
รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

1 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือนต.ค.62(สป) 690.00                     690.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์   
ราคา  690.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์   
ราคา  690.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

2 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือนต.ค.62(กศ) 1,410.00                  1,410.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ 
ราคา 1,410.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ 
ราคา 1,410.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

3 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ(์สป) 620.00                     620.00            เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  สมผดุง             
ราคา 620.- บาท

นางนิตยา  สมผดุง             
ราคา 620.- บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

4 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สป) 3,900.00                  3,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา 3,900.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา 3,900.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

5 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กค) 4,000.00                  4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา 4,000.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา 4,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

6 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กช) 6,100.00                  6,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา 6,100.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา 6,100.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

7 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 30,600.00                30,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา 30,600.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา 30,600.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ  อ  าเภอเมืองนครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา
ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

8 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กศ) 200.00                     200.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั              
ราคา  200.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั             
 ราคา  200.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

9 จา้งเหมาคนงานทัว่ไป(สป)  
(เดือนละ 9,000x12)

108,000.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางจ าลอง  ศิริบุตร            
ราคา  108,000.-  บาท

นางจ าลอง  ศิริบุตร            
ราคา  108,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

10 จา้งเหมาพนกังานดบัเพลิง  
(เดือนละ 9,000x12)

108,000.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นายส าเริง  สวสัดี  ราคา  
108,000.-  บาท

นายส าเริง  สวสัดี  ราคา  
108,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

11 จา้งเหมาพนกังานดบัเพลิง  
(เดือนละ 9,000x12)

108,000.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศกัด์ิ  คา้งกลาง 
ราคา  108,000.-  บาท

นายเกรียงศกัด์ิ  คา้งกลาง 
ราคา  108,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

12 จา้งเหมาพนกังานดบัเพลิง  
(เดือนละ 9,000x12)

108,000.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นายศุภกร  สงวนศรี          
ราคา  108,000.-  บาท

นายศุภกร  สงวนศรี          
ราคา  108,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

13 จา้งเหมาพนกังานดบัเพลิง  
(เดือนละ 9,000x12)

108,000.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์  อินไกร             
ราคา  108,000.-  บาท

นายวิรัตน์  อินไกร             
ราคา  108,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

14 จา้งบริการบนัทึกขอ้มูลแผนท่ีภาษี
 (เดือนละ 15,000x12)

180,000.00              180,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวชุลีพร  กอทรายกลาง
  ราคา  180,000.-  บาท

นางสาวชุลีพร  กอทราย
กลาง  ราคา  180,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

15 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป
(เดือนละ 9,000x12)

108,000.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน์  โพธิสาชา   
ราคา  108,000.-  บาท

นายนพรัตน์  โพธิสาชา   
ราคา  108,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

16 จา้งบริการผูช่้วยนกัวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ                       
(เดือนละ 15,000x12)

180,000.00              180,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล  เจียมโพธ์ิ    
   ราคา  180,000.-  บาท

นางสาวพรพิมล  เจียมโพธ์ิ   
    ราคา  180,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

17 จา้งเหมาบริการพนกังานจดัเก็บ
ขยะมูลฝอย(เดือนละ 9,000x12)

108,000.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นายนนัทวฒัน์  นานอก  
ราคา  108,000.-  บาท

นายนนัทวฒัน์  นานอก  
ราคา  108,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

18 จา้งเหมาบริการพนกังานจดัเก็บ
ขยะมูลฝอย  (เดือนละ 9,000x12)

108,000.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอุดม  คุม้กลาง              
ราคา  108,000.-  บาท

นายอุดม  คุม้กลาง              
ราคา  108,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

19 จา้งเหมาบริการพนกังานจดัเก็บ
ขยะมูลฝอย  (เดือนละ 9,000x12)

108,000.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นายลดั  กอ้นโทน                  
 ราคา  108,000.-  บาท

นายลดั  กอ้นโทน                 
  ราคา  108,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

20 จา้งเหมาบริการพนกังานจดัเก็บ
ขยะมูลฝอย  (เดือนละ 9,000x12)

108,000.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเท่ียง  นานอก              
ราคา  108,000.-  บาท

นายเท่ียง  นานอก              
ราคา  108,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

21 จา้งเหมาบริการครูผูดู้แลเด็ก 
(เดือนละ 15,000x12)

180,000.00              180,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิดา  ทรงจอหอ 
ราคา  180,000.-  บาท

นางสาวชนิดา  ทรงจอหอ 
ราคา  180,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

22 จา้งเหมาบริการครูผูดู้แลเด็ก
(เดือนละ 15,000x12)

180,000.00              180,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวอนุสรา  ไขโพธ์ิ 
ราคา  180,000.-  บาท

นางสาวอนุสรา  ไขโพธ์ิ 
ราคา  180,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

23 จา้งเหมาบริการครูผูดู้แลเด็ก
(เดือนละ 15,000x12)

180,000.00              180,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฬาภรณ์  ลุนจนัทา   
 ราคา  180,000.-  บาท

นางสาวจุฬาภรณ์  ลุนจนัทา  
  ราคา  180,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

24 จา้งเหมาบริการครูผูดู้แลเด็ก
(เดือนละ 15,000x12)

180,000.00              180,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งทิวา  จงฤทธ์ิ    
ราคา  180,000.-  บาท

นางสาวรุ่งทิวา  จงฤทธ์ิ    
ราคา  180,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

25 จา้งเหมาบริการครูผูดู้แลเด็ก
(เดือนละ 15,000x12)

180,000.00              180,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกมาศ แกว้กลาง 
ราคา  180,000.-  บาท

นางสาวกนกมาศ แกว้กลาง 
ราคา  180,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

26 จา้งเหมาบริการครูผูดู้แลเด็ก
(เดือนละ 15,000x12)

180,000.00              180,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวมณีรัตน์  สาระธนะ 
ราคา  180,000.-  บาท

นางสาวมณีรัตน์  สาระธนะ 
ราคา  180,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

27 จา้งเหมาบริการยามรักษาความ
ปลอดภยั  (เดือนละ 9,000x12)

108,000.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสมโชค  แปกลาง        
ราคา  108,000.-  บาท

นายสมโชค  แปกลาง        
ราคา  108,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

28 จา้งเหมาบริการแม่บา้นศูนย์
พฒันาเด็กเล็กพนมวนั  (เดือนละ 
9,000x12)

108,000.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นางวรนุช  พบัโพธ์ิ           
ราคา  108,000.-  บาท

นางวรนุช  พบัโพธ์ิ           
ราคา  108,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

29 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  ส านกั
ปลดั

 ขาวด า  เดือนละ    
3,800 บาท  / สี 
เดือนละ 4,000 บาท

 - เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมา ก๊อปป้ี          
ขาวด า  เดือนละ    3,800 บาท
  / สี เดือนละ 4,000 บาท

หจก.ราชสีมา ก๊อปป้ี          
ขาวด า  เดือนละ    3,800 
บาท  / สี เดือนละ 4,000 บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

30 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร          
กองการศึกษา  (ตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนด)

 เดือนละ 2,200 บาท  - เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมา ก๊อปป้ี       
เดือนละ 2,200 บาท          
(ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด)

หจก.ราชสีมา ก๊อปป้ี       
เดือนละ 2,200 บาท          
(ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด)

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

31 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นายโต๊ะ  เรืองประโดก   
ราคา 6,720.-  บาท

นายโต๊ะ  เรืองประโดก   
ราคา 6,720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

32 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นายลดั  ส่วนบุญ                
ราคา 6,720.-  บาท

นายลดั  ส่วนบุญ                
ราคา 6,720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

33 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นางส ารวย จดัโพธ์ิ            
ราคา 6,720.-  บาท

นางส ารวย จดัโพธ์ิ            
ราคา 6,720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

34 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม  
ราคา 6,720.-  บาท

นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม  
ราคา 6,720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

35 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  พินพิมาย  
ราคา 6,720.-  บาท

นางสมหมาย  พินพิมาย  
ราคา 6,720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

36 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ  
ราคา 6,720.-  บาท

นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ  
ราคา 6,720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

37 จา้งบริการผูช่้วยเจา้พนกังาน
ธุรการ  (เดือนละ 11,500x12)

138,000.00              138,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงใจ  งอกโพธ์ิ  
ราคา 138,000.-  บาท

นางสาวดวงใจ  งอกโพธ์ิ  
ราคา 138,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

38 จา้งบริการผูช่้วยนกัวิชาการพสัดุ 
(เดือนละ 15,000x12)

180,000.00              180,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์  พยงุกลาง 
 ราคา 180,000.-  บาท

นางสาวสุภาภรณ์  พยงุกลาง 
 ราคา 180,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

39 จา้งบริการพนกังานขบัรถขยะ 
(เดือนละ 9,400x12)

112,800.00              128,000.00     เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ  คีบสูงเนิน       
ราคา 128,000.-  บาท

นายชูชาติ  คีบสูงเนิน       
ราคา 128,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

40 จา้งบริการพนกังานจดัเก็บขยะ 
(เดือนละ 9,000x12)

108,000.00              108,000.00     เฉพาะเจาะจง นายพยงุ  เถ่ือนกลาง         
ราคา 108,000.-  บาท

นายพยงุ  เถ่ือนกลาง         
ราคา 108,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

41 จา้งเหมาซ่อมรถ 89-2083 16,468.37                16,468.37       เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชสีมาเทพนคร จ ากดั 
ราคา 16,468.37  บาท

บริษทั ราชสีมาเทพนคร 
จ ากดั ราคา 16,468.37  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

