
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่......12.......... เดือน......ตุลาคม.........  พ.ศ. .......2563......... 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
1 ค่ากอ่สร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ฝา
คอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนางมะลิ 
แจ้งไพรถึงบ้านนายสุพรรณ แก้วยาง
นอก) หมู่ที่ 2 บ้านโนนเสมา 

428,477.12 
บาท 

428,477.12
บาท 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์

หจก.เป็นเงินวิศวกรรม จ้ากัด 
โดยนางสมุาลี หินหาดหงส ์

เสนอราคา 428,477.12บาท 
 

หจก.เป็นเงินวิศวกรรม จ้ากัด 
โดยนางสมุาลี หินหาดหงส ์

เสนอราคา 428,477.12บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่้าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

E1/2563 
12/6/2563 

2 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ฝา
คอนกรีตเสริมเหล็ก(จากทางแยกป้าย
ช่ือหมู่บ้าน ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต้าบลหินโคน2) 

494,000 
บาท 

494,000 
บาท 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์

บ.เกรทครเีอช่ัน 
โดยนางสาวกนกวรรณ สิงคาร 

เสนอราคา 537,000 บาท 
 

หจก.เป็นเงินวิศวกรรม จ้ากัด 
โดยนางสมุาลี หินหาดหงส ์
เสนอราคา 494,000 บาท 

 

หจก.เป็นเงินวิศวกรรม จ้ากัด 
โดยนางสมุาลี หินหาดหงส ์
เสนอราคา 494,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่้าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

E2/2563 
26/6/2563 

3 ค่าวัสด ุ
ค่าอาหารเสรมิ (นม) ให้แก่โรงเรยีนใน
ต้าบลหินโคน 

222,054 
บาท 

222,054 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.คันทรีเฟรชแดรี่ จ้ากัด 
โดยนายพัทยา ศรีบานชื่น 
เสนอราคา 222,054 บาท 

บ.คันทรีเฟรชแดรี่ จ้ากัด 
โดยนายพัทยา ศรีบานชื่น 
เสนอราคา 222,054 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่้าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

3/2563 
30/7/2563 

 

4 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

3,800 
บาท 

3,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.วีรพล โอเอ จ้ากดั 
โดยนายวรีพล โอเอ จ้ากดั 
เสนอราคา 3,800 บาท 

บ.วีรพล โอเอ จ้ากดั 
โดยนายวรีพล โอเอ จ้ากดั 
เสนอราคา 3,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่้าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

6/2563 
1/10/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

5 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

3,800 
บาท 

3,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.วีรพล โอเอ จ้ากดั 
โดยนายวรีพล โอเอ จ้ากดั 
เสนอราคา 3,800 บาท 

บ.วีรพล โอเอ จ้ากดั 
โดยนายวรีพล โอเอ จ้ากดั 
เสนอราคา 3,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

6/2563 
1/10/2563 

6 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้าน
โนนมัน หมู่ที่ 8(บ้านหัวละเลิง-บ้านโนน
มัน) 

475,000 
บาท 

475,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก. 3 เจ จักราช (1993) 
โดยนายโสภณ เตวัฒนรัตน ์
เสนอราคา 475,000บาท 

หจก. 3 เจ จักราช (1993) 
โดยนายโสภณ เตวัฒนรัตน ์
เสนอราคา 475,000บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

16/2563 
11/8/2563 

7 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลหิน
โคน 

49,718.55 
บาท 

49,718.55 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางกุลนิดา  ไกรกลาง 
เสนอราคา 49,718.55 บาท 

นางกุลนิดา  ไกรกลาง 
เสนอราคา 49,718.55 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

17/2563 
27/8/2563 

 

8 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที่ดแูล
และท้าความสะอาดพร้อมจดัสถานท่ี
ท้างานทั งอ้านวยความสะดวกแกผู่ม้ารับ
บริการองค์การบริหารส่วนต้าบลหนิโคน  

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางส้มเช้า  ติมไธสง 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นางส้มเช้า  ติมไธสง 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

125/2563 
31/7/2563 

9 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบล
หินโคน 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายเชื่อง  สารส้าคญั 
เสนอราคา  6,000 บาท 

นายเชื่อง  สารส้าคญั 
เสนอราคา  6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

126/2563 
31/7/2563 

 
 
 
 
 
 



-3- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
10 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 

ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน ้าประปา 
พร้อมทั งดูแลและซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่ 1 บ้านหินโคน  

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

127/2563 
31/8/2563 

11 ค่าวัสด ุ
ค่าอาหารเสรมิ (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

