัดซื้อเตยีงห้องพยาบาล   
จ านวน 1 ชุด 

5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

 ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 5,000  บาท 

ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 5,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

138/2560 
31/07/2560 

13 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
จัดซื้อเครื่องช่ังน้ าหนัก  จ านวน  1  
เครื่อง 

13,000 
บาท 

13,000 
บาท 

 ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 13,000  บาท 

ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 13,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

139/2560 
31/07/2560 

14 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 32 
นิ้ว   จ านวน 3 เครื้อง 

39,000 
บาท 

39,000 
บาท 

 ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 39,000  บาท 

ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 39,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

140/2560 
31/07/2560 

15 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
จัดซื้อชุดขาแขวนโทรทัศน์แบบติดผนัง  
จ านวน  4  ตัว 

5,400 
บาท 

5,400 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 5,400 บาท 

ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 5,400 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

141/2560 
31/07/2560 

16 ส ารองจ่าย 
จ้างเหมาขุดเปิดทางระบายน้ า  หมู่ที่ 
6 บ้านหัวละเลิง 

3,000 
บาท 

3,000 
บาท 

ตกลงราคา นายสังวร  ปุลาสะเก 
เสนอราคา  3,000 บาท 

นายสังวร  ปุลาสะเก 
เสนอราคา  3,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

148/2560 
1/08/2560 

17 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 
หมายเลขทะเบียน 87-3510 
นครราชสมีา 

2,666.44 
บาท 

2,666.44 
บาท 

ตกลงราคา หจก.คิงส์ยนต ์
เสนอราคา 2,666.44 บาท 

หจก.คิงส์ยนต ์
เสนอราคา 2,666.44 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

149/2560 
01/08/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
18 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  
ทะเบียน  กธ 9336  นครราชสมีา 
โดยการเปลีย่นถ่าน ลูกปืน ทุ่น 
สะพานไฟและลูกกระทุ้ง 

1,950 
บาท 

1,950 
บาท 

ตกลงราคา นายปรีชา  แจ้งทองหลาง 
เสนอราคา 1,950  บาท 

นายปรีชา  แจ้งทองหลาง 
เสนอราคา 1,950  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

150/2560 
01/08/2560 

19 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร ์

500 
บาท 

500 
บาท 

ตกลงราคา ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 
เสนอราคา 500  บาท 

ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 
เสนอราคา 500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

151/2560 
01/08/2560 

20 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่
ที่ 10 

1,040 
บาท 

1,040 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 1,040  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 1,040  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

152/2560 
04/08/2560 

21 ค่ารับรองและพิธีการ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหารกลางวัน
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ส าหรบั
ผู้เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามญั สัมย
ที่ 2 ครั้งท่ี 1/2560  ในวันท่ี 10  
สิงหาคม 2560 

3,075 
บาท 

3,075 
บาท 

ตกลงราคา นางบุญนาค  โหนทองหลาง 
เสนอราคา 3,075  บาท 

นางบุญนาค  โหนทองหลาง 
เสนอราคา 3,075  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

153/2560 
04/08/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
22 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 

ค่าจ้างเหมาจดัท าป้ายประชุมสภา 
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา สมัย
สามัญ สัมยที่ 2 ครั้งท่ี 1/2560  
 ในวันท่ี 10  สิงหาคม 2560 

600 
บาท 

600 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 600  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 600  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

154/2560 
04/08/2560 

23 ค่าจ้างเหมาจดัท าป้ายเนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลมิพระขนพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ 
ในรัชกาลที่ 9 จ านวน 1  ป้าย 

1,836 
บาท 

1,836 
บาท 

 ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 1,836 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 1,836 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

155/2560 
10/08/2560 

24 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
แบบสติ๊กเกอร์ลูกฟูก 

540 
บาท 

540 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 540  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 540  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

156/2560 
10/08/2560 

25 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์

5,229 
บาท 

5,229 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 5,229  บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 5,229  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

156/2560 
01/08/2560 

26 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 
 

3,494 
บาท 

3,494 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 3,494  บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 3,494  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

157/2560 
01/08/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

27 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
จัดซื้อสายชาร์ทโน๊ตบุค้ 

1,935 
บาท 

1,935 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 1,935  บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 1,935  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

158/2560 
10/08/2560 

28 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้าย  โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ตามหน่วย
การจัดประสบการณ์  สัปดาห์ที่ 16 
เรื่อง สวนสัตว์นา่รู ้

225 
บาท 

225 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 225  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 225  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

158/2560 
18/08/2560 

29 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
จัดซื้อสารสม้และคลอรีน 
 

66,875 
บาท 

66,875 
บาท 

ตกลงราคา บ.อะควาทรีท เคมิคอลจ ากัด 
โดยนายเจษฎา  พรหมมา 
เสนอราคา 66,875 บาท 

บ.อะควาทรีท เคมิคอลจ ากัด 
โดยนายเจษฎา  พรหมมา 
เสนอราคา 66,875 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

159/2560 
10/08/2560 

30 ครุภณัฑ์การศึกษา 
จัดซื้อครภุัณฑ์การศึกษา  ช้ันวาง
กระเป๋า  จ านวน  3  ชุด 

18,000 
บาท 

18,000 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 18,000  บาท 

ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 18,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

160/2560 
10/08/2560 

31 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 
จัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้านงานครัว 
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี ้

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 50,000  บาท 

ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 50,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

162/2560 
10/08/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
32 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 

จัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้านงานครัว 
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 