42 จา้งเหมาสูบส่ิงปฏิกูล(สป) 800.00                     800.00            เฉพาะเจาะจง นายวิรัช  ถมโพธ์ิ               
ราคา 800.-  บาท

นายวิรัช  ถมโพธ์ิ               
ราคา 800.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

43 จา้งเหมาซ่อมรถ 86-5273 2,400.00                  2,400.00         เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ ปลอ้งงูเหลือม 
ราคา  2,400.-  บาท

นายมานิตย ์ ปลอ้งงูเหลือม 
ราคา  2,400.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

44 จา้งเหมาซ่อมรถ 85-7978 8,000.00                  8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสมบติั  ด ากลาง           
ราคา 8,000.-  บาท

นายสมบติั  ด ากลาง           
ราคา 8,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

45 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิง(สป) 1,700.00                  1,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.อาร์พีซี ราคา 1,700.-บาท บ.อาร์พีซี ราคา 1,700.-บาท เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

46 จดัซ้ือการเกษตร(สป) 6,020.00                  6,020.00         เฉพาะเจาะจง บ.อาร์พีซี ราคา 6,020.-บาท บ.อาร์พีซี ราคา 6,020.-บาท เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

47 จดัซ้ือ อาหารเสริม(นม) โรงเรียน
 จ านวน 4 แห่ง

479,890.00              479,890.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว     
ราคา 479,890.-  บาท

สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว     
ราคา 479,890.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

48 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง(กช) 9,025.00                  9,025.00         เฉพาะเจาะจง บ.หน าเส็ง                         
ราคา  9,025.-  บาท

บ.หน าเส็ง                         
ราคา  9,025.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

49 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สป) 7,400.00                  7,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  7,400.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  7,400.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

50 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กค) 3,000.00                  3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั            
ราคา  3,000.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั            
ราคา  3,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

51 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กช) 7,500.00                  7,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั          
ราคา  7,500.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั          
ราคา  7,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

52 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 27,770.00                27,770.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั              
ราคา  27,770.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั             
 ราคา  27,770.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

53 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กศ) 200.00                     200.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  200.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  200.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

54 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงไขเ้ลือออก(สธ) 1,900.00                  1,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  1,900.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  1,900.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

55 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือนต.ค.62(สป) 510.00                     510.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา 510.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา 510.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

56 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือนต.ค.62(กศ) 570.00                     570.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ 
ราคา  570.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ 
ราคา  570.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

57 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ(์สป) 600.00                     600.00            เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  สมผดุง             
ราคา 600.- บาท

นางนิตยา  สมผดุง             
ราคา 600.- บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

58 จา้งบริการพนกังานจดัเก็บขยะ
(9,000x11เดือน)

99,000.00                99,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  แสนกลา้  
ราคา  99,000.-  บาท

นายเกรียงไกร  แสนกลา้  
ราคา  99,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

59 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นายโต๊ะ  เรืองประโดก     
ราคา 6,720.-  บาท

นายโต๊ะ  เรืองประโดก     
ราคา 6,720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

60 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นายลดั  ส่วนบุญ                
ราคา 6,720.-  บาท

นายลดั  ส่วนบุญ                
ราคา 6,720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

61 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นางส ารวย จดัโพธ์ิ            
ราคา 6,720.-  บาท

นางส ารวย จดัโพธ์ิ            
ราคา 6,720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

62 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม  
ราคา 6,720.-  บาท

นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม  
ราคา 6,720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

63 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  พินพิมาย  
ราคา 6,720.-  บาท

นางสมหมาย  พินพิมาย  
ราคา 6,720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
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ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

64 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ  
ราคา 6,720.-  บาท

นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ  
ราคา 6,720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

65 จา้งเหมาซ่อมรถ 86-5273 10,500.00                10,500.00       เฉพาะเจาะจง นางธีรังกูร พนูเกิดมะเริง 
ราคา  10,500.-  บาท

นางธีรังกูร พนูเกิดมะเริง 
ราคา  10,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

66 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (สธ) 3,850.00                  3,850.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  3,850.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  3,850.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

67 จา้งเหมาจดัท าป้ายพร้อมติดตั้ง(สป) 1,000.00                  1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่
 ราคา  1,000.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ต คอน
สตรัคชัน่ ราคา  1,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

68 จดัซ้ือน ้ามนัไฮดรอลิค(สธ) 1,300.00                  1,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์พีซี จ  ากดั          
ราคา  1,300.-  บาท

บริษทั อาร์พีซี จ  ากดั          
ราคา  1,300.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

69 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร(สป) 5,020.00                  5,020.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์พีซี จ  ากดั          
ราคา  5,020.-  บาท

บริษทั อาร์พีซี จ  ากดั          
ราคา  5,020.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

70 จา้งเหมาจดัท าป้าย(สธ) 450.00                     450.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่
 ราคา  450.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ต คอน
สตรัคชัน่ ราคา  450.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

71 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า(กช) 3,322.00                  3,322.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดูโฮม จ ากดั             
ราคา  3,322.-  บาท

บริษทั ดูโฮม จ ากดั             
ราคา  3,322.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
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72 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง(กช) 30,000.00                30,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั อายยางมิกซ ์จ  ากดั 
ราคา  30,000.-  บาท

บริษทั อายยางมิกซ ์จ  ากดั 
ราคา  30,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

73 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั
(กศ)

55,080.00                55,080.00       เฉพาะเจาะจง นางเหรียญ  ถนอมในเมือง 
ราคา  55,080.-  บาท

นางเหรียญ  ถนอมในเมือง 
ราคา  55,080.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

74 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กช) 30,000.00                30,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์      
ราคา  30,000.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์      
ราคา  30,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

75 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม)โรงเรียน 
2/2562 ระหวา่งวนัท่ี  2 ธ.ค.62-30
 เม.ย.63)   จ านวน 99 วนัท าการ   
1.เดือนธนัวาคม 62 =18,121.32   
2.เดือนมกราคม 62 = 22,148.28  
3.เดือนกุมภาพนัธ=์ 19,128.06    
4.เดือนมีนาคม= 22,148.28          
 5.เดือนเมษายน=18,121.32

99,667.26                99,667.26       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว    
ราคา  99,667.26  บาท

สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว    
ราคา  99,667.26  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

76 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สป) 4,900.00                  4,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั         
ราคา  4,900.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั         
ราคา  4,900.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

77 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กค) 3,000.00                  3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั         
ราคา  3,000.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั         
ราคา  3,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-
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78 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กช) 6,200.00                  6,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั         
ราคา  6,200.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั         
ราคา  6,200.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

79 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 26,500.00                26,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั          
ราคา  26,500.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั          
ราคา  26,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

80 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงไขเ้ลือออก(สธ) 700.00                     700.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  700.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  700.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

81 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือนธ.ค.62(สป) 420.00                     420.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  420.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  420.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

82 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือนธ.ค.62(กศ) 1,095.00                  1,095.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  1,095.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  1,095.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

83 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ(์สป) 620.00                     620.00            เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  สมผดุง             
ราคา  620.-  บาท

นางนิตยา  สมผดุง             
ราคา  620.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

84 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 5,760.00                  5,760.00         เฉพาะเจาะจง นายโต๊ะ  เรืองประโดก     
ราคา  5,760.-  บาท

นายโต๊ะ  เรืองประโดก     
ราคา  5,760.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

85 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 5,760.00                  5,760.00         เฉพาะเจาะจง นายลดั  ส่วนบุญ                
ราคา 5,760.-  บาท

นายลดั  ส่วนบุญ                
ราคา 5,760.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-
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86 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 5,760.00                  5,760.00         เฉพาะเจาะจง นางส ารวย จดัโพธ์ิ            
ราคา 5,760.-  บาท

นางส ารวย จดัโพธ์ิ            
ราคา 5,760.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

87 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 5,760.00                  5,760.00         เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม  
ราคา 5,760.-  บาท

นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม  
ราคา 5,760.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

88 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 5,760.00                  5,760.00         เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  พินพิมาย    
ราคา  5,760.-  บาท

นางสมหมาย  พินพิมาย    
ราคา  5,760.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

89 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 5,760.00                  5,760.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ  
ราคา 5,760.-  บาท

นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ  
ราคา 5,760.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

90 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว(สป) 17,120.00                17,120.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  17,120.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  17,120.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

91 จดัซ้ือน ้ามนัไฮดรอลิค(สธ) 1,904.60                  1,904.60         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  1,904.60  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  1,904.60  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

92 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(กค) 19,436.00                19,436.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  19,436.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  19,436.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

93 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(สธ) 5,999.00                  5,999.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  5,999.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  5,999.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

94 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(สธ) 8,060.00                  8,060.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์      
ราคา  8,060.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์      
ราคา  8,060.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

95 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(สป) 24,245.00                24,245.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์  
ราคา  24,245.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์  
ราคา  24,245.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

96 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(สป) 6,650.00                  6,650.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์  
ราคา  6,650.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์  
ราคา  6,650.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

97 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(สป) 18,490.00                18,490.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์    
ราคา  18,490.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์    
ราคา  18,490.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

98 จา้งเหมาบริการต่อสญัญาอินเตอร์เน็ต 8,000.00                  8,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เวป็ไทมมี์เดียฯ        
ราคา  8,000.-  บาท

บริษทั เวป็ไทมมี์เดียฯ        
ราคา  8,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

99 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานท่ี(สป) 11,000.00                11,000.00       เฉพาะเจาะจง นายปฐม  ปานกระทอน   
ราคา  11,000.-  บาท

นายปฐม  ปานกระทอน   
ราคา  11,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