44,910.60 
บาท 

44,910.60 
บาท 

กรณีพิเศษ บ.คันทรีเฟรชแดรี่ จ้ากัด 
โดยนายพัทยา ศรีบานชื่น 

เสนอราคา 44,910.60 บาท 

บ.คันทรีเฟรชแดรี่ จ้ากัด 
โดยนายพัทยา ศรีบานชื่น 

เสนอราคา 44,910.60 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

130/2563 
22/7/2563 

12 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
จัดซื อหนังสือพิมพ ์

310 
บาท 

310 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  310  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  310  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

135/2563 
31/7/2563 

 

13 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
ค่าจัดซื อน ้าดืม่ส้านักงาน 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

136/2563 
31/7/2563 

14 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
ค่าจัดซื อน ้าดืม่ศูนย์เด็กเล็ก 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800 บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

137/2563 
31/7/2563 

15 ค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น 
น ้ามันดีเซล เพื่อรถยนต์ส่วนกลาง 
รถบรรทุกน ้าและรถจักรยานยนต ์

3,150 
บาท 

3,150บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 3,150บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 3,150บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

138/2563 
31/7/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

16 ค่าน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื อน ้ามันเพื่อเติมจักรยานยนต์
น ้ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

200 
บาท 

200 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  200 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  200 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

139/2563 
31/7/2563 

17 ค่าวัสด ุ
จัดซื อวัสดุก่อสร้าง 

50,214 
บาท 

50,214 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.สุภวัชร์ เอ็นวายเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด 

โดยนายชาญชัย ขจรสภุวัชรา 
เสนอราคา 50,214 บาท 

บ.สุภวัชร์ เอ็นวายเซ็นเตอร์ 
จ้ากัด 

โดยนายชาญชัย ขจรสภุวัชรา 
เสนอราคา 50,214 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

144/2563 
24/8/2563 

18 ค่าวัสด ุ
จัดซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
น ้ายาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท 

39,000 
บาท 

39,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ธรรมพาณิชย ์
โดยนายคมกริช มีปิยะเลิศ 
เสนอราคา 39,000 บาท 

ร้าน ป.ธรรมพาณิชย ์
โดยนายคมกริช มีปิยะเลิศ 
เสนอราคา 39,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

146/2563 
24/8/2563 

19 จัดซื อน ้ามัน ตามโครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

500 
บาท 

500 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  500 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

147/2563 
31/8/2563 

20 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
จัดซื อหนังสือพิมพ ์

300 
บาท 

300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  300  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  300  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

148/2563 
31/8/2563 

21 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
ค่าจัดซื อน ้าดืม่ส้านักงาน 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

149/2563 
31/8/2563 

 

 
 
 



-5- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
22 ค่าวัสดสุ้านักงาน 

ค่าจัดซื อน ้าดืม่ศูนย์เด็กเล็ก 
1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800 บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

150/2563 
31/8/2563 

23 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
ค่าจ้างเหมาจดัท้าป้าย 
โครงการเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรในชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจะปีงบประมาณ 
2563 

900 
บาท 

900 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 900 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 900 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

150/2563 
9/9/2563 

24 ค่าน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น 
น ้ามันดีเซล เพื่อรถยนต์ส่วนกลาง 
รถบรรทุกน ้าและรถจักรยานยนต ์

9,320 
บาท 

9,320 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 9,320 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 9,320 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

151/2563 
31/8/2563 

25 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จ้างเหมาจดัหารถไม่ประจ้าทาง 
โครงการเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรในชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจะปีงบประมาณ 
2563 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญ คงเพชรศักดิ ์
เสนอราคา 10,000 บาท 

นางเพ็ญ คงเพชรศักดิ ์
เสนอราคา 10,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

151/2563 
9/9/2563 

26 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
ค่าจ้างเหมาจดัท้าป้ายโครงเหล็กหา้มทิ ง
ขยะ พร้อมตดิตั ง จ้านวน 4 ป้าย 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 10,000 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 10,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

152/2563 
11/9/2563 

27 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ
หมู่บ้านในต้าบลหินโคน 

7,870 
บาท 

7,870 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 7,870 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 7,870 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

153/2563 
11/9/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

28 ค่าครุภณัฑ ์
จัดซื อครภุัณฑเ์ครื่องดับเพลิง เสื อคลุม
ดับเพลิงแบบมาตรฐานขนาดคลมุยาวถึง
เข่า ชนิดผ้า พร้อมหมวก ถุงมือ รอง
เท้าบูชดับเพลิง จ้านวน 2 ชุด 

13,000 
บาท 

13,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.นาซ่าไฟรโ์ปรดัคส์แอนด์เซฟตี  
จ้ากัด 

โดยนายณัฐวัตร สรรค์วิวัฒน์ 
เสนอราคา 13,000 บาท 

บ.นาซ่าไฟรโ์ปรดัคส์แอนด์เซฟตี  
จ้ากัด 

โดยนายณัฐวัตร สรรค์วิวัฒน์ 
เสนอราคา 13,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

