
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2558 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่.....6......เดือน....พฤศจิกายน........  พ.ศ........2558......... 
ล าดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนมะนาว หมู่ที่ 4 

228,000 
บาท 

292,000 
บาท 

สอบราคา หจก.สหชัยชุมแพพาณชิย ์
เสนอราคา 264,000  บาท 

บ.จักราภัทรา จ ากัด 
เสนอราคา  290,000  บาท 
หจก.พัฒนาจักราช ราชสีมา

ก่อสร้าง 
เสนอราคา 228,000  บาท 

หจก.สหชัยชุมแพพาณชิย ์
เสนอราคา 264,000  บาท 

บ.จักราภัทรา จ ากัด 
เสนอราคา  290,000  บาท 
หจก.พัฒนาจักราช ราชสีมา

ก่อสร้าง 
เสนอราคา 228,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

7/2558 
8/09/2558 

2 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลอาคารศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคนประจ าเดือน กันยายน 
2558 

6,000  
บาท 

6,000 บาท ตกลงราคา นายเชื่อง  สารส าคัญ 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นายเชื่อง  สารส าคัญ 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

206/2558 
28/08/2558 

3 ค่าจ้างเหมาดูแลศนูย์อินเตอร์เน็ต
ชุมชน ต าบลหินโคนโคน 
ประจ าเดือน กันยายน 2558 

7,000 
บาท 

7,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวปวีณา  ปลื้มไธสง 
เสนอราคา  7,000  บาท 

นางสาวปวีณา  ปลื้มไธสง 
เสนอราคา  7,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

207/2558 
28/08/2558 

4 ค่าจ้างเหมาเก็บเงินคา่น้ าประปา 
พร้อมทั้งดูแลและซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่ 1 บ้านหินโคน 
ประจ าเดือน กันยายน 2558 
 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นายสทุัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นายสทุัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

208/2558 
28/08/2558 

 
 
 
 



-2- 
ล าดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลและท าความ
สะอาดศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน 
ประจ าเดือน กันยายน 2558 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวกาญจนา  เทียบแก้ว 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางสาวกาญจนา  เทียบแก้ว 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

209/2558 
28/08/2558 

6 ค่าจ้างเหมาแม่บา้นปฏิบัติหนา้ที่
ดูแลและท าความสะอาดพร้อมจัด
สถานทีท่ างานทั้งอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้มารับบริการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน 

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสังวาลย์  บญุสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางสังวาลย์  บญุสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

211/2558 
28/08/2558 

7 โครงการซ่อมแซมถนนดิน พร้อม
ลูกรังทับหน้า บ้านหนองตะครอง
หมู่ที่ 9 

84,000 
บาท 

84,000 
บาท 

ตกลงราคา หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา  84,000  บาท 

หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา  84,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

226/2558 
21/09/2558 

8 โครงการซ่อมแซมถนนดิน พร้อม
ลูกรังทับหน้า บ้านสวนปอ หมูท่ี่ 5 

9,500 
บาท 

9,500 
บาท 

ตกลงราคา หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์

เสนอราคา  9,500  บาท 

หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา  9,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

227/2558 
25/09/2558 

9 โครงการซ่อมแซมถนนดิน พร้อม
ว่างท่อ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนเสมา หมู่ที่ 2 

83,000 
บาท 

83,000 
บาท 

ตกลงราคา หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา  83,000  บาท 

หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา  83,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

228/2558 
25/09/2558 

10 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการประเมิน
ความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

25,000 
บาท 

25,000 
บาท 

ตกลงราคา ม.ราชภัฏนครราชสีมา 
โดยรศ.ธนิดา  ผาติเสนะ 

เสนอราคา 25,000  บาท 

ม.ราชภัฏนครราชสีมา 
โดยรศ.ธนิดา  ผาติเสนะ 

เสนอราคา 25,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

237/2558 
29/09/2558 

  