100 จา้งเหมาจดัเตรียมอาหารฯ(สป) 8,750.00                  8,750.00         เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  พยงุกลาง         
ราคา  8,750.-  บาท

นางสุมาลี  พยงุกลาง         
ราคา  8,750.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

101 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง(กช) 9,600.00                  9,600.00         เฉพาะเจาะจง หกจ.วราแอดโซสิเอส       
ราคา  9,600.-  บาท

หกจ.วราแอดโซสิเอส       
ราคา  9,600.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

102 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กช) 41,200.00                41,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์      
ราคา  41,200.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์      
ราคา  41,200.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

103 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กศ) 8,360.00                  8,360.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์      
ราคา  8,360.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์      
ราคา  8,360.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

104 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(กค) 921.16                     921.16            เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน 
 ราคา  921.16  บาท

โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน 
 ราคา  921.16  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

105 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(สป) 750.00                     750.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาก๊อปป้ีฯ         
ราคา  750.-  บาท

หจก.ราชสีมาก๊อปป้ีฯ         
ราคา  750.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

106 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน(สป) 16,370.00                16,370.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นครราชสีมาเพชรประทีป 
 ราคา  16,370.-  บาท

หจก.นครราชสีมาเพชร
ประทีป  ราคา  16,370.-  
บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

107 จดัซ้ือครุภณัฑไ์ฟฟ้า(สป) 8,000.00                  8,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ขวญัชยัอิเล็กทรอนิกส์  
ราคา  8,000.-  บาท

หจก.ขวญัชยัอิเล็กทรอนิกส์ 
 ราคา  8,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

108 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน(กค) 1,600.00                  1,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เทวญัครุภณัฑส์ตีล   
ราคา  1,600.-  บาท

หจก.เทวญัครุภณัฑส์ตีล   
ราคา  1,600.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

109 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(กค) 2,600.00                  2,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์     
ราคา  2,600.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์     
ราคา  2,600.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

110 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(สป) 36,500.00                36,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์     
ราคา  2,600.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์     
ราคา  2,600.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

111 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(กศ) 10,024.00                10,024.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  10,024.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  10,024.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

112 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว(กศ) 31,610.00                31,610.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  31,600.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  31,600.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

113 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(กช) 10,866.00                10,866.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์  
ราคา  10,866.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์  
ราคา  10,866.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

114 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(สธ) 5,100.00                  5,100.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์     
ราคา  5,100.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์     
ราคา  5,100.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

115 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว(สธ) 4,280.00                  4,280.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชซีคิว                
ราคา  4,280.-  บาท

หจก.โคราชซีคิว                
ราคา  4,280.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

116 จดัซ้ือวสัดุโครงการ(สป) 20,169.00                20,169.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชซีคิว                 
ราคา  20,169.-  บาท

หจก.โคราชซีคิว                 
ราคา  20,169.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

117 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน(สป) 13,000.00                13,000.00       เฉพาะเจาะจง นางบงัอร  บรรณบดี         
ราคา  13,000.-  บาท

นางบงัอร  บรรณบดี         
ราคา  13,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

118 จดัซ้ือวสัดุการกีฬา(กศ) 56,550.00                56,550.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ณฐั สปอร์ต             
ราคา  56,550.-  บาท

บริษทั ณฐั สปอร์ต             
ราคา  56,550.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

119 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน(สป) 7,500.00                  7,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018   
ราคา  7,500.-  บาท

บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018   
ราคา  7,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

120 จา้งเหมาจดัชุดเอกสาร(สธ) 1,500.00                  1,500.00         เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต ชโลธร             
ราคา  1,500.-  บาท

นายอนุชิต ชโลธร             
ราคา  1,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

121 จา้งเหมาจดัป้าย(สป) 4,800.00                  4,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่ 
 ราคา  4,800.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่
  ราคา  4,800.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

122 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั
(สธ)

7,000.00                  7,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  พยงุกลาง         
ราคา  7,000.-  บาท

นางสุมาลี  พยงุกลาง         
ราคา  7,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

123 จา้งเหมาจดัท าป้าย(กศ) 2,100.00                    2,100.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่ 
 ราคา  2,100.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่
  ราคา  2,100.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

124 จา้งเหมาจดัท าป้าย(กศ) 720.00                     720.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่ 
 ราคา  720.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่
  ราคา  720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

125 จดัซ้ือน ้าด่ืม(สป) 3,250.00                  3,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ 
ราคา  3,250.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์ 
ราคา  3,250.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

126 จดัซ้ือครุภณัฑง์านบา้นงานครัว(สป) 13,990.00                13,990.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ใตฟ้้ามอเตอร์ฯ          
ราคา  13,990.-  บาท

หจก.ใตฟ้้ามอเตอร์ฯ          
ราคา  13,990.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

127 จา้งเหมาจดัท าอาหาร(สป) 20,000.00                20,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  พยงุกลาง         
ราคา  20,000.-  บาท

นางสุมาลี  พยงุกลาง         
ราคา  20,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

128 จา้งเหมาจดัท าป้าย(กศ) 4,980.00                  4,980.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่
 ราคา  4,980.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่
 ราคา  4,980.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

129 จดัซ้ือชุดสงัฆทาน(สป) 4,500.00                  4,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  4,500.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  4,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

130 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(สธ) 2,250.00                  2,250.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาก๊อปป้ีฯ         
ราคา  2,250.-  บาท

หจก.ราชสีมาก๊อปป้ีฯ         
ราคา  2,250.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

131 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั
(กศ)

67,320.00                67,320.00       เฉพาะเจาะจง นางเหรียญ ถนอมในเมือง 
ราคา  67,320.-  บาท

นางเหรียญ ถนอมในเมือง 
ราคา  67,320.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

132 จา้งเหมาจดัท าผา้ม่าน ประจ า
อาคารเอนกประสงค ์ เทศบาล
ต าบลบา้นโพธ์ิ

117,000.00              117,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัธิดา  กลางโสภา 
ราคา  117,000.-  บาท

นางสาวณฐัธิดา  กลางโสภา
 ราคา  117,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

133 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สป) 1,130.00                  1,130.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  1,130.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  1,130.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

134 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กค) 4,500.00                  4,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  4,500.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  4,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

135 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กช) 9,050.00                  9,050.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  9,050.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  9,050.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

136 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 35,900.00                35,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  35,900.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  35,900.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

137 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือนม.ค.63(สป) 435.00                     435.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  435.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  435.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

138 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือนม.ค.63(กศ) 1,125 1,125 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  1,125.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  1,125.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

139 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ(์สป) 620.00                     620.00            เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  สมผดุง             
ราคา  620.-  บาท

นางนิตยา  สมผดุง             
ราคา  620.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

140 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 7,040.00                  7,040.00         เฉพาะเจาะจง นายโต๊ะ  เรืองประโดก     
ราคา  7,040.-  บาท

นายโต๊ะ  เรืองประโดก     
ราคา  7,040.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

141 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 7,040.00                  7,040.00         เฉพาะเจาะจง นายลดั  ส่วนบุญ                
ราคา  7,040.-  บาท

นายลดั  ส่วนบุญ                
ราคา  7,040.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

142 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 7,040.00                  7,040.00         เฉพาะเจาะจง นางส ารวย จดัโพธ์ิ            
ราคา 7,040.-  บาท

นางส ารวย จดัโพธ์ิ            
ราคา 7,040.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

143 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 7,040.00                  7,040.00         เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม  
ราคา  7,040.-  บาท

นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม  
ราคา  7,040.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

144 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 7,040.00                  7,040.00         เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  พินพิมาย    
ราคา  7,040.-  บาท

นางสมหมาย  พินพิมาย    
ราคา  7,040.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

145 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 7,040.00                  7,040.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ  
ราคา 7,040.-  บาท

นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ  
ราคา 7,040.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

146 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 7,040.00                  7,040.00         เฉพาะเจาะจง นางเล่ียม ของโพธ์ิ           
ราคา  7,040.-  บาท

นางเล่ียม ของโพธ์ิ           
ราคา  7,040.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

147 จา้งบริการพนกังานจดัเกบ็รายได ้ 
(15,000 x 9 เดือน)

135,000.00              135,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวเมทาวินี  โตนอก  
ราคา  135,000.-  บาท

นางสาวเมทาวินี  โตนอก  
ราคา  135,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

148 จดัซ้ืออุปกรณ์(สธ) 11,730.00                11,730.00       เฉพาะเจาะจง บา้นยาพงษสุ์วรรณ           
ราคา  11,730.-  บาท

บา้นยาพงษสุ์วรรณ           
ราคา  11,730.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

149 จา้งเหมาจดัท าป้าย(กศ) 3,840.00                  3,840.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่
 ราคา  3,840.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่
 ราคา  3,840.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

150 จา้งเหมาซ่อมแซมล าโพง(สป) 300.00                     300.00            เฉพาะเจาะจง นางจนัทจิตร  นนัธปรีชา 
ราคา  300.-  บาท

นางจนัทจิตร  นนัธปรีชา 
ราคา  300.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

151 จา้งเหมาจดัท าป้าย(กศ) 524.00                     524.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่ 
 ราคา  524.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่
  ราคา  524.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

152 จา้งเหมาจดัท าป้าย(สธ) 1,740.00                  1,740.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่
 ราคา  1,740.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่
 ราคา  1,740.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

153 จา้งหมาจดัเตรียมสถานท่ี(กศ) 30,000.00                30,000.00       เฉพาะเจาะจง นายปฐม  ปานกระทอน   
ราคา  30,000.-  บาท

นายปฐม  ปานกระทอน   
ราคา  30,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

154 จา้งเหมาจดัท าอาหาร(กศ) 14,000.00                14,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  พยงุกลาง         
ราคา  14,000.-  บาท

