
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2559 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่......3.......เดือน....มีนาคม........  พ.ศ........2559......... 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

1 ค่าวัสดสุ านักงาน 
ค่าแบบพิมพ์ 

10,921.55 
บาท 

10,921.55 
บาท 

ตกลงราคา โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
เสนอราคา 10,921.55  บาท 

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
เสนอราคา 10,921.55  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

487/2558 
22/09/2558 

2 ค่าอาหารเสรมิ (นม) ให้แก่โรงเรยีนใน
ต าบลหินโคน 

68,432 
บาท 

68,432 
บาท 

ตกลงราคา บริษัท คันทรีเฟรชแดรี  จ ากัด 
โดยนางสาวมนัสวี  ชมเพ็ญ 
เสนอราคา  68,432  บาท 

บริษัท คันทรีเฟรชแดรี  จ ากัด 
โดยนางสาวมนัสวี  ชมเพ็ญ 
เสนอราคา  68,432  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

1/2559 
26/10/2558 

3 โครงการถมดินปรับระดบับริเวณ
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหินโคน หมู่ที  1 

130,000 
บาท 

130,000 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
เสนอราคา 130,000  บาท  

หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
เสนอราคา 130,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

2/2559 
03/02/2559 

4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 
ค่าจัดซื้อน้ ามันดีเซล เพื อเตมิรถยนต์ 
น้ ามันเครื อง 

7,340 
บาท 

7,340 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 7,340 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 7,340 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

33/2559 
30/12/2558 

5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 
ค่าจัดซื้อน้ ามันแกส๊โซฮอล9์1 
น้ ามันเครื อง 

140 
บาท 

140 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 140  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 140  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

34/2559 
30/12/2558 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

6 ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าจัดซื้อน้ าดื มส านักงาน 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

48/2559 
29/01/2559 

7 ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าจัดซื้อน้ าดื มศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

49/2599 
29/01/2559 

8 ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ ์

310 
บาท 

310 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวสุวรีย์ สิริวัชระกลุ 
เสนอราคา  310  บาท 

นางสาวสุวรีย์ สิริวัชระกลุ 
เสนอราคา  310  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

50/2559 
29/01/2559 

9 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (ส านักปลัด) 

7,620 
บาท 

7,620 
บาท 

ตกลงราคา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา 
เสนอราคา  7,620  บาท 

หจก.รวมวิทยานครราชสีมา 
เสนอราคา  7,620  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

51/2559 
03/02/2559 

10 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (กองคลัง) 

2,940 
บาท 

2,940 
บาท 

ตกลงราคา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา 
เสนอราคา 2,940  บาท   

หจก.รวมวิทยานครราชสีมา 
เสนอราคา 2,940  บาท   

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

52/2559 
03/02/2559 

11 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (กองช่าง) 

600 
บาท 

600 
บาท 

ตกลงราคา หจก.รวมวิทยานครราชสีมา 
เสนอราคา 600  บาท 

หจก.รวมวิทยานครราชสีมา 
เสนอราคา 600  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

53/2559 
03/02/2559 
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ล าดับที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
12 ค่าวัสด ุ

จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (ส่วนสวัสดิการ) 
925 
บาท 

925 
บาท 

ตกลงราคา ร้านธนกรพาณิชย์ 2 
โดยนางพรทิพา  ทานกระโทก 

เสนอราคา  925  บาท 

ร้านธนกรพาณิชย์ 2 
โดยนางพรทิพา  ทานกระโทก 

เสนอราคา  925  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

54/2559 
03/02/2559 

13 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (กองช่าง) 

1,450 
บาท 

1,450 
บาท 

ตกลงราคา ร้านธนกรพาณิชย์ 2 
โดยนางพรทิพา  ทานกระโทก 

เสนอราคา  1,450  บาท 

ร้านธนกรพาณิชย์ 2 
โดยนางพรทิพา  ทานกระโทก 

เสนอราคา  1,450  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

55/2559 
03/02/2559 

14 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน ส่วนการศึกษา) 

560 
บาท 

560 
บาท 

ตกลงราคา ร้านธนกรพาณิชย์ 2 
โดยนางพรทิพา  ทานกระโทก 

เสนอราคา  560  บาท 

ร้านธนกรพาณิชย์ 2 
โดยนางพรทิพา  ทานกระโทก 

เสนอราคา  560  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

56/2559 
03/02/2559 

15 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 

18,600 
บาท 

18,600 
บาท 

ตกลงราคา ร้านธนกรพาณิชย์ 2 
โดยนางพรทิพา  ทานกระโทก 
เสนอราคา  18,600  บาท 

ร้านธนกรพาณิชย์ 2 
โดยนางพรทิพา  ทานกระโทก 
เสนอราคา  18,600  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

57/2559 
03/02/2559 

16 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (ส่วน
สวัสดิการ) 
 
 

6,200 
บาท 

6,200 
บาท 

ตกลงราคา ร้านธนกรพาณิชย์ 2 
โดยนางพรทิพา  ทานกระโทก 

เสนอราคา  6,200  บาท 

ร้านธนกรพาณิชย์ 2 
โดยนางพรทิพา  ทานกระโทก 

เสนอราคา  6,200  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

58/2559 
03/02/2559 

17 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลอาคารศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคนประจ าเดือน มกราคม   
2559 

6,000  
บาท 

6,000 บาท ตกลงราคา นายเชื อง  สารส าคัญ 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นายเชื อง  สารส าคัญ 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

58/2559 
30/12/2558 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจะ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

18 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  (ส านักปลัด) 7,750 
บาท 