154/2563 
21/9/2563 

29 ค่าครุภณัฑ ์
จัดซื อครภุัณฑเ์ครื่องดับเพลิง สายสูบน ้า
แบบตัวหนอน จ้านวน 2 เส้น 

24,000 
บาท 

24,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง
 
 
 
  

 

บ.นาซ่าไฟรโ์ปรดัคส์แอนด์เซฟตี  
จ้ากัด 

โดยนายณัฐวัตร สรรค์วิวัฒน์ 
เสนอราคา 24,000 บาท 

บ.นาซ่าไฟรโ์ปรดัคส์แอนด์เซฟตี  
จ้ากัด 

โดยนายณัฐวัตร สรรค์วิวัฒน์ 
เสนอราคา 24,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

155/2563 
21/9/2563 

30 ค่าครุภณัฑ ์
จัดซื อครภุัณฑเ์ครื่องดับเพลิง ถัง
ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 30 ถัง 

48,000 
บาท 

48,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.นาซ่าไฟรโ์ปรดัคส์แอนด์เซฟตี  
จ้ากัด 

โดยนายณัฐวัตร สรรค์วิวัฒน์ 
เสนอราคา 48,000 บาท 

บ.นาซ่าไฟรโ์ปรดัคส์แอนด์เซฟตี  
จ้ากัด 

โดยนายณัฐวัตร สรรค์วิวัฒน์ 
เสนอราคา 48,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

156/2563 
21/9/2563 

31 ค่าครุภณัฑ ์
จัดซื อครภุัณฑเ์ครื่องดับเพลิง สายส่งน ้า
ดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ พร้อมข้อต่อ
สวมเร็วแบบทองเหลือง จ้านวน 2 เส้น 

21,000 
บาท 

21,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.นาซ่าไฟรโ์ปรดัคส์แอนด์เซฟตี  
จ้ากัด 

โดยนายณัฐวัตร สรรค์วิวัฒน์ 
เสนอราคา 21,000 บาท 

บ.นาซ่าไฟรโ์ปรดัคส์แอนด์เซฟตี  
จ้ากัด 

โดยนายณัฐวัตร สรรค์วิวัฒน์ 
เสนอราคา 21,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

157/2563 
21/9/2563 

32 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ
หมู่บ้านในต้าบลหินโคน 

7,870 
บาท 

7,870 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 7,870 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 7,870 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

157/2563 
25/9/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
33 ค่าวัสด ุ

จัดซื อวัสดเุครื่องดับเพลิง 
49,900 
บาท 

49,900 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.นาซ่าไฟรโ์ปรดัคส์แอนด์เซฟตี  
จ้ากัด 

โดยนายณัฐวัตร สรรค์วิวัฒน์ 
เสนอราคา 49,900 บาท 

บ.นาซ่าไฟรโ์ปรดัคส์แอนด์เซฟตี  
จ้ากัด 

โดยนายณัฐวัตร สรรค์วิวัฒน์ 
เสนอราคา 49,900 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

161/2563 
21/9/2563 

34 ค่าวัสด ุ
ค่าจัดซื อวัสดุเพื่อใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

49,800 
บาท 

49,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.นาซ่าไฟรโ์ปรดัคส์แอนด์เซฟตี  
จ้ากัด 

โดยนายณัฐวัตร สรรค์วิวัฒน์ 
เสนอราคา 49,800 บาท 

บ.นาซ่าไฟรโ์ปรดัคส์แอนด์เซฟตี  
จ้ากัด 

โดยนายณัฐวัตร สรรค์วิวัฒน์ 
เสนอราคา 49,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

162/2563 
21/9/2563 

35 ค่าครุภณัฑ ์
จัดซื อครภุัณฑส์้านักงาน (ตู้บานเลือ่น
กระจก) จ้านวน 2 ตู้ 

10,800 
บาท 

10,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.รวมวิทยา จ้ากัด 
โดยนายฉตัรชัย รุ่งเจริญ 
เสนอราคา 10,800 บาท 

บ.รวมวิทยา จ้ากัด 
โดยนายฉตัรชัย รุ่งเจริญ 
เสนอราคา 10,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

163/2563 
25/9/2563 

36 ค่าครุภณัฑ ์
จัดซื อครภุัณฑส์้านักงาน (ตู้เหล็กแบบ2
บาน) จ้านวน 2 ตู้ 

11,000 
บาท 

11,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.รวมวิทยา จ้ากัด 
โดยนายฉตัรชัย รุ่งเจริญ 
เสนอราคา 11,000 บาท 

บ.รวมวิทยา จ้ากัด 
โดยนายฉตัรชัย รุ่งเจริญ 
เสนอราคา 11,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

164/2563 
25/9/2563 

 

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

(นายอภิชาติ  สนธิพันธ)์ 
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 



 