นางสุมาลี  พยงุกลาง         
ราคา  14,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

155 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานท่ี(กศ) 10,000.00                10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประยรุ  งอกโพธ์ิ        
ราคา  10,000.-  บาท

นายประยรุ  งอกโพธ์ิ        
ราคา  10,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

156 จา้งเหมาซ่อมรถ ขง-2894 นม 3,369.43                  3,369.43         เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้ไทยเยน็ จ  ากดั
 ราคา  3,369.43  บาท

บริษทั โตโยตา้ไทยเยน็ 
จ  ากดั ราคา  3,369.43  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

157 จา้งเหมาติดฟิมลก์รองแสง(สป) 8,000.00                  8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายปฐม  ปานกระทอน   
ราคา  8,000.-  บาท

นายปฐม  ปานกระทอน   
ราคา  8,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

158 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง(กช) 2,059.00                  2,059.00         เฉพาะเจาะจง หจก.หน าเซ็งคา้วสัดุก่อสร้าง
 ราคา  2,059.-  บาท

หจก.หน าเซ็งคา้วสัดุก่อสร้าง
 ราคา  2,059.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

159 จดัซ้ือวสัดุงานกีฬา(กศ) 550.00                     550.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  550.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  550.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

160 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กค) 3,000.00                  3,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมากอ๊ปป้ีเซอร์วิส   
ราคา  3,000.-  บาท

หจก.ราชสีมาก๊อปป้ีเซอร์วิส 
  ราคา  3,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

161 จดัซ้ือน ้าแข็ง(กศ) 400.00                     400.00            เฉพาะเจาะจง นางส าเริง ทองสุทธ์ิ          
ราคา  400.-  บาท

นางส าเริง ทองสุทธ์ิ          
ราคา  400.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

162 จดัซ้ือน ้าแข็ง(กศ) 720.00                     720.00            เฉพาะเจาะจง นางส าเริง ทองสุทธ์ิ          
ราคา  720.-  บาท

นางส าเริง ทองสุทธ์ิ          
ราคา  720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

163 จา้งเหมาจดัท าป้าย(สธ) 345.00                     345.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่ 
 ราคา  345.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่
  ราคา  345.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

164 จา้งเหมาจดัท าถุงผา้(สธ) 5,920.00                  5,920.00         เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต ชโลธร             
ราคา  5,920.-  บาท

นายอนุชิต ชโลธร             
ราคา  5,920.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

165 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั(สธ) 10,360.00                10,360.00       เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  พยงุกลาง        
ราคา  10,360.-  บาท

นางสุมาลี  พยงุกลาง        
ราคา  10,360.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

166 จา้งเหมาซ่อมรถ ขง-2894 นม 22,270.98                22,270.98       เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้ไทยเยน็ จ  ากดั
 ราคา  22,270.98  บาท

บริษทั โตโยตา้ไทยเยน็ 
จ  ากดั ราคา  22,270.98  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

167 จดัซ้ือใบประกาศนียบตัร(สธ) 500.00                     500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  500.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

168 จดัซ้ือแบตเตอร่ีรถ 85-6145 5,842.20                  5,842.20         เฉพาะเจาะจง หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี       
ราคา  5,842.20  บาท

หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี       
ราคา  5,842.20  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

169 จดัซ้ือชุดเผจญเพลิง(สป) 40,000.00                40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั นาซ่าโฟซ ์โปรดกัส์  
ราคา  40,000.-  บาท

บริษทั นาซ่าโฟซ ์โปรดกัส์ 
 ราคา  40,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

170 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั 65,170.00                65,170.00       เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  พยงุกลาง         
ราคา  65,170.-  บาท

นางสุมาลี  พยงุกลาง         
ราคา  65,170.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

171 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑค์อมฯ 535.00                     535.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์      
ราคา  535.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์      
ราคา  535.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

172 จดัซ้ือถงัน ้า พร้อมฝาปิด(สธ) 3,900.00                  3,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  3,900.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  3,900.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

173 จดัซ้ือกากน ้าตาล(สธ) 2,400.00                  2,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  2,400.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  2,400.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

174 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(สธ) 3,000.00                  3,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  3,000.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  3,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

175 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า(กช) 13,370.00                13,370.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ดูโฮม จ ากดั(มหาชน)
 ราคา  13,370.-  บาท

บริษทั ดูโฮม จ ากดั(มหาชน)
 ราคา  13,370.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

176 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า(กช) 6,313.00                  6,313.00         เฉพาะเจาะจง บริษทัขวญัชยั อิเล็กทรอนิกส์
 ราคา  6,313.-  บาท

บริษทัขวญัชยั อิเลก็ทรอนิกส์ 
ราคา  6,313.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

177 จา้งเหมาซ่อมรถ 88-7978 6,700.00                    6,700.00           เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ ปลอ้งงูเหลือม 
ราคา  6,700.-  บาท

นายมานิตย ์ ปลอ้งงูเหลือม 
ราคา  6,700.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

178 จา้งเหมาซ่อมรถ 88-6834 4,400.00                  4,400.00         เฉพาะเจาะจง นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง 
ราคา  4,400.-  บาท

นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง 
ราคา  4,400.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

179 จา้งเหมาสูบส่ิงปฏิกูล(สป) 1,500.00                    1,500.00           เฉพาะเจาะจง นายวิรัช  ถมโพธ์ิ               
ราคา 1,500.-  บาท

นายวิรัช  ถมโพธ์ิ               
ราคา 1,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

180 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั 3,500.00                  3,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  พยงุกลาง         
ราคา  3,500.-  บาท

นางสุมาลี  พยงุกลาง         
ราคา  3,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

181 จา้งเหมาจดัท าป้าย(สธ) 21,360.00                21,360.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่
 ราคา  21,360.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่
 ราคา  21,360.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

182 จา้งเหมารถแบค็โฮ(สธ) 2,700.00                  2,700.00         เฉพาะเจาะจง บ.ทีดบับลิว คอนกรีต จ ากดั 
ราคา  2,700.-  บาท

บ.ทีดบับลิว คอนกรีต จ ากดั
 ราคา  2,700.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

183 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สป) 7,850.10                  7,850.10         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  7,850.10  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  7,850.10  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

184 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กค) 4,500.00                  4,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  4,500.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  4,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

185 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กช) 6,800.20                  6,800.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  6,800.20  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  6,800.20  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

186 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 26,485.00                26,485.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  26,485.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  26,485.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

187 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือนก.พ.62(สป) 495.00                     495.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์   
ราคา  495.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์   
ราคา  495.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

188 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือนก.พ.62(กศ) 885.00                     885.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  885.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  885.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

189 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ(์สป) 580.00                     580.00            เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  สมผดุง             
ราคา  580.-  บาท

นางนิตยา  สมผดุง             
ราคา  580.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

190 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,080.00                  6,080.00         เฉพาะเจาะจง นายโต๊ะ  เรืองประโดก     
ราคา  6,080.-  บาท

นายโต๊ะ  เรืองประโดก     
ราคา  6,080.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

191 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,080.00                  6,080.00         เฉพาะเจาะจง นายลดั  ส่วนบุญ                
ราคา  6,080.-  บาท

นายลดั  ส่วนบุญ                
ราคา  6,080.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

192 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,080.00                  6,080.00         เฉพาะเจาะจง นางส ารวย จดัโพธ์ิ            
ราคา  6,080.-  บาท

นางส ารวย จดัโพธ์ิ            
ราคา  6,080.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

193 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,080.00                  6,080.00         เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม 
ราคา  6,080.-  บาท

นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม 
ราคา  6,080.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

194 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,080.00                  6,080.00         เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  พินพิมาย        
 ราคา  6,080.-  บาท

นางสมหมาย  พินพิมาย        
 ราคา  6,080.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

195 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,080.00                  6,080.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ 
ราคา  6,080.-  บาท

นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ 
ราคา  6,080.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

196 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,080.00                  6,080.00         เฉพาะเจาะจง นางเล่ียม ของโพธ์ิ             
ราคา  6,080.-  บาท

นางเล่ียม ของโพธ์ิ             
ราคา  6,080.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

197 จดัซ้ือน ้าด่ืม(กศ) 3,815.00                  3,815.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  3,815.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  3,815.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

198 จดัซ้ือน ้าแขง็(กศ) 1,040.00                  1,040.00         เฉพาะเจาะจง นางส าเริง ทองสุทธ์ิ          
ราคา  1,040.-  บาท

นางส าเริง ทองสุทธ์ิ          
ราคา  1,040.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

199 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(กค) 4,698.00                  4,698.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ            
ราคา  4,698.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ            
ราคา  4,698.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

200 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง(กช) 826.00                     826.00            เฉพาะเจาะจง หจก.หน าเส็งคา้วสัดุก่อสร้าง
 ราคา  826.-  บาท

หจก.หน าเส็งคา้วสัดุก่อสร้าง
 ราคา  826.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

201 จา้งเหมาซ่อมรถ บษ-531 5,620.00                  5,620.00         เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ ปลอ้งงูเหลือม  
ราคา  5,620.-  บาท

นายมานิตย ์ ปลอ้งงูเหลือม  
ราคา  5,620.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

202 จา้งเหมาจดัท าตรายาง 2,930.00                  2,930.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ            
ราคา  2,930.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ            
ราคา  2,930.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

203 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์(กค) 1,701.00                  1,701.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์     
ราคา  1,701.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์     
ราคา  1,701.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

204 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์(สป) 1,284.00                  1,284.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์     
ราคา  1,284.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์     
ราคา  1,284.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

