


สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2562 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

วันท่ี.............15............ เดือน......ตุลาคม.........  พ.ศ. .......2562......... 
 

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1 ค่าวัสดุ 
ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนใน
เขตต าบลหินโคน 

330,046.74 
บาท 

330,046.74 
บาท 

กรณีพิเศษ บริษัทคันทรีเฟรชแคร่ี จ ากัด 
เสนอราคา330,046.74บาท 

บริษัทคันทรีเฟรชแคร่ี จ ากัด 
เสนอราคา330,046.74บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

2/2562 
28/6/2562 

2 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 
เคร่ือง ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 

3,800 
บาท 

3,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัทวีรพล โอเอ จ ากัด 
เสนอราคา 3,800 บาท 

บริษัทวีรพล โอเอ จ ากัด 
เสนอราคา 3,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

5/2562 
1/10/2561 

3 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 
เคร่ือง ประจ าเดือน กันยายน 2562 

3,800 
บาท 

3,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัทวีรพล โอเอ จ ากัด 
เสนอราคา 3,800 บาท 

บริษัทวีรพล โอเอ จ ากัด 
เสนอราคา 3,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

5/2562 
1/10/2561 

4 จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี2561 
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กในหมู่บ้านโนนเสมา หมู่ท่ี 3 

213,000 
บาท 

213,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ  ลิมสุธากุล 
เสนอราคา 213,000 บาท 

หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ  ลิมสุธากุล 
เสนอราคา 213,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

9/2562 
11/7/2562 

5 ค่าวัสดุ 
ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนใน
เขตต าบลหินโคน 

60,442.20 
บาท 

60,442.20
บาท 

กรณีพิเศษ บริษัทคันทรีเฟรชแคร่ี จ ากัด 
เสนอราคา60,442.20บาท 

บริษัทคันทรีเฟรชแคร่ี จ ากัด 
เสนอราคา60,442.20บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

98/2562 
30/5/2562 
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ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
6 ค่าวัสดุ 

ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

10,892.88 
บาท 

10,892.88 
บาท 

กรณีพิเศษ บริษัทคันทรีเฟรชแคร่ี จ ากัด 
เสนอราคา10,892.88บาท 

บริษัทคันทรีเฟรชแคร่ี จ ากัด 
เสนอราคา10,892.88บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

99/2562 
30/5/2562 

7 ค่าวัสดุ 
ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

66,155.96 
บาท 

66,155.96 
บาท 

กรณีพิเศษ บริษัทคันทรีเฟรชแคร่ี จ ากัด 
เสนอราคา66,155.96บาท 

บริษัทคันทรีเฟรชแคร่ี จ ากัด 
เสนอราคา66,155.96บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

119/2562 
28/6/2562 

8 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลต้อนรับขณะ
ผู้เข้าร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด
ภาค4 คร้ังท่ี2/2562 

675 
บาท 

675 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักด์ิ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  675 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักด์ิ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  675 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

127/2562 
18/6/2562 

9 ค่าวัสดุส านักงาน 
จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 

300 
บาท 

300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรีย์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  300  บาท 

นางสาวสุวรีย์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  300  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

134/2562 
31/7/2562 

10 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
น้ ามันดีเซล เพ่ือรถยนต์ส่วนกลาง 
รถบรรทุกน้ าและรถจักรยานยนต์ 
 

5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 5,000 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 5,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

135/2562 
31/7/2562 
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ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
11 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 

จัดซ้ือน้ ามันเพ่ือเติมจักรยานยนต์
น้ ามันเคร่ืองและเคร่ืองตัดหญ้า 

245 
บาท 

245 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  245 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  245 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

136/2562 
31/7/2562 

12 ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส านักงาน 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

137/2562 
31/7/2562 

 

13 ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมศูนย์เด็กเล็ก 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

138/2562 
31/7/2562 

14 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบัติหน้าท่ีดูแล
และท าความสะอาดพร้อมจัดสถานท่ี
ท างานท้ังอ านวยความสะดวกแก่ผู้มารับ
บริการองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางส้มเช้า  ติมไธสง 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นางส้มเช้า  ติมไธสง 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

139/2562 
31/7/2562 

15 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายเช่ือง  สาระส าคัญ 
เสนอราคา  6,000 บาท 

นายเช่ือง  สาระส าคัญ 
เสนอราคา  6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

140/2562 
31/7/2562 
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ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจะ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

16 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ าประปา พร้อม
ท้ังดูแลและซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 
1 บ้านหินโคน  

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

141/2562 
31/7/2562 

17 งบกลาง 
ส ารองจ่าย ค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเคร่ือง 
เพ่ือสูบน้ าอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้าน 
บ้านสวนปอ หมู่ท่ี 5 

7,000 
บาท 

7,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 7,000 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 7,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

