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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
1 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 
เครื่อง  ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 

3,800  
บาท 

3,800  
บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัทวีรพล โอเอ จ ากดั 
เสนอราคา 3,800 บาท 

บริษัทวีรพล โอเอ จ ากดั 
เสนอราคา 3,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

5/2562 
1/10/2561 

2 จ่ายขาดเงินสะสมประจ าป2ี561 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้านหินโคน หมู่ที่ 1 

154,924 
บาท 

154,924 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนาจักราช ราชสมีา
ก่อสร้าง 

เสนอราคา 154,924 บาท 

หจก.พัฒนาจักราช ราชสมีา
ก่อสร้าง 

เสนอราคา 154,924 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

6/2562 
17/4/2562 

3 จ่ายขาดเงินสะสมประจ าป2ี561 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้านโนนมัน หมู่ที่ 8 

388,000 
บาท 

388,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก. 3 เจ จักราช (1993) 
เสนอราคา 388,000 บาท 

หจก. 3 เจ จักราช (1993) 
เสนอราคา 388,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

8/2562 
23/4/2562 

4 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที่ดแูล
และท าความสะอาดพร้อมจดัสถานท่ี
ท างานท้ังอ านวยความสะดวกแกผู่ม้ารับ
บริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนิโคน  

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางส้มเช้า  ติมไธสง 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นางส้มเช้า  ติมไธสง 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

91/2562 
30/4/2562 

5 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายเชื่อง  สาระส าคัญ 
เสนอราคา  6,000 บาท 

นายเชื่อง  สาระส าคัญ 
เสนอราคา  6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

92/2562 
30/4/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
6 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 

ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ าประปา พร้อม
ทั้งดูแลและซ่อมแซมระบบประปา 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 

93/2562 
30/4/2562 

7 ค่าวัสดสุ านักงาน 
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ศูนย์เด็กเล็ก 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

100/2562 
31/5/2562 

8 ค่าวัสดสุ านักงาน 
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ส านักงาน 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

101/2562 
31/5/2562 

9 ค่าวสัดสุ านักงาน 
จัดซื้อหนังสือพิมพ ์

310 
บาท 

310 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  310  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  310  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

102/2562 
31/5/2562 

10 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
น้ ามันดีเซล เพื่อรถยนต์ส่วนกลาง 
รถบรรทุกน้ าและรถจักรยานยนต ์
 

5,590 
บาท 

5,590 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 5,590 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 5,590 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

103/2562 
31/5/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

11 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันเพื่อเติมจักรยานยนต์
น้ ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

170 
บาท 

170 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  170 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  170 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

104/2562 
31/5/2562 

12 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

1,300 
บาท 

1,300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 1,300 บาท 

ร้าน อ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 1,300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

105/2562 
4/6/2562 

13 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

16,810 
บาท 

16,810 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมเชย 
โดยนางสมเชย  เข็มทอง 

เสนอราคา 16,810 บาท 

ร้านสมเชย 
โดยนางสมเชย  เข็มทอง 

เสนอราคา 16,810 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

106/2562 
4/6/2562 

14 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จ านวน 
38 ตัน 

15,390 
บาท 

15,390 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
เสนอราคา 15,390 บาท 

หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
เสนอราคา 15,390 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

107/2562 
4/6/2562 

15 งบกลาง 
เงินส ารองจ่าย 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

90,556 
บาท 

90,556 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 

เสนอราคา 90,556 บาท 

ร้าน อ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 

เสนอราคา 90,556 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

108/2562 
5/6/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

16 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จัดซื้อดินปลูกผสมปุ๋ย  
จ านวน 1,000 ถุง   
โครงการ 1 อปท. 1ถนนท้องถิ่น ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

25,000 
บาท 

25,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวณิี  ศักดิ์น ู
เสนอราคา 25,000 บาท 

นางสาวภาวณิี  ศักดิ์น ู
เสนอราคา 25,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

109/2562 
5/6/2562 

17 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศส านักงาน 

9,200 
บาท 

9,200 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านพีเค แอร์เซอร์วิส 
เสนอราคา 9,200 บาท 

ร้านพีเค แอร์เซอร์วิส 
เสนอราคา 9,200 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

109/2562 
17/5/2562 

18 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จัดซื้อวัสดุ (วงบ่อซีเมนต์) จ านวน 200 
วง โครงการ 1 อปท. 1ถนนท้องถิ่น ใส่
ใจสิ่งแวดล้อม 

18,000 
บาท 

18,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านสหภูมิก่อสร้าง 
เสนอราคา 18,000 บาท 

ร้านสหภูมิก่อสร้าง 
เสนอราคา 18,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

110/2562 
5/6/2562 

19 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 6 บ้านหัวละเลิงและหมู่ที่ 7 บ้าน
หนองจระเข้หิน 