205 จดัซ้ือน ้ามนัไฮดรอลิค(สธ) 1,904.60                  1,904.60         เฉพาะเจาะจง หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี       
ราคา  1,904.60  บาท

หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี       
ราคา  1,904.60  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

206 จดัซ้ือน ้ามนัเคร่ือง(สธ) 1,140.00                  1,140.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั         
ราคา  1,140.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั         
ราคา  1,140.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

207 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(สธ) 2,005.00                  2,005.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ            
ราคา  2,005.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ            
ราคา  2,005.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

208 โครงการปรับปรุงป้ายซอยและ
ป้ายชุมชน เทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ

198,000.00              200,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่
 ราคา 200,000.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ต คอน
สตรัคชัน่ ราคา 200,000.-  
บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

209 โครงการก่อสร้างราวกนัตก
โครงสร้างเหล็กคลองเปรม   
บา้นหนองบวั หมู่ท่ี 8

53,000.00                53,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ผลิตโชคก่อสร้าง      
ราคา  53,200.-  บาท

หจก.ผลิตโชคก่อสร้าง      
ราคา  53,200.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

210 จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬา (กศ) 3,531.00                  3,531.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บุญไทยแมชชินเนอร่ี     
  ราคา  3,531.-  บาท

หจก.บุญไทยแมชชินเนอร่ี    
   ราคา  3,531.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

211 จา้งเหมาจดัท าป้าย(สธ) 345.00                     345.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่
  ราคา  345.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ต คอน
สตรัคชัน่  ราคา  345.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

212 จดัซ้ืออุปกรณ์ป้องกนัสารเคมี(สธ) 75,660.00                75,660.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นยาพงษสุ์วรรณ  
ราคา  75,660.-  บาท

ร้านบา้นยาพงษสุ์วรรณ  
ราคา  75,660.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

213 จดัซ้ือวคัซีน(สธ) 76,225.00                76,225.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นยาพงษสุ์วรรณ  
ราคา  76,225.-  บาท

ร้านบา้นยาพงษสุ์วรรณ  
ราคา  76,225.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

214 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย(สธ) 1,050.00                  1,050.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ          
ราคา  1,050.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ          
ราคา  1,050.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

215 จา้งบริการพนกังานขบัรถ  
บรรทุกขยะ  (9,400x8 เดือน)

71,434.00                71,434.00       เฉพาะเจาะจง นายชูใจ  จ่างโพธ์ิ              
ราคา  71,434.-  บาท

นายชูใจ  จ่างโพธ์ิ              
ราคา  71,434.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

216 จา้งเหมาครูผูดู้แลเด็ก          
(9,000x8 เดือน)

66,900.00                66,900.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวน ้าผ้ึง  น่วมนุ่ม     
ราคา  66,900.-  บาท

นางสาวน ้าผ้ึง  น่วมนุ่ม     
ราคา  66,900.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

217 เช่าเคร่ืองจกัรปรับเกรด หมู่ท่ี 8  
และหมู่ท่ี 9 ต าบลบา้นโพธ์ิ

50,000.00                50,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชด ารงคบ์ริการ 
ราคา  50,000.-  บาท

หจก.โคราชด ารงคบ์ริการ 
ราคา  50,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

218 จา้งเหมาซ่อมรถ ขง-2897 5,849.16                  5,849.16         เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้ไทยเยน็ จ  ากดั
 ราคา  5,849.16  บาท

บริษทั โตโยตา้ไทยเยน็ 
จ  ากดั ราคา  5,849.16  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

219 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงเตน้ท(์สป) 1,000.00                  1,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่
 ราคา  1,000.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ต คอน
สตรัคชัน่ ราคา  1,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

220 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(กค) 19,600.00                19,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์     
ราคา  19,600.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์     
ราคา  19,600.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

221 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(สป) 2,600.00                  2,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์     
ราคา  2,600.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์     
ราคา  2,600.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

222 จดัซ้ือครุภณัฑค์อพิวเตอร์(กช) 2,600.00                    2,600.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์     
ราคา  2,600.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์     
ราคา  2,600.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

223 จดัซ้ือน ้าด่ืม (สธ) 975.00                     975.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  975.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  975.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

224 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน(กช) 5,580.00                    5,580.00           เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรัพยม์ัง่ค ัง่ 2018   
ราคา  5,580.-  บาท

บริษทั ทรัพยม์ัง่ค ัง่ 2018   
ราคา  5,580.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

225 จดัซ้ือวสัดุคอพิวเตอร์(สป) 3,780.00                  3,780.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์     
ราคา  3,780.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์     
ราคา  3,780.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

226 จา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์(กศ) 535.00                     535.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์     
ราคา  535.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์     
ราคา  535.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

227 ค่าเช่าเคร่ืองจกัร(กช) 48,000.00                48,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชด ารงคบ์ริการ   
ราคา  48,000.-  บาท

หจก.โคราชด ารงคบ์ริการ   
ราคา  48,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

228 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สป) 5,950.00                  5,950.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั          
ราคา  5,950.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั          
ราคา  5,950.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

229 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กค) 2,700.00                  2,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  2,700.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  2,700.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

230 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กช) 5,570.00                  5,570.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  5,570.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  5,570.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

231 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 29,189.30                29,189.30       เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  29,189.30  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  29,189.30  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

232 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กศ) 200.00                     200.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  200.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  200.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

233 จดัซ้ือน ้ามนัไขเ้ลือดออก(สธ) 1,300.00                  1,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  1,300.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  1,300.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

234 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือนมี.ค.63(สป) 810.00                     810.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  810.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  810.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

235 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือนมี.ค.63(กศ) 870 870 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  870.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  870.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

236 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ(์สป) 620.00                     620.00            เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  สมผดุง             
ราคา  620.-  บาท

นางนิตยา  สมผดุง             
ราคา  620.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

237 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กค) 7,155.00                  7,155.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์  
ราคา  7,155.-  บาท

หจก.โคราชคอมพิวเตอร์  
ราคา  7,155.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

238 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กค) 4,500.00                  4,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาก๊อปป้ีเซอร์วิส  
 ราคา  4,500.-  บาท

หจก.ราชสีมาก๊อปป้ีเซอร์วิส 
  ราคา  4,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

239 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง(กช) 11,722.00                11,722.00       เฉพาะเจาะจง บ.เค.ที.เอ็ม สตีล จ ากดั       
ราคา  11,722.-  บาท

บ.เค.ที.เอ็ม สตีล จ ากดั       
ราคา  11,722.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

240 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กค) 2,090.00                  2,090.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิกซิสเต็มส์       
ราคา  2,090.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิกซิสเต็มส์       
ราคา  2,090.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

241 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง(กช) 2,179.00                  2,179.00         เฉพาะเจาะจง บ.เค.ที.เอ็ม สตีล จ ากดั       
ราคา  2,179.-  บาท

บ.เค.ที.เอ็ม สตีล จ ากดั       
ราคา  2,179.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

242 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง(กช) 9,605.00                  9,605.00         เฉพาะเจาะจง หจก.หน าเซ็งคา้วสัดุก่อสร้าง
 ราคา  9,605.-  บาท

หจก.หน าเซ็งคา้วสัดุก่อสร้าง
 ราคา  9,605.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

243 จดัซ้ือสัดุตามโครงการฯ 33,975.00                33,975.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  33,975.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  33,975.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

244 จดัซ้ือวสัดุสติกเกอร์(กช) 4,357.00                  4,357.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชซีคิว                 
ราคา  4,357.-  บาท

หจก.โคราชซีคิว                 
ราคา  4,357.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

245 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพสัดุ
เทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ

463,000.00              467,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พลรินทร์                    
ราคา  467,000.-  บาท

หจก.พลรินทร์                    
ราคา  467,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

246 จา้งเหมาจดัท าป้าย(สธ) 360.00                     360.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่ 
  ราคา  360.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่
   ราคา  360.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

247 จา้งเหมาจดัท าป้าย(สธ) 360.00                     360.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่ 
  ราคา  360.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่
   ราคา  360.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

248 จา้งเหมาจดัท าป้าย(สธ) 690.00                     690.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่ 
  ราคา  690.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่
   ราคา  690.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

249 จา้งเหมาจดัท าป้าย(สธ) 345.00                     345.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่ 
  ราคา  345.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่
   ราคา  345.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

250 จา้งเหมาจดัท าอาหาร(สธ) 11,200.00                11,200.00       เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี พยงุกลาง          
ราคา  11,200.-  บาท

นางสุมาลี พยงุกลาง          
ราคา  11,200.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

251 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(สธ) 5,370.00                  5,370.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิกซิสเต็มส์       
ราคา  5,370.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิกซิสเต็มส์       
ราคา  5,370.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

252 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(กศ) 7,768.00                  7,768.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์   
ราคา  7,768.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์  
 ราคา  7,768.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

253 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว(กศ) 15,068.00                15,068.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์  
ราคา  15,068.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์  
ราคา  15,068.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

254 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว(สธ) 1,585.00                  1,585.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  1,585.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 
ราคา  1,585.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

255 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว(สธ) 1,000.00                  1,000.00         เฉพาะเจาะจง นางบุญช่วย  ของโพธ์ิ      
ราคา  1,000.-  บาท

นางบุญช่วย  ของโพธ์ิ      
ราคา  1,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

256 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(สป) 2,250.00                  2,250.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิกซิสเต็มส์      
ราคา  2,250.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิกซิสเต็มส์      
ราคา  2,250.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

257 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(กศ) 2,070.00                  2,070.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์  
ราคา  2,070.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์  
ราคา  2,070.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