-3- 
ล าดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

11 โครงการซ่อมแซมถนนดิน พร้อม
ลูกรังทับหน้า บ้านโนนเสมา 
 หมู่ที่ 2 

80,000 
บาท 

80,000 
บาท 

ตกลงราคา หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา  80,000  บาท 

หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา  80,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

240/2558 
28/09/2558 

12 โครงการซ่อมแซมถนนดิน พร้อม
ลูกรังทับหน้า บ้านโนนเสมา 
 หมู่ที่ 3 

4,000 
บาท 

4,000 
บาท 

ตกลงราคา หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา  4,000  บาท 

หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา  4,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

241/2558 
25/09/2558 

 
 
 

13 ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวนั 
ส าหรับเด็กในศูนย์เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน 
ประจ าเดือน ตลุาคม 2558 

34,580 
บาท 

34,580 
บาท 

ตกลงราคา นางแตง  พัดศรี 
เสนอราคา 34,580 บาท 

 

นางแตง  พัดศรี 
เสนอราคา 34,580 บาท 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

1/2559 
1/10/2558 

14 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ค่าจัดซื้อน้ ามนัดีเซล 

10,020 
บาท 

10,020 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 10,020 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 10,020 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

1/2559 
1/10/2559 

15 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ค่าจัดซื้อน้ ามนัแก๊สโซฮอล์91 
น้ ามันเครื่อง 

235 
บาท 

235 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 235 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 235 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

2/2559 
10/10/2559 

16 ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าจัดซื้อน้ าดื่มส านักงาน 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางแพงศรี  ศรีภูวงษ ์
เสนอราคา 1,800บาท 

นางแพงศรี  ศรีภูวงษ ์
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

4/2559 
1/10/2558 

 



 
-4- 

ล าดับ
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจะ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

17 ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าจัดซื้อน้ าดื่มศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางแพงศรี  ศรีภูวงษ ์
เสนอราคา 1,800บาท 

นางแพงศรี  ศรีภูวงษ ์
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเปน็ผู้มี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

5/2559 
1/10/2558 

19 ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ ์

300 
บาท 

300 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวสุวรีย์ สิริวัชระกลุ 
เสนอราคา  300  บาท 

นางสาวสุวรีย์ สิริวัชระกลุ 
เสนอราคา  300  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเปน็ผู้มี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

6/2559 
1/10/2558 

20 ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม น้ าแข็ง อุปกรณ์
กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
และของรางวัล  โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพตดิ"หินโคนเกมส์ 
คร้ังที่ 6" ในวันที่ 13-18 ตุลาคม 
2558 

11,960 
บาท 

11,960 
บาท 

ตกลงราคา นางจิรฐา  ศิริพรอดุลศิลป ์
เสนอราคา  11,960  บาท 

นางจิรฐา  ศิริพรอดุลศิลป ์
เสนอราคา  11,960  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเปน็ผู้มี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

7/2559 
2/10/2558 

21 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ย
ประชาสัมพนัธ ์
การจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลมิ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธนัวาคม 2558 

3,721 
บาท 

3,721 
บาท 

ตกลงราคา ร้านปา้ยจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  3,721  บาท 

ร้านปา้ยจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  3,721  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเปน็ผู้มี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

7/2559 
29/10/2558 

 
 
 
 



-5- 
ล าดั
บที ่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจะ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
22 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"
หินโคนเกมส์ ครั้งที่ 6" ในวันที่ 13-
18 ตุลาคม 2558 

33,350 
บาท 

33,350 
บาท 

ตกลงราคา ร้านเล็กสปอร์ต 
โดยนายเล็ก  สินหอยราก 
เสนอราคา 33,350 บาท 

ร้านเล็กสปอร์ต 
โดยนายเล็ก  สินหอยราก 
เสนอราคา 33,350 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

8/2559 
2/10/2558 

 

23 ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสมัพันธ์ 
สนาม  โครงการแข่งขันกีฬาตา้นยา
เสพติด"หินโคนเกมส์ ครั้งที่ 6" ใน
วันที่ 13-18 ตุลาคม 2558 