141/2562 
6/8/2562 

18 ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
จัดซ้ือเตียงนอนเหล็ก 2 ช้ัน จ านวน 1 
ชุด 

11,000 
บาท 

11,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 11,000  บาท 

ร้านก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 11,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

146/2562 
26/8/2562 

19 งบกลาง 
ส ารองจ่าย ค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเคร่ือง 
เพ่ือสูบน้ าอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้าน 
บ้านโนนมะนาว หมู่ท่ี 4 

4,000 
บาท 

4,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 4,000 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 4,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

147/2562 
28/8/2562 

20 ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมศูนย์เด็กเล็ก 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

148/2562 
30/8/2562 

 

21 ค่าวัสดุส านักงาน 
จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 

280 
บาท 

280 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรีย์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  280  บาท 

นางสาวสุวรีย์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  280  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

149/2562 
30/8/2562 
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ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจะ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

22 ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส านักงาน 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

150/2562 
30/8/2562 

 

23 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
จัดซ้ือน้ ามันเพ่ือเติมจักรยานยนต์
น้ ามันเคร่ืองและเคร่ืองตัดหญ้า 

160 
บาท 

160 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  160 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  160 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

151/2562 
30/8/2562 

 

24 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
น้ ามันดีเซล เพ่ือรถยนต์ส่วนกลาง 
รถบรรทุกน้ าและรถจักรยานยนต์ 
 

3,800 
บาท 

3,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 3,800 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 3,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

152/2562 
30/8/2562 

25 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
จัดซ้ือโต๊ะพับเหล็ก 4 ฟุต  
จ านวน 10 ตัว 

13,500 
บาท 

13,500 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านอ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 

เสนอราคา 13,500 บาท 

ร้านอ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 

เสนอราคา 13,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

153/2562 
30/8/2562 

26 ค่าวัสดุ 
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

3,730 
บาท 

3,730 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านอ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 3,730 บาท 

ร้านอ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 3,730 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

154/2562 
30/8/2562 

27 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว 

5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 5,000  บาท 

ร้านก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 5,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

155/2562 
30/8/2562 
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ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจะ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

28 ค่าวัสดุ 
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

26,900 
บาท 

26,900 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร์ 
เสนอราคา 26,900 บาท 

ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร์ 
เสนอราคา 26,900 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

158/2562 
2/9/2562 

29 ค่าวัสดุ 
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
(สารส้มและคลอรีน) 

102,185 
บาท 

102,185 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.อะควาทรีท เคมิคอล จ ากัด 
โดยนายเจษฏา  พรหมมา 

เสนอราคา 102,185  บาท 

บ.อะควาทรีท เคมิคอล จ ากัด 
โดยนายเจษฏา  พรหมมา 

เสนอราคา 102,185  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

160/2562 
6/9/2562 

 

30 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
จัดซ้ือตู้เหล็กกล้า 2 บาน จ านวน 2 
หลัง 

11,000 
บาท 

11,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 11,000 บาท 

ร้านก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 11,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

161/2562 
9/9/2562 

31 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
จัดซ้ือโทรทัศน์ LED TV  
จ านวน 2 เคร่ือง 

14,600 
บาท 

14,600 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 14,600 บาท 

ร้านก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 14,600 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

162/2562 
9/9/2562 

32 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้พร้อมเก็บท้ิง
บริเวณ อบต.หินโคน 

2,400 
บาท 

2,400 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์  ปุลาตานัง 
เสนอราคา 2,400 บาท 

นายชัยวัฒน์  ปุลาตานัง 
เสนอราคา 2,400 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

162/2562 
19/8/2562 

33 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
ภาษี โครงเหล็กพร้อมติดต้ัง จ านวน 2 
ป้าย 

20,000  
บาท 

20,000  
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  ดกกลาง 
เสนอราคา 20,000 บาท 

นายประเสริฐ  ดกกลาง 
เสนอราคา 20,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

163/2562 
26/8/2562 
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ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

34 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
จัดซ้ือเคร่ืองช่ังน้ าหนักแบบดิจิตอล
พร้อมท่ีวัดส่วนสูง 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 20,000 บาท 

ร้าน ก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 20,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

163/2562 
9/9/2562 

35 
 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะและ
เปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าในหมู่บ้านหินโคน 
หมู่ท่ี 1 บ้านโนนเสมา หมู่ท่ี 2 -3 บ้าน
โนนมะนาว หมู่ท่ี 4 บ้านสวนปอ หมู่ท่ี 
5 บ้านหัวละเลิง หมู่ท่ี 6และบ้านหนอง
จระเข้หิน หมู่ท่ี 7 

11,410 
บาท 

11,410 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 11,410 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 11,410 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

164/2562 
28/8/2562 

36 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ชนิดLED ขาว
ด า 

2,600 
บาท 

2,600 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 2,600 บาท 

ร้าน ก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 2,600 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