258 จา้งเหมาจดัท าสติกเกอร์(สป) 10,500.00                10,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่
 ราคา  10,500.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่
 ราคา  10,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

259 จา้งเหมาซ่อมรถ 86-5273 61,650.00                61,650.00       เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ปลอ้งงูเหลือม   
ราคา  61,650.-  บาท

นายมานิตย ์ปลอ้งงูเหลือม   
ราคา  61,650.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

260 จา้งเหมาซ่อมรถ ผฉ-2587 65,000.00                65,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสรวิทย ์ดว้งเกษี          
ราคา  65,000.-  บาท

นายสรวิทย ์ดว้งเกษี          
ราคา  65,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

261 จา้งเหมาซ่อมรถ 88-6834 35,513.30                35,513.30       เฉพาะเจาะจง บริษทั สหสาทร จ ากดั       
ราคา  35,513.30  บาท

บริษทั สหสาทร จ ากดั       
ราคา  35,513.30  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

262 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว(สธ) 2,160.00                  2,160.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์  
ราคา  2,160.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์  
ราคา  2,160.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

263 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กค) 3,240.00                  3,240.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์  
ราคา  3,240.-  บาท

หจก.โคราชคอมพิวเตอร์  
ราคา  3,240.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

264 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(กค) 15,404.00                15,404.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์  
ราคา  15,404.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์  
ราคา  15,404.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

265 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว(กศ) 4,130.00                  4,130.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์  
ราคา  4,130.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์เซ็นเตอร์  
ราคา  4,130.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

266 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สป) 500.00                     500.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั          
ราคา  500.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั          
ราคา  500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

267 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กค) 3,560.00                  3,560.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั         
ราคา  3,560.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั         
ราคา  3,560.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

268 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กช) 5,500.00                  5,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั          
ราคา  5,500.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั          
ราคา  5,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

269 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 19,670.00                19,670.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  19,670.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  19,670.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

270 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือนเม.ย.63(สป) 465.00                     465.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  465.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  465.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

271 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ(์สป) 600.00                     600.00            เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  สมผดุง             
ราคา  600.-  บาท

นางนิตยา  สมผดุง             
ราคา  600.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

272 จา้งก่อสร้างอาคารป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั   เทศบาล
ต าบลบา้นโพธ์ิ

425,000.00              425,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิยราช ขนส่ง จ  ากดั   
 ราคา  425,000.-  บาท

บริษทั ปิยราช ขนส่ง จ  ากดั   
 ราคา  425,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

273 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า(กศ) 898.80                     898.80            เฉพาะเจาะจง หจก.ซิงกวงเฮงการไฟฟ้า  
ราคา  898.80  บาท

หจก.ซิงกวงเฮงการไฟฟ้า  
ราคา  898.80  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

274 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง(กช) 1,240.00                  1,240.00         เฉพาะเจาะจง หจก.หน าเซ็งคา้วสัดุภณัฑ ์ 
ราคา  1,240.-  บาท

หจก.หน าเซ็งคา้วสัดุภณัฑ ์ 
ราคา  1,240.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

275 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(สป) 490.00                     490.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิกซิสเต็มส์      
ราคา  490.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิกซิสเต็มส์      
ราคา  490.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

276 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว(สธ) 1,400.00                  1,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ          
ราคา  1,400.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ          
ราคา  1,400.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

277 จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ(สธ) 5,780.00                  5,780.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ           
ราคา  5,780.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ           
ราคา  5,780.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

278 จา้งเหมาจดัท าภาชนะรองรับขยะ
มูลฝอยแบบโครงเหล็ก      (กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม)

247,000.00              247,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสมบติั   ด ากลาง         
ราคา  247,000.-  บาท

นายสมบติั   ด ากลาง         
ราคา  247,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

279 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(สป) 11,996.00                11,996.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ            
ราคา  11,996.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ            
ราคา  11,996.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

280 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว(สป) 3,500.00                  3,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ            
ราคา  3,500.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ            
ราคา  3,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

281 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์(สธ) 25,000.00                25,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นยาพงษสุ์วรรณ    
ราคา  25,000.-  บาท

ร้านบา้นยาพงษสุ์วรรณ    
ราคา  25,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

282 จา้งเหมาซ่อมรถ 85-6145 32,400.00                32,400.00       เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ปลอ้งงูเหลือม   
ราคา  32,400.-  บาท

นายมานิตย ์ปลอ้งงูเหลือม   
ราคา  32,400.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

283 จา้งเหมาจดัท าป้าย(สป) 240.00                     240.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่ 
 ราคา  240.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่
  ราคา  240.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

284 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กค) 2,250.00                  2,250.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาก๊อปป้ีฯ         
ราคา  2,250.-  บาท

หจก.ราชสีมาก๊อปป้ีฯ         
ราคา  2,250.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

285 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(สป) 5,600.00                  5,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาก๊อปป้ีฯ       
ราคา  5,600.-  บาท

หจก.ราชสีมาก๊อปป้ีฯ       
ราคา  5,600.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

286 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว(สธ) 5,600.00                  5,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ            
ราคา  5,600.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ            
ราคา  5,600.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

287 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร(สป) 1,200.00                  1,200.00         เฉพาะเจาะจง นายประจกัษ ์ช านาญศรี  
ราคา  1,200.-  บาท

นายประจกัษ ์ช านาญศรี  
ราคา  1,200.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

288 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร(สป) 2,500.00                  2,500.00         เฉพาะเจาะจง นายพิทกัษ ์                          
ราคา  2,500.-  บาท

นายพิทกัษ ์                          
ราคา  2,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

289 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว(สธ) 475.00                     475.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ            
ราคา  475.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ            
ราคา  475.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

290 จา้งเหมาจดัท าป้าย(สธ) 1,050.00                  1,050.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่ 
 ราคา  1,050.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ตคอนสตรัคชัน่
  ราคา  1,050.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

291 จา้งก่อสร้างถนนหินคลุกซอย
สนามเทนนิส บา้นแสนเมือง ม.7

137,000.00              137,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชด ารงคบ์ริการ   
ราคา  137,000.-  บาท

หจก.โคราชด ารงคบ์ริการ   
ราคา  137,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

292 จดัซ้ือวสัดุส่ือการเรียนการสอน 
ไตรมาสท่ี 3 จ านวน 64 รายการ

104,000.00              104,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ            
ราคา  104,000.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ            
ราคา  104,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

293 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน(กช) 1,405.98                  1,405.98         เฉพาะเจาะจง หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี       
ราคา  1,405.98  บาท

หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี       
ราคา  1,405.98  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

294 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(สป) 1,250.00                  1,250.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ            
ราคา  1,250.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ            
ราคา  1,250.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

295 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว(สป) 7,095.00                  7,095.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ            
ราคา  7,095.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์ฯ            
ราคา  7,095.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

296 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สป) 5,200.40                  5,200.40         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  5,200.40  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  5,200.40  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

297 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กค) 4,200.00                  4,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  4,200.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  4,200.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

298 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กช) 3,980.00                  3,980.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  3,980.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  3,980.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

299 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 19,360.00                19,360.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั          
ราคา  19,360.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั          
ราคา  19,360.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

300 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กศ) 200.00                     200.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั          
ราคา  200.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั          
ราคา  200.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

301 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 803.30                     803.30            เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  803.30 บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  803.30 บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

302 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือน พ.ค..63(สป) 880.00                     880.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  880.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  880.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

303 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ(์สป) 620.00                     620.00            เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  สมผดุง              
ราคา  620.-  บาท

นางนิตยา  สมผดุง              
ราคา  620.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

304 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 5,760.00                  5,760.00         เฉพาะเจาะจง นายโต๊ะ  เรืองประโดก     
ราคา  5,760.-  บาท

นายโต๊ะ  เรืองประโดก     
ราคา  5,760.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

305 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 5,760.00                  5,760.00         เฉพาะเจาะจง นายลดั  ส่วนบุญ                
ราคา  5,760.-  บาท

นายลดั  ส่วนบุญ                
ราคา  5,760.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

306 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 5,760.00                  5,760.00         เฉพาะเจาะจง นางส ารวย จดัโพธ์ิ            
ราคา  5,760.-  บาท

นางส ารวย จดัโพธ์ิ            
ราคา  5,760.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

307 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 5,760.00                  5,760.00         เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม    
ราคา  5,760.-  บาท

นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม    
ราคา  5,760.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

308 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 5,760.00                  5,760.00         เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  พินพิมาย   
ราคา  5,760.-  บาท

นางสมหมาย  พินพิมาย   
ราคา  5,760.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

309 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 5,760.00                  5,760.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ      
ราคา  5,760.-  บาท

นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ      
ราคา  5,760.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

310 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 5,760.00                  5,760.00         เฉพาะเจาะจง นางเล่ียม ของโพธ์ิ             
ราคา  5,760.-  บาท

นางเล่ียม ของโพธ์ิ             
ราคา  5,760.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

311 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กค) 3,000.00                  3,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาก๊อปป้ีเซอร์วิส 
 ราคา  3,000.-  บาท

หจก.ราชสีมาก๊อปป้ีเซอร์วิส 
 ราคา  3,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

312 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า (กศ) 796.00                     796.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ดูโฮม จ ากดั             
ราคา  796.-  บาท

บริษทั ดูโฮม จ ากดั             
ราคา  796.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

313 จา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวนั 69,280.00                69,280.00       เฉพาะเจาะจง นางเหรียญ ถนอมในเมือง 
ราคา  69,280.-  บาท

นางเหรียญ ถนอมในเมือง 
ราคา  69,280.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