2,080 
บาท 

2,080 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 2,080 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 2,080 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

111/2562 
30/5/2562 

20 ค่าครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
จัดซื้อกล้องดิจติอล  

19,300 
บาท 

19,300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 

เสนอราคา 19,300 บาท 

ร้าน อ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 

เสนอราคา 19,300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

111/2562 
13/6/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจะ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

21 ค่าครุภณัฑ ์
จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน (ตู้กระจกบาน
เลื่อน 4 ฟุต ) จ านวน 2 หลัง 

11,000 
บาท 

11,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.รวมวิทยา จ ากัด 
เสนอราคา 11,000 บาท 

บ.รวมวิทยา จ ากัด 
เสนอราคา 11,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

113/2562 
18/6/2562 

22 ค่าครุภณัฑ ์
จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน (ตู้เหล็ก 2 
บาน ) จ านวน 2 หลัง 

11,000 
บาท 

11,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.รวมวิทยา จ ากัด 
เสนอราคา 11,000 บาท 

บ.รวมวิทยา จ ากัด 
เสนอราคา 11,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

114/2562 
18/6/2562 

23 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

6,810 
บาท 

6,810 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.รวมวิทยา จ ากัด 
เสนอราคา 6,810 บาท 

บ.รวมวิทยา จ ากัด 
เสนอราคา 6,810 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

115/2562 
18/6/2562 

24 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) 

20,800 
บาท 

20,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
เสนอราคา 20,800 บาท 

ร้าน เอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
เสนอราคา 20,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

116/2562 
18/6/2562 

 
 

25 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าภายในบรเิวณที่
ท าการ อบต.หินโคน 

3,270 
บาท 

3,270 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 3,270บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 3,270บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

117/2562 
4/6/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

26 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายไวนลิสมเด็จพระนาง
เจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี จ านวน 1 ป้าย 

1,836 
บาท 

1,836 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  1,836  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  1,836  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

118/2562 
4/6/2562 

 

27 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร ์
จ านวน 1 เครื่อง 

400 
บาท 

400 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายศศิศ  ชูสิน 
เสนอราคา 400 บาท 

นายศศิศ  ชูสิน 
เสนอราคา 400 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

119/2562 
4/6/2562 

 
28 

 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้าย จ านวน 1 ป้าย 
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับ
ต าบล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)  ในวันที่ 7 มิถุนายน 
2562 

360 
บาท 

360 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 360  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 360  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

120/2562 
5/6/2562 

 
 

29 
 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มส าหรบัผู้เข้าร่วมโครงการ 
โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับ
ต าบล คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)  ในวันที่ 7 มิถุนายน 
2562 

1,250 
บาท 

1,250 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,250 บาท 

นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,250 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

121/2562 
5/6/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจะ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

30 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จ้างเหมาจดัท าป้าย โครงการ 1 อปท. 
1ถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

450 
บาท 

450 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 450 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 450 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

 
122/2562 
5/6/2562 

31 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จ้างเหมาจดัสถานท่ีพร้อมเครื่องขยาย
เสียง (จัดเก้าอีไ้ม่น้อยกว่า 200 ตวั)
และขุดปรับดินไหล่ทางเพื่อว่างท่อ
ซีเมนต์    โครงการ 1 อปท. 1ถนน
ท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายชัยชาญ  คบทองหลาง 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นายชัยชาญ  คบทองหลาง 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

123/2562 
5/6/2562 

32 
 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จ้างเหมาจดัท าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม  โครงการ 1 อปท. 1ถนน
ท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 5,000 บาท 

นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 5,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

124/2562 
5/6/2562 

33 
 
 

 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้าย  การประชุมสภา
สมัยวสิามัญ สมัยที1่ ครั้งท่ี 1/2562 
ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 

300 
บาท 

300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 300 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

125/2562 
10/6/2562 

34 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม จ านวน 30 ชุด 
การประชุมสภาสมยัวิสามัญ สมัยที่1 
ครั้งท่ี 1/2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 
2562 

750 
บาท 

750 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 750 บาท 

นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 750 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

126/2562 
10/6/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจะ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

35 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที่ 2 บ้านโนนเสมา ,หมู่ที่ 5 บา้น
สวนปอ ,หมู่ที่ 6บ้านหัวละเลิงและ หมู่
ที่ 9 บ้านหนองตะครอง 

4,170 
บาท 

4,170 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 4,170 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 4,170 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

127/2562 
18/6/2562 

 
 
 
 

 (ลงช่ือ)..................................................ผูร้ายงาน 
(นางสาววรรณนิษา  สิทธ์ิเสือพะเนา) 

นักวิชาการคลังรักษาการแทนเจ้าหน้าท่ีพัสด ุ



 


