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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
1 คา่วัสด ุ

ค่าอาหารเสรมิ (นม)ให้แก่โรงเรียนใน 
ต าบลหินโคน 

349,669.92
บาท 

349,669.92
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.คันทรีเฟรชแดรี่ จ ากัด 
โดยน.ส.มนสัวี ชมเพ็ญ 

เสนอราคา 349,669.92บาท 

บ.คันทรีเฟรชแดรี่ จ ากัด 
โดยน.ส.มนสัวี ชมเพ็ญ 

เสนอราคา 349,669.92บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

1/2563 
29/11/2562 

2 รายจ่ายค้างจ้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้าน
นายวิเชียร เจียมชัยภูมิถึงบ้านนาย
สุรชัย เศษอาจ) หมู่ที6่ 

367,000 
บาท 

367,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญจักราชบริการ 
เสนอราคา 367,000 บาท 

หจก.ภิญโญจักราชบริการ 
เสนอราคา 367,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

4/2563 
30/1/2563 

3 รายจ่ายค้างจ้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้านนางทองดา ปุไธสง  
ถึงบ้านนางนาง ย่านงูเหลือม)  หมู่ที่ 7 

239,500 
บาท 

239,500 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.3 เจ จักราช (1993) 
เสนอราคา 239,500  บาท 

หจก.3 เจ จักราช (1993) 
เสนอราคา 239,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

5/2563 
11/2/2563 

4 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

3,800 
บาท 

3,800 
บาท 

เฉพาะเจาจง บ.วีรพล โอเอ จ ากดั 
โดยนายวรีพล โอเอ จ ากดั 
เสนอราคา 3,800 บาท 

บ.วีรพล โอเอ จ ากดั 
โดยนายวรีพล โอเอ จ ากดั 
เสนอราคา 3,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

6/2563 
1/10/2562 

 

5 รายจ่ายค้างจ้าง 
ค่าต่อเตมิหรือดดัแปลงอาคารบ้านพัก 
โครงการต่อเติมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หินโคน 

68,000 
บาท 

68,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
เสนอราคา 68,000 บาท 

หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
เสนอราคา 68,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

6/2563 
13/2/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

6 รายจ่ายค้างจ้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้าน 
ผช.วิภาวี พิมโพธ์ิ ไปบ้าน นายสาธิกร 
ทรวงดอน) หมู่ที่ 11 

299,000 
บาท 

299,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
เสนอราคา 299,000 บาท 

หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
เสนอราคา 299,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

7/2563 
13/2/2563 

7 รายจ่ายค้างจ้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(จากศาลตา
ปูไปบ้านหนองนกกวัก หมู่7 ต.จักราช)  
หมู่ที่ 8 

317,000 
บาท 

317,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.พัฒนาจักราช ราชสมีา
ก่อสร้าง 

เสนอราคา 317,000 บาท 

หจก.พัฒนาจักราช ราชสมีา
ก่อสร้าง 

เสนอราคา 317,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

8/2563 
20/2/2563 

8 รายจ่ายค้างจ้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างฟุตบาทศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หินโคน 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
เสนอราคา 50,000 บาท 

หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
เสนอราคา 50,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

9/2563 
11/3/2563 

9 ค่าต่อเตมิหรือดดัแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการติดตั้งเหล็กตดัประตูและ
หน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หิน
โคน 

50,000 
บาท 

50,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายวิศลย์  ทิศกระโทก 
เสนอราคา 50,000  บาท 

นายวิศลย์  ทิศกระโทก 
เสนอราคา 50,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

10/2563 
26/3/2563 

10 ค่าวัสด ุ
ค่าอาหารเสรมิ (นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ต าบลหินโคน 

70,136.66 
บาท 

70,136.66 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.คันทรีเฟรชแดรี่ จ ากัด 
โดยน.ส.มนสัวี ชมเพ็ญ 

เสนอราคา 70,136.66 บาท 

บ.คันทรีเฟรชแดรี่ จ ากัด 
โดยน.ส.มนสัวี ชมเพ็ญ 

เสนอราคา 70,136.66 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

17/2563 
29/11/2562 

11 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันเพื่อเติมจักรยานยนต์
น้ ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

135 
บาท 

135 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  135 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  135 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

64/2563 
28/2/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

12 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
น้ ามันดีเซล เพื่อรถยนต์ส่วนกลาง 
รถบรรทุกน้ าและรถจักรยานยนต ์

6,460 
บาท 

6,460 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 6,460 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 6,460 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

65/2563 
28/2/2563 

13 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อหนังสือพิมพ ์

320 
บาท 

320 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  320  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  320  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

66/2563 
28/2/2563 

 
 

14 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 

66/2563 
28/2/2563 

15 ค่าวัสดสุ านักงาน 
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ศูนย์เด็กเล็ก 

1,350 
บาท 

1,350 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,350บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,350บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