314 จา้งซ่อมแซมรถขยะ 88-6834 4,785.00                  4,785.00         เฉพาะเจาะจง นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง 
ราคา  4,785.-  บาท

นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง 
ราคา  4,785.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

315 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(สธ) 4,045.00                  4,045.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
ราคา  4,045.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  4,045.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

316 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย(สธ) 7,200.00                  7,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นาซ่าโปรดกัส์ฯ     
ราคา  7,200.-  บาท

บริษทั นาซ่าโปรดกัส์ฯ     
ราคา  7,200.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

317 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 994,320.00              1,381,000.00  e-bidding บริษทั ภูมิผาก่อสร้าง หจก.สุขเกษมการโยธา เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและเป็น -
ประทุมบูรพา 1 หมู่ท่ี 8 ไปซอย  1,115,000 บาท  994,320  บาท ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น

เอกรัฐ หมู่ท่ี 9  หจก.มะค่าพฒันาการ และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

 1,084,200 บาท

 หจก.ราชสีมากนกวรรณ

 ก่อสร้าง  1,319,999 บาท

 หจก.ธนกรเจริญทรัพย์

 1,088,000  บาท

 หจก.สุขเกษมการโยธา

 994,320  บาท

 หจก.เอส.พี.อินเตอร์

 มาร์เก็ตต้ิง  1,280,000 บาท

 หจก.ตติญชยั (2004)

1240,000 บาท

บริษทั เฮงเจริญการโยธา

 1,39,000  บาท

บริษทั ทีดบับลิว คอนกรีต

1,048,000  บาท

บริษทั บุญเจือ จ  ากดั

1,198,000  บาท

318 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 948,000.00              1,450,000.00  e-bidding บริษทั ภูมิผาก่อสร้าง บ.ทีดบับลิว คอนกรีต จ ากดั เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและเป็น -
ซอยแสนเมืองสมัพนัธ์  1,075,000 บาท 948,000  บาท ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น

(หนา้บา้นป้าทวี)  หมู่ท่ี 7 หจก.โคราชพฒันะ และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

1,245,000  บาท

หจก.โคราชด ารงคบ์ริการ



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

1,227,000  บาท

หจก.ธนกรเจริญทรัพย์

1,133,000  บาท

 หจก.สุขเกษมการโยธา

 1,100,000  บาท

หจก.สาธิตเรืองกิจ

1,200,000 บาท

หจก.เอส.พี.อินเตอร์

มาร์เก็ตต้ิง  1,230,000 บาท

 หจก.ตติญชยั (2004)

1,270,000 บาท

หจก.กระทิงทอง กรุ๊ป

1300000 บาท

บ.มวลมิตรคอนสตรัคชัน่

1,240,000  บาท

บ.เฮงเจริญการโยธา จ  ากดั

1,180,000  บาท

บ.ทีดบับลิว คอนกรีต จ ากดั

948,000  บาท

319 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กค) 2,250.00                  2,250.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาก๊อปป้ีเซอร์วิส 
ราคา  2,250.-  บาท

หจก.ราชสีมาก๊อปป้ีเซอร์วิส
 ราคา  2,250.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

320 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว(สป) 790.00                     790.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
ราคา  790.-  บาท

หจก.เอวีโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  790.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

321 จดัซ้ือนมโรงเรียน (กศ) 33,211.54                33,211.54       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว     
ราคา 33,211.54.-  บาท

สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว     
ราคา 33,211.54.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

322 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
12 บา้นยุง้ หมู่ท่ี 1 ต าบลบา้นโพธ์ิ

81,000.00                81,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชด ารงคบ์ริการ   
ราคา  81,000.-  บาท

หจก.โคราชด ารงคบ์ริการ   
ราคา  81,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

323 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยอู่ช่างนนั บา้นโตนด หมู่ท่ี 2 
 ต  าบลบา้นโพธ์ิ

85,000.00                85,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชด ารงคบ์ริการ   
ราคา  85,000.-  บาท

หจก.โคราชด ารงคบ์ริการ   
ราคา  85,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

324 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
สุขสนัต ์(ช่วงแยกอู่ลองตอง
เซอร์วิสไปบา้นนายชม เชยโพธ์ิ) 
บา้นลองตอง  หมู่ท่ี  9            
ต าบลบา้นโพธ์ิ

262,000.00              264,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชด ารงคบ์ริการ   
ราคา  262,000.-  บาท

หจก.โคราชด ารงคบ์ริการ   
ราคา  262,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

325 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หนา้บา้นนางประยอง - นาย
ประเชิญ บา้นหนองบวั หมู่ท่ี 8 
ต าบลบา้นโพธ์ิ

173,500.00              174,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.พี.เอ็นจิเนียร่ิง       
ราคา 173,500.-  บาท

หจก.เจ.พี.เอ็นจิเนียร่ิง       
ราคา 173,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

326 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
นายแปลกไปบา้นจาริณี ทรงจอ
หอ บา้นหนองบวั หมู่ท่ี 8 ต าบล
บา้นโพธ์ิ

95,500.00                96,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.พี.เอ็นจิเนียร่ิง       
ราคา 95,500.-  บาท

หจก.เจ.พี.เอ็นจิเนียร่ิง       
ราคา 95,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

327 จา้งซ่อมแซมรถขยะ 85-7978 7,380.00                  7,380.00         เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ปลอ้งงูเหลือม  
ราคา  7,380.-  บาท

นายมานิตย ์ปลอ้งงูเหลือม  
ราคา  7,380.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

328 จา้งซ่อมแซมรถขยะ 85-6145 29,720.00                29,720.00       เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ปลอ้งงูเหลือม  
ราคา  29,720.-  บาท

นายมานิตย ์ปลอ้งงูเหลือม  
ราคา  29,720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

329 จา้งซ่อมแซมรถขยะ บษ-531 5,150.00                  5,150.00         เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ปลอ้งงูเหลือม  
ราคา  5,150.-  บาท

นายมานิตย ์ปลอ้งงูเหลือม  
ราคา  5,150.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

330 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 1,888,555.00          3,039,362.54  e-bidding หจก.เจตนะธรรมคา้ไม้ บริษทั ทีดบับลิว คอนกรีต เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและเป็น -

ซอยอุดมสุข หมู่ท่ี 9 ไปซอย 2,290,000 บาท 1,888,555  บาท ผูมี้คุณสมบติัครบถว้น

ประทุมบูรพา หมู่ท่ี 8 หจก.โคราชพฒันะ และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

2,480,000 บาท

หจก.มะค่าพฒันาการ

2,202,436 บาท

หจก.โคราชด ารงคบ์ริการ

2,680,000  บาท

หจก.ราชสีมากนกวรรณ

ก่อสร้าง  2,938,000 บาท



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

หจก.ธนกรเจริญทรัพย์

2,088,000  บาท

หจก.สุขเกษมการโยธา

1,970,000  บาท

หจก.สาธิตเรืองกิจ

2,640,000 บาท

หจก.เอส.พี.อินเตอร์

มาร์เก็ตต้ิง  2,840,000

หจก.ตติญชยั (2004)

2,440,000  บาท

หจก.กระทิงทอง กรุ๊ป

2,330,000 บาท

หจก.กอ้งปฐพี

2,583,000  บาท

บ.มวลมิตรคอนสตรัคชัน่

2,524,613 บาท

บ.เฮงเจริญการโยธา จ  ากดั

2,288,000  บาท

บ.ทีดบับลิว คอนกรีต จ ากดั

1,888,555  บาท

บ.ชินาภคั  คอนกรีต จ ากดั

3,000,000  บาท



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

331 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สป) 7,200.20                  7,200.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา 7,200.20  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา 7,200.20  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

332 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กค) 3,385.20                  3,385.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา 3,385.20  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา 3,385.20  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

333 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กช) 4,800.00                  4,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั         
ราคา 4,800.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั         
ราคา 4,800.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

334 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 23,900.00                23,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  23,900.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  23,900.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

335 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กศ) 200.00                     200.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  200.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  200.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

336 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 2,600.00                  2,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา 2,600.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา 2,600.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

337 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือน มิ.ย.63(สป) 865.00                     865.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  865.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  865.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

338 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือน มิ.ย.63(กศ) 420.00                     420.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  420.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  420.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

339 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ(์สป) 600.00                     600.00            เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  สมผดุง              
ราคา  600.-  บาท

นางนิตยา  สมผดุง              
ราคา  600.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

340 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นายโต๊ะ  เรืองประโดก     
ราคา  6,720.-  บาท

นายโต๊ะ  เรืองประโดก     
ราคา  6,720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

341 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นายลดั  ส่วนบุญ                
ราคา  6,720.-  บาท

นายลดั  ส่วนบุญ                
ราคา  6,720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

342 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นางส ารวย จดัโพธ์ิ            
ราคา  6,720.-  บาท

นางส ารวย จดัโพธ์ิ            
ราคา  6,720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

343 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม    
ราคา  6,720.-  บาท

นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม    
ราคา  6,720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

344 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  พินพิมาย        
 ราคา  6,720.-  บาท

นางสมหมาย  พินพิมาย        
 ราคา  6,720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

345 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ      
ราคา  6,720.-  บาท

นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ      
ราคา  6,720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

346 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,720.00                  6,720.00         เฉพาะเจาะจง นางเล่ียม ของโพธ์ิ             
ราคา  6,720.-  บาท

นางเล่ียม ของโพธ์ิ             
ราคา  6,720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

347 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน  
   4 โรงเรียน จ านวน 31 วนั (กศ)

127,512.98              127,512.98     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว    
ราคา  127,512.98  บาท

สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว    
ราคา  127,512.98  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