164/2562 
9/9/2562 

37 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง 

4,300 
บาท 

4,300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 4,300 บาท 

ร้าน ก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 4,300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

165/2562 
9/9/2562 

38 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จ านวน 
1 เคร่ือง 

16,000 
บาท 

16,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 16,000 บาท 

ร้าน ก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 16,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

166/2562 
9/9/2562 

39 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
จัดซ้ือเคร่ืองเล่นDVDและVCD 
จ านวน 4 เคร่ือง 

12,000 
บาท 

12,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 12,000 บาท 

ร้าน ก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 12,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

167/2562 
10/9/2562 
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ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

40 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
จัดซ้ือเคร่ืองท่ีแขวนโทรทัศน์แบบตืด
ผนัง จ านวน 1 ชุด 

1,350 
บาท 

1,350 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 1,350 บาท 

ร้าน ก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 1,350 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

168/2562 
10/9/2562 

41 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ตู้ล าโพงอเนกประสงค์ขนาดใหญ่พร้อม
ไมโครโฟนไร้สาย พร้อมชุดล้อลาก 1 
ชุด 

9,800 
บาท 

9,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป.ธรรมพาณิชย์ 
เสนอราคา 9,800 บาท 

ร้านป.ธรรมพาณิชย์ 
เสนอราคา 9,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

169/2562 
16/9/2562 

42 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 

1,200 
บาท 

1,200 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านอ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 1,200 บาท 

ร้านอ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 1,200 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

170/2562 
30/8/2562 

43 ค่าวัสดุ 
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

1,850 
บาท 

1,850 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.รวมวิทยา จ ากัด 
โดยนายฉัตรชัย  รุ่งเจริญพงษ์ 

เสนอราคา 1,850 บาท 

บ.รวมวิทยา จ ากัด 
โดยนายฉัตรชัย  รุ่งเจริญพงษ์ 

เสนอราคา 1,850 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

170/2562 
16/9/2562 

44 ค่าวัสดุ 
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 

25,119 
บาท 

25,119 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.รวมวิทยา จ ากัด 
โดยนายฉัตรชัย  รุ่งเจริญพงษ์ 
เสนอราคา 25,119 บาท 

บ.รวมวิทยา จ ากัด 
โดยนายฉัตรชัย  รุ่งเจริญพงษ์ 
เสนอราคา 25,119 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

171/2562 
16/9/2562 

 

45 รายจ่ายเก่ียวเนื่องฯ 
จ้างเหมาจัดท าป้าย โครงการรักษ์น้ ารัก
ป่ารักษาแผ่นดิน กิจกรรมปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ปี 2562 

600 
บาท 

600 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักด์ิ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  600 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักด์ิ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  600 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

171/2562 
4/9/2562 
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ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

46 รายจ่ายเก่ียวเนื่องฯ 
จ้างเหมาได้ปรับพ้ืนท่ีและไถยกร่องท า
แนว จ านวน 10ไร่   โครงการรักษ์น้ า
รักป่ารักษาแผ่นดิน กิจกรรมปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ปี 2562 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางวรรณิภา  เพชรนอก 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นางวรรณิภา  เพชรนอก 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

172/2562 
4/9/2562 

 
47 

 

งบกลาง 
ส ารองจ่าย ค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเคร่ือง 
เพ่ือสูบน้ าอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้าน 
บ้านโคกพลวง หมู่ท่ี 11 

2,000 
บาท 

2,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 2,000บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 2,000บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

172/2562 
16/9/2562 

 
48 

 

 รายจ่ายเก่ียวเนื่องฯ 
จ้างเหมาจัดสถานท่ีพร้อมเคร่ืองขยาย
เสียง (จัดเก้าอ้ีไม่น้อยกว่า 200 ตัว) 
และกางเต้นท์ไม่น้อยกว่า 2 หลัง 
โครงการรักษ์น้ ารักป่ารักษาแผ่นดิน 
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2562 

3,000 
บาท 

3,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางอรุณี  สัมกลาง 
เสนอราคา 3,000 บาท 

นางอรุณี  สัมกลาง 
เสนอราคา 3,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

173/2562 
4/9/2562 

 
49 

 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องฯ 
จัดซ้ือพันธ์ไม้ ดินปลูกผสมปุ๋ย    
โครงการรักษ์น้ ารักป่ารักษาแผ่นดิน กิจ 
กรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

45,000 
บาท 

45,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง น.ส.ภาวิณี  ศักด์ินู 
เสนอราคา 45,000 บาท 

น.ส.ภาวิณี  ศักด์ินู 
เสนอราคา 45,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

173/2562 
4/9/2562 

 
50 

 