7,750 
บาท 

ตกลงราคา ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 

เสนอราคา  7,750  บาท 

ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 

เสนอราคา  7,750  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

59/2559 
03/02/2559 

 

19 ค่าจ้างเหมาดูแลศูนย์อินเตอรเ์น็ตชุมชน 
ต าบลหินโคนโคน ประจ าเดือน มกราคม 
2559 

7,000 
บาท 

7,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวปวีณา  ปลืม้ไธสง 
เสนอราคา  7,000  บาท 

นางสาวปวีณา  ปลืม้ไธสง 
เสนอราคา  7,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

59/2559 
30/12/2558 

20 ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ าประปา พร้อม
ทั้งดูแลและซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 
1 บ้านหินโคน ประจ าเดือน มกราคม  
2559 
 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

60/2559 
30/12/2558 

21 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์   (สวัสดิการ) 

350 
บาท 

350 
บาท 

ตกลงราคา ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 
เสนอราคา  350  บาท 

ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 
เสนอราคา  350  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

60/2559 
03/02/2559 

 

22 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสารประจ าเดือน 
มกราคม 2559 

3,459.20 
บาท 

3,459.20 
บาท 

ตกลงราคา บ.วีรพล โอเอ จ ากัด 
นายวีรพล  ฉายาบรรณ ์

เสนอราคา 3,459.20 บาท 

บ.วีรพล โอเอ จ ากัด 
นายวีรพล  ฉายาบรรณ์ 

เสนอราคา 3,459.20 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

61/2559 
30/12/2558 

23 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าแผน
ชุมชน  โครงการสนับสนุนการจดัท า
แผนชุมชน ระหว่างวันที  16-25 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 

4,400 
บาท 

4,400 
บาท 

ตกลงราคา ร้านธนกรพาณิชย์ 2 
โดยนางพรทิพา  ทานกระโทก 

เสนอราคา  4,400  บาท 

ร้านธนกรพาณิชย์ 2 
โดยนางพรทิพา  ทานกระโทก 

เสนอราคา  4,400  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

61/2559 
05/02/2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
24 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที ดแูล

และท าความสะอาดพร้อมจดัสถานที 
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 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

62/2559 
30/12/2558 

25 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลและท าความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน ประจ าเดือน 
มกราคม  2559 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวกาญจนา  เทียบแก้ว 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางสาวกาญจนา  เทียบแก้ว 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

63/2559 
30/12/2558 

26 ค่าที ดินและสิ งก่อสรา้ง 
จ้างเหมาจดัท าโครงการปรับปรุงทาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

ตกลงราคา หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา 50,000  บาท 

หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา 50,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

73/2559 
14/01/2559 

27 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่
ที 1,หมู่ที 3,หมู่ที 8 
 

4,500 
บาท 

4,500 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 4,500  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 4,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

75/2559 
04/01/2559 

 

28 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที 2และหมู่ที  11 

4,500 
บาท 

4,500 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 4,500  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 4,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

77/2559 
29/01/2559 

29 รายจ่ายเพื อให้ไดม้าซึ งบริการ 
ค่าจ้างเหมาท าป้ายภาพฝีพระหสัพระ
ราชกระแสขอบใจพสกนิกร 

2,325 
บาท 

2,325 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 2,325  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 2,325  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

79/2559 
29/02/2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

30 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง บา้น
หัวละเลิง หมู่ที  6 

54,300 
บาท 

54,300 
บาท 

ตกลงราคา หจก.พัฒนาจักราช ราชสมีา
ก่อสราง 

โดยนางมันทนา  กิตติวิศิษฎ ์
เสนอราคา 54,300  บาท 

หจก.พัฒนาจักราช ราชสมีา
ก่อสราง 

โดยนางมันทนา  กิตติวิศิษฎ ์
เสนอราคา 54,300  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

85/2559 
02/02/2559 

31 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถบรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน  
87-3510 นครราชสีมา 

9,699.55 
บาท 

9,699.55 
บาท 

ตกลงราคา หจก.คิงส์ยนต ์
เสนอราคา 9,699.55  บาท 

หจก.คิงส์ยนต ์
เสนอราคา 9,699.55  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

87/2559 
29/02/2559 

32 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เครื องปรับอากาศ จ านวน 1 เครื อง 
และถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้า จ านวน 1 
เครื อง 
 

9,400 
บาท 

9,400 
บาท 

ตกลงราคา ร้านนี อิเลคทรคิ 
โดยนางสาวปราณี  อุปถัมย ์
เสนอราคา 9,400  บาท 

ร้านนี อิเลคทรคิ 
โดยนางสาวปราณี  อุปถัมย ์
เสนอราคา 9,400  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

88/2559 
22/02/2559 

33 จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ ์
โครงการสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน ระหว่างวันที  16-25 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 

9,900 
บาท 

9,900 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 9,900  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 9,900  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

89/2559 
05/02/2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

34 รายจ่ายเพื อให้ไดม้าซึ งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที  5 และหมู่ที  8 

2,000 
บาท 

2,000 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา  2,000  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา  2,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

90/2559 
11/02/2559 

35 ค่าจ้างเหมจดัท าป้ายประชาสมัพันธ์ 
โครงการป้องกันและแก้ไขปญัญา
ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลใน
ครอบครัว ในวันที  1-2 มี.ค.2559 

7,670 
บาท 

7,670 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 7,670  บาท  

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 7,670  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต  า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

91/2559 
23/02/2559 

 
 

 
 
 
 

 (ลงชื อ)..................................................ผูร้ายงาน 
(นางสาวศิริอร  ฉัตรเลศิ) 

เจ้าหน้าที พัสดุ



 