67/2563 
28/2/2563 

16 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 

67/2563 
28/2/2563 

17 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 

68/2563 
28/2/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

18 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายเชื่อง  สารส าคญั 
เสนอราคา  6,000 บาท 

นายเชื่อง  สารส าคญั 
เสนอราคา  6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

68/2563 
28/2/2563 

19 เงินส ารองจ่าย 
จ่ายค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่องเพือ่สูบ
น้ าอุปโภคบรโิภคให้กับชาวบ้าน บา้น
โนนเสมา หมูที่ 3 

3,900  
บาท 

3,900  
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 3,900 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 3,900 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

69/2563 
10/3/2563 

20 รายจากเกีย่วเนื่องฯ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายไวนลิประชาสมัพันธ์
สนับสนุนการจัดมหกรรมศลิปะ
นานาชาติ “Thailand Biennale,Korat 
2020” 

450 
บาท 

450 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 450 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 450 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

75/2563 
30/3/2563 

21 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์

15,600 
บาท 

15,600 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านเออาร์คอมพิวเตอร ์
เสนอราคา 15,600 บาท 

ร้านเออาร์คอมพิวเตอร ์
เสนอราคา 15,600 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

75/2563 
1/4/2563 

22 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพวิเตอร์
ส านักงาน 

2,700 
บาท 

2,700 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ  ชูสิน 

เสนอราคา 2,700 บาท 

ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ  ชูสิน 

เสนอราคา 2,700 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

76/2563 
30/3/2563 

 

23 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ
หมู่บ้านในต าบลหินโคน 

4,200 
บาท 

4,200 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค สุวรรณวงศ ์
เสนอราคา 4,200 บาท 

นายคมโชค สุวรรณวงศ ์
เสนอราคา 4,200 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

77/2563 
30/3/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

24 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

6,460 
บาท 

6,460 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง 
โดยนายดิเรก สุขจินดาเสถียร 

เสนอราคา 6,460 บาท 

ร้านศรีทอง 
โดยนายดิเรก สุขจินดาเสถียร 

เสนอราคา 6,460 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

81/2563 
8/4/2563 

25 ค่าวสัด ุ
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์

4,250 
บาท 

4,250 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ  ชูสิน 

เสนอราคา 4,250บาท 

ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ  ชูสิน 

เสนอราคา 4,250บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

82/2563 
8/4/2563 

 

26 คา่วัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

10,947 
บาท 

10,947 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง 
โดยนายดิเรก สุขจินดาเสถียร 

เสนอราคา 10,947 บาท 

ร้านศรีทอง 
โดยนายดิเรก สุขจินดาเสถียร 

เสนอราคา 10,947 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

83/2563 
8/4/2563 

27 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุาธารณภัย 

3,160 
บาท 

3,160 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป ขุนทอง 
เสนอราคา 3,160 บาท 

ร้านขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป ขุนทอง 
เสนอราคา 3,160 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

84/2563 
8/4/2563 

28 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมางานเป่าล้างบ่อบาดาลในต าบล
หินโคน 

28,640 
บาท 

28,640 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ป.ธรรมซัพพลาย 
โดยนายธรรมรัตน์  ด าเดช 
เสนอราคา 28,640 บาท 

หจก.ป.ธรรมซัพพลาย 
โดยนายธรรมรัตน์  ด าเดช 
เสนอราคา 28,640 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

84/2563 
10/4/2563 

29 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพวิเตอร์
ส านักงาน 

700 
บาท 

700 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ  ชูสิน 

เสนอราคา 700 บาท 

ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ  ชูสิน 

เสนอราคา 700 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

85/2563 
13/4/2563 

 
 
 



-6- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
30 ค่าวัสด ุ

จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์
2,550 
บาท 

2,550 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ  ชูสิน 

เสนอราคา 2,550บาท 

ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ  ชูสิน 

เสนอราคา 2,550บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

85/2563 
15/4/2563 

31 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร ์

800 
บาท 

800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ  ชูสิน 

เสนอราคา 800 บาท 

ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ  ชูสิน 

เสนอราคา 800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

87/2563 
15/4/2563 

32 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ
หมู่บ้านในต าบลหินโคน 

3,680 
บาท 

3,680 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค สุวรรณวงศ ์
เสนอราคา 3,680 บาท 

นายคมโชค สุวรรณวงศ ์
เสนอราคา 3,680 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

87/2563 
16/4/2563 

33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ าประปาบา้นหิน
โคน 

3,666 
บาท 

3,666 
บาท 

เฉพาะเจาะจง โดยนายชัยวัฒน์ ปลุาตานัง 
เสนอราคา 3,666 บาท 

โดยนายชัยวัฒน์ ปลุาตานัง 
เสนอราคา 3,666 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

88/2563 
22/4/2563 

 

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

(นายอภิชาติ  สนธิพันธ)์ 
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 



 