ค่าวัสดุ 
จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 

39,000 
บาท 

39,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี 
จ ากัด 

เสนอราคา 39,000  บาท 

บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี 
จ ากัด 

เสนอราคา 39,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

173/2562 
18/9/2562 
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ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจะ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

51 ค่าวัสดุ 
จัดซ้ือวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

27,400 
บาท 

27,400 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี 
จ ากัด 

เสนอราคา 27,400  บาท 

บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี 
จ ากัด 

เสนอราคา 27,400  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

173/2562 
18/9/2562 

 
52 

 

ครุภัณฑ์โรงงาน 
จัดซ้ือสว่านไฟฟ้าแบบกระแทกชนิดเจาะ
คอนกรีต จ านวน 1 ตัว 

5,500 
บาท 

5,500 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี 
จ ากัด 

เสนอราคา 5,500  บาท 

บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี 
จ ากัด 

เสนอราคา 5,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

174/2562 
18/9/2562 

 
53 

 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมท าความสะอาด 
เส้นทางริมถนนสายบ้านหินโคน หมู่ท่ี 1 
ถึงบ้านโนนเสมา หมู่ท่ี 3 บริเวณริมไหล่
ทางท้ัง 2 ข้าง 

5,712 
บาท 

5,712 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายสังวร  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 5,712 บาท 

นายสังวร  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 5,712 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

174/2562 
6/9/2562 

 
54 

 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ
และเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
1 บ้านหินโคน หมู่ท่ี10 บ้านหินโคน
พัฒนาและหมู่ท่ี 11 บ้านโคกพลวง 

4,710 
บาท 

4,710 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 4,710 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 4,710 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

175/2562 
16/9/2562 

 
55 

 

ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 
จัดซ้ือท่อดูดน้ าดับเพลิงแบบตัวหนอน 
พร้อมข้อต่อหัวทองเหลืองชุปโครเมี่ยม
เกลียวหยาบ จ านวน 2 เส้น 

21,000 
บาท 

21,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี 
จ ากัด 

เสนอราคา 21,000 บาท 

บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี 
จ ากัด 

เสนอราคา 21,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

175/2562 
18/9/2562 

56 ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 
จัดซ้ือหัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบปรับปริมาณ
น้ า จ านวน 1 อัน 

28,000 
บาท 

28,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี 
จ ากัด 

เสนอราคา 28,000 บาท 

บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี 
จ ากัด 

เสนอราคา 28,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

176/2562 
18/9/2562 
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ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

57 ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 
จัดซ้ือหัวจ่ายน้ าดับเพลิงหัวแกละ 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี 
จ ากัด 

เสนอราคา 10,000 บาท 

บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี 
จ ากัด 

เสนอราคา 10,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

177/2562 
18/9/2562 

 
58 

 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 

3,180 
บาท 

3,180 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายสฤษฎ์  สุวรรณวงษ์ 
เสนอราคา 3,180 บาท 

นายสฤษฎ์  สุวรรณวงษ์ 
เสนอราคา 3,180 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

178/2562 
23/9/2562 

 
59 

 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM 
ชนิดประจ าท่ี 40 ตต์ จ านวน 1 เคร่ือง 

30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี 
จ ากัด 

เสนอราคา 30,000 บาท 

บ.นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี 
จ ากัด 

เสนอราคา 30,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

178/2562 
18/9/2562 

 
60 

 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องฯ 
จัดซ้ือวัสดุ โครงการฝึกอบรมสร้างฐาน
อาชีพ ในวันท่ี 27 กันยายน 2562 

675 
บาท 

675 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักด์ิ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  675  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักด์ิ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  675  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

179/2562 
23/9/2562 

 
61 

 

ค่าวัสดุ 
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 

19,444 
บาท 

19,444 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านอ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 19,444 บาท 

ร้านอ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 

เสนอราคา 19,444 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

180/2562 
20/9/2562 
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ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจะ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

62 ค่าวัสดุ 
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 

13,895 
บาท 

13,895 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านอ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 13,895 บาท 

ร้านอ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 

เสนอราคา 13,895 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

181/2562 
20/9/2562 

 
63 

 

รายจ่ายเก่ียวเนื่องฯ 
จัดซ้ือวัสดุส าหรับ โครงการฝึกอบรม
สร้างฐานอาชีพ ในวันท่ี 27 กันยายน 
2562 

1,000 
บาท 

1,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายชัดไชย  กล่ินหอม 
เสนอราคา 1,000 บาท 

นายชัดไชย  กล่ินหอม 
เสนอราคา 1,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

184/2562 
23/9/2562 

 
 
 

 
(ลงช่ือ)..................................................ผู้รายงาน 

(นางสาววรรณนิษา  สิทธ์ิเสือพะเนา) 
นักวิชาการคลังรักษาการแทนเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 



 