6,090 
บาท 

6,090 
บาท 

ตกลงราคา ร้านปา้ยจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  6,090  บาท 

ร้านปา้ยจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  6,090  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

8/2559 
2/10/2558 

24 ค่าจ้างเหมาจัดท าสนามกีฬาในการ
แข่งขัน (ตีเส้นสนามวอลเลย์บอล 
ตะกร้อ ฟุตบอลและท าสนามเปตอง 
2 สนาม  โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด"หินโคนเกมส์ ครั้งที่ 6" ใน
วันที่ 13-18 ตุลาคม 2558 

30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

ตกลงราคา นายประจวบ  ทับไทย 
เสนอราคา  30,000  บาท 

นายประจวบ  ทับไทย 
เสนอราคา  30,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

9/2559 
2/10/2558 

25 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธี
การ ค่าจัดซื้อพวงมาลา เพื่อใช้ในการ
จัดงานวันปิยมหาราช ในวันที่23 
ตุลาคม 2558 

800 
บาท 

800 
บาท 

ตกลงราคา นางประยูรรัตน์  วิหครัตน์ 
เสนอราคา  800  บาท 

นางประยูรรัตน์  วิหครัตน์ 
เสนอราคา  800  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

9/2559 
17/10/2558 

 
 
 
 
 
 
 



-6- 
ล าดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
26 ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงจ านวน 2 

ชุด 
(เต้นประกอบเพลงรอสาย ประกอบ
เพลง TO BE NUBER ONE ) 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"
หินโคนเกมส์ ครั้งที่ 6" ในวันที่ 13-
18 ตุลาคม 2558 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวกาญจนา  เทีบยแก้ว 
เสนอราคา  6,000  บาท   

นางสาวกาญจนา  เทีบยแก้ว 
เสนอราคา  6,000  บาท   

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

10/2559 
2/10/2558 

 

27 ค่าจ้างเหมาจัดการแสดง ฮลู่าฮปู 
สะบัดสะโพกสลัดโรคของชมรม 
อสม.ต.หินโคน จ านวน 1 ชุด  
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"
หินโคนเกมส์ ครั้งที่ 6" ในวันที่ 13-
18 ตุลาคม 2558 

3,000 
บาท 

3,000 
บาท 

ตกลงราคา นางเบา  เตค าหันต ์
เสนอราคา 3,000  บาท 

นางเบา  เตค าหันต์ 
เสนอราคา 3,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

11/2559 
2/10/2558 

28 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะ
หมู่ที่ 1,9 

3,500 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ ์
เสนอราคา  3,500  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ ์
เสนอราคา  3,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

12/2559 
17/10/2558 

29 จ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน  
กธ 9336 นครราชสีมา 

9,090.29 
บาท 

9,090.29 
บาท 

ตกลงราคา บ.โตโยตา้ไทยเย็น จ ากัด 
เสนอราคา  9,090.29  บาท 

บ.โตโยตา้ไทยเย็น จ ากัด 
เสนอราคา  9,090.29  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

13/2559 
5/10/2558 

 
 
 
 



-7- 
ล าดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
30 จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องขยาย

เสียง  โครงการแข่งขันกีฬาตา้นยา
เสพติด"หินโคนเกมส์ ครั้งที่ 6" ใน
วันที่ 13-18 ตุลาคม 2558 

24,240 
บาท 

24,240 
บาท 

ตกลงราคา หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา  24,240  บาท 

หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา  24,240  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

14/59 
21/10/2558 

31 จ้างเหมาจัดหาวัสดุโครงการจัดท า
ฝายกักเก็บน้ า เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งปี 2559 

24,240 
บาท 

24,240 
บาท 

ตกลงราคา หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา  24,240  บาท 

หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา  24,240  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

15/59 
21/10/2558 

 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้รายงาน 
(นางสาวศิริอร  ฉัตรเลิศ) 

เจ้าหน้าที่พสัดุ



 