15,000 
บาท 

15,000 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 15,000  บาท 

ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 15,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

162/2560 
10/08/2560 

33 จ้างเหมารถปรับอากาศ ไป-กลับ สวน
สัตว์นครราชสมีา  โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ตามหน่วย
การจัดประสบการณ์  สัปดาห์ที่ 16 
เรื่อง สวนสัตว์นา่รู ้

5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

ตกลงราคา นางทองเจือ  นินทนานนท์ 
เสนอราคา  5,000  บาท 

นางทองเจือ  นินทนานนท์ 
เสนอราคา  5,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

163/2560 
18/08/2560 

34 ครุภณัฑ์การศึกษา 
จัดซื้อครภุัณฑ์การศึกษา  ช้ันวาง
รองเท้า จ านวน  3  ชุด 
 

4,500  
บาท 

4,500  
บาท 

ตกลงราคา ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 4,500  บาท 

ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 4,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

164/2560 
10/08/2560 

 

35 ครุภณัฑ์การศึกษา 
จัดซื้อครภุัณฑ์การศึกษา เก้าอ้ีเด็ก
อนุบาล จ านวน 60 ตัว 

21,000 
บาท 

21,000 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 21,000 บาท 

ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 21,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

164/2560 
10/08/2560 

36 วัสดุการศึกษา 
จัดซื้อวัสดุการศึกษา  จ านวน 43  
รายการ 

73,995 
บาท 

73,995 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 73,995 บาท 

ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 73,995 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

165/2560 
10/08/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
37 ครุภณัฑ์การศึกษา 

จัดซื้อครภุัณฑ์การศึกษา  เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กปฐมวยั 
 

198,825 
บาท 

198,825 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 198,825 บาท 

ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 198,825 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

166/2560 
10/08/2560 

38 วัสดุเครื่องดับเพลิง 
จัดซื้อน้ ายาโฟม  จ านวน 1 แกลลอน 

8,000 
บาท 

8,000 
บาท 

ตกลงราคา บ.นาซ่าไฟรโ์ปรดัคส์แอนด์เซฟตี ้
โดยนายอภิวิชญ์  สรรค์วิวัฒน์ 

เสนอราคา  8,000  บาท 

บ.นาซ่าไฟรโ์ปรดัคส์แอนด์เซฟตี ้
โดยนายอภิวิชญ์  สรรค์วิวัฒน์ 

เสนอราคา  8,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

167/2560 
10/08/2560 

39 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่
ที่ 8 บ้านโนนมัน 

1,570 
บาท 

1,570 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 1,570 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 1,570 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

167/2560 
22/08/2560 

40 ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง 
จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง จ านวน 1 
เส้น 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

ตกลงราคา บ.นาซ่าไฟรโ์ปรดัคส์แอนด์เซฟตี ้
โดยนายอภิวิชญ์  สรรค์วิวัฒน์ 
เสนอราคา  10,000  บาท 

บ.นาซ่าไฟรโ์ปรดัคส์แอนด์เซฟตี ้
โดยนายอภิวิชญ์  สรรค์วิวัฒน์ 
เสนอราคา  10,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

168/2560 
10/08/2560 

41 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคมุระบบ
ไฟฟ้าประปา  หมู่ที่ 1 บ้านหินโคน 

1,200 
บาท 

1,200 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 1,200 บาท  

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 1,200 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

168/2560 
22/08/2560 

42 ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง 
จัดซื้อหัวฉีดโฟมแบบสวมเร็วชนิด
ประจ ารถ จ านวน 1 ชุด 

25,000 
บาท 

25,000 
บาท 

ตกลงราคา บ.นาซ่าไฟรโ์ปรดัคส์แอนด์เซฟตี ้
โดยนายอภิวิชญ์  สรรค์วิวัฒน์ 
เสนอราคา  25,000  บาท 

บ.นาซ่าไฟรโ์ปรดัคส์แอนด์เซฟตี ้
โดยนายอภิวิชญ์  สรรค์วิวัฒน์ 
เสนอราคา  25,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

169/2560 
10/08/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
43 ค่าวัสด ุ

จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  กระดาษ เอ 4  
 

3,900 
บาท 

3,900 
บาท 

ตกลงราคา บ.รวมวิทยา  จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 3,900  บาท 

บ.รวมวิทยา  จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 3,900  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

170/2560 
22/08/2560 

44 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร ์
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์
 

21,000 
บาท 

21,000 
บาท 

ตกลงราคา บ.รวมวิทยา  จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์
เสนอราคา 21,000  บาท 

บ.รวมวิทยา  จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์
เสนอราคา 21,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

171/2560 
18/08/2560 

45 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน   

4,515 
บาท 

4,515 
บาท 

ตกลงราคา บ.รวมวิทยา  จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 4,515  บาท 

บ.รวมวิทยา  จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 4,515  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

172/2560 
18/08/2560 

46 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

17,385 
บาท 

17,385 
บาท 

ตกลงราคา บ.รวมวิทยา  จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์
เสนอราคา 17,385  บาท 

บ.รวมวิทยา  จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์
เสนอราคา 17,385  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

173/2560 
18/08/2560 

47 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน   

14,703 
บาท 

14,703 
บาท 

ตกลงราคา บ.รวมวิทยา  จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์
เสนอราคา 14,703  บาท 

บ.รวมวิทยา  จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์
เสนอราคา 14,703  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

174/2560 
18/08/2560 

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

    ( นางสาวศิริอร  ฉิมหาชาติ ) 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ



 