348 จดัซ้ือยางรถยนต(์สป) 13,000.00                13,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชสีมาศูนยล์อ้
เซอร์วิส  ราคา  13,000.-  บาท

บริษทั ราชสีมาศูนยล์อ้
เซอร์วิส  ราคา  13,000.-  
บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

349 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง(กช) 972.00                     972.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากดั  
 ราคา  6,720.-  บาท

บริษทั เค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากดั  
 ราคา  6,720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

350 จา้งเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 86-5273 นครราชสีมา

2,690.00                  13,000.00       เฉพาะเจาะจง นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

351 จา้งเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 86-6834 นครราชสีมา

4,000.00                  4,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

352 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(กค) 24,000.00                24,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

353 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ (กช)

535.00                     535.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

354 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 2 บา้นมะค่า
พฒันา หมู่ 10

32,000.00                37,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั     
      32,000  บาท

บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั    
       32,000  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

355 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ซอยตรงขา้มประปา   
 หมู่  8

90,000.00                103,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั     
     90,000  บาท

บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั    
      90,000  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

356 โครงการซ่อมแซมผิวทางลาดยาง
โดยก่อสร้างผิวคอนกรีตเสริม
เหล็กทดแทน  สายมะค่า - โตนด
 บา้นลองตอง หมู่ท่ี 9

325,000.00              423,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั     
     325,000  บาท

บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั    
      325,000  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

357 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหนองกระตงัถึง
สระสามเหล่ียม บา้นโตนด หมู่ท่ี 2

1,364,000.00          1,140,000.00  e-bidding หจก.มะค่าพฒันาการ         
920,700.00  บาท                  
 หจก. โคราชด ารงคบ์ริการ

หจก.ธนกรเจริญทรัพย ์     
844,000  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

918,000.00  บาท
หจก.ธนกรเจริญทรัพย์
844,000.00  บาท
หจก.สาธิตเรืองกิจ
1,000,000.00  บาท
หจก.เอส.พี.อินเตอร์ มาร์
950,000.00 บาท
หจก.กระทิงทอง กรุ๊ป
864,000.00 บาท
บริษทั เกรทครีเอชัน่ จ  ากดั
1,099,999.00  บาท
บริษทั บุญเจือ จ  ากดั
889,900.00  บาท



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

หจก.ซีทีเค รุ่งเรือง กรุ๊ป
1,190,000.00  บาท

358 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กศ) 6,270.00                  6,270.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์      
ราคา  6,720.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์      
ราคา  6,720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

359 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กค) 4,250.00                  4,250.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมา ก๊อปป้ี เซอร์วิส
 ราคา  4,250.-  บาท

หจก.ราชสีมา ก๊อปป้ี 
เซอร์วิส ราคา  4,250.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

360 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(กค) 5,635.00                  5,635.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
ราคา  5,635.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์
 ราคา  5,635.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

361 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(สป) 2,790.00                  2,790.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
ราคา  2,790.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์
 ราคา  2,790.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

362 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(กช) 11,435.00                11,435.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  11,435.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  11,435.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

363 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์(กช) 12,230.00                12,230.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
ราคา  12,230.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์
 ราคา  12,230.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

364 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง(กช) 22,099.00                22,099.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากดั  
 ราคา  22,099.-  บาท

บริษทั เค.ที.เอ็ม.สตีล จ ากดั  
 ราคา  22,099.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

365 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(สป) 1,208.00                  1,208.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
ราคา  1,208.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์
 ราคา  1,208.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

366 จดัซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต(์กช) 2,889.00                  2,889.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี       
ราคา  2,889.-  บาท

หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี       
ราคา  2,889.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

367 จา้งเหมาผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บ
รายได ้(15 มิ.ย. 63 - 31 ก.ค. 63)

13,800.00                13,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัชนิชา ปลอด
กลาง ราคา  13,800.-  บาท

นางสาวณฐัชนิชา ปลอด
กลาง ราคา  13,800.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

368 จา้งเหมาผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บ
รายได ้(15 มิ.ย. 63 - 31 ก.ค. 63)

13,800.00                13,800.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวณฐัชนิกา ปลอด
กลาง ราคา  13,800.-  บาท

นางสาวณฐัชนิกา ปลอด
กลาง ราคา  13,800.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

369 จา้งเหมาอดัน ้ายาถงัดบัเพลิง 
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
(สป)

3,960.00                  3,960.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นาซ่าโปรดกัส์ฯ     
ราคา  3,960.-  บาท

บริษทั นาซ่าโปรดกัส์ฯ     
ราคา  3,960.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

370 จา้งเหมาจดัท าคู่มืออบรม
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
(สป)

7,500.00                  7,500.00         เฉพาะเจาะจง นายปฐม  ปานกระทอน   
ราคา  7,500.- บาท

นายปฐม  ปานกระทอน   
ราคา  7,500.- บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

371 จา้งเหมาประกอบอาหารวา่งและ
อาหารกลางวนัโครงการจิตอาสา
พระราชทาน(สป)

27,500.00                27,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรางค ์ ค  าศิริ        
ราคา  27,500.-  บาท

นางสาวสุรางค ์ ค  าศิริ        
ราคา  27,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

372 จา้งเหมาจดัสถานท่ีและท าความ
สะอาดโครงการจิตอาสา
พระราชทาน(สป)

1,500.00                  1,500.00         เฉพาะเจาะจง นางศศิเศรษฐ์  ภู่ทองสุข   
ราคา  1,500.-  บาท

นางศศิเศรษฐ์  ภู่ทองสุข   
ราคา  1,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

373 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กช) 3,580.00                  3,580.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์  
ราคา  3,580.-  บาท

หจก.โคราชคอมพิวเตอร์  
ราคา  3,580.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

374 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า (กช) 7,304.00                  7,304.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน)
 ราคา  7,304.-  บาท

บริษทั ดูโฮม จ ากดั 
(มหาชน) ราคา  7,304.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

375 จดัซ้ือกระเป๋าอบรมตามโครงการ 
  จิตอาสาพระราชทาน (สป)

8,250.00                  8,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ชนะนา                       
ราคา  8,250.-  บาท

ร้าน ชนะนา                       
ราคา  8,250.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

376 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการอบรม
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
(สป)

4,890.00                  4,890.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
ราคา  4,890.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์
 ราคา  4,890.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

377 จดัซ้ือวสัดุก๊าชหุงตม้           
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
(สป)

1,520.00                  1,520.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนพวงค ์ ถมโพธ์ิ 
ราคา  1,520.-  บาท

นางสาวนพวงค ์ ถมโพธ์ิ 
ราคา  1,520.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

378 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์(กช)

500.00                     500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์  
ราคา  500.-  บาท

หจก.โคราชคอมพิวเตอร์  
ราคา  500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

379 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์(กค)

3,290.00                  3,290.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์  
ราคา  3,290.-  บาท

หจก.โคราชคอมพิวเตอร์  
ราคา  3,290.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

380 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากศาลาเลือกตั้ง ถึง
บา้นนายปรีฑา  ขุดโพธ์ิ   บา้น
แสนเมือง หมู่ท่ี 7

806,000.00              662,000.00     e-bidding หจก.โคราชด ารงคบ์ริการ 
525,000.00  บาท                  
 หจก. เอส เอช คอน
สตรัคชัน่550,000.00  บาท    
 หจก. กระทิงทอง กรุ๊ป 
531,000.00  บาท                
หจก. เจ พี เอ็นจิเนียร่ิง 
(2018)  645,500.00  บาท      
   บริษทั เกรทครีเอชัน่ จ  ากดั 
 650,000.00  บาท                 
 บริษทั บุญเจือ จ  ากดั 
595,000.00  บาท

หจก.โคราชด ารงคบ์ริการ 
525,000.00  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

381 จดัซ้ือหนงัสือ (กศ) 14,800.00                14,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  14,800.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  14,800.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

382 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากศาลาเลือกตั้ง ถึง
บา้นนายปรีฑา  ขุดโพธ์ิ   บา้น
แสนเมือง หมู่ท่ี 7

1,033,000.00          894,000.00     e-bidding หจก.โคราชพฒันะ 
690,000.00  บาท                  
หจก.โคราชด ารงคบ์ริการ 
680,000.00  บาท                
หจก.ธนกรเจริญทรัพย์
654,000.00  บาท                  
หจก.เอส เอช คอนสตรัคชัน่
690,000.00  บาท                
หจก.ตติญชยั (2004)  
700,000.00  บาท                
บริษทั มวลมิตรคอน
สตรัคชัน่ จ  ากดั  650,000.00 
 บาท        บริษทั ทีดบับลิว 
คอนกรีต จ ากดั 625,000.00 
 บาท               บริษทั เกรทค
รีเอชัน่ จ  ากดั 775,000.00 
บาท                 บริษทั คูณ
มัน่คง ก่อสร้าง 2006 จ ากดั 
711,711.00  บาท

กิจการร่วมคา้ เอส.เอ็น.พี. 
สหมงคลก่อสร้าง    
624,000.00  บาท

ตามระเบียบฯ ขอ้ 29  (2) -



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

383 หจก. ซีทีเค รุ่งเรือง กรุ๊ป  
769,000.00 บาท             
กิจการร่วมคา้ เอส.เอ็น.
พี.สหมงคลก่อสร้าง            
624,000.00  บาท

-

384 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว(กศ) 29,192.00                29,192.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
ราคา  29,192.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์
 ราคา  29,192.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

385 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กศ) 20,628.00                20,628.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
ราคา  20,628.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์
 ราคา  20,628.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

386 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยโสมนสัถึงสาม
แยกหนองไผ่ บา้นลองตอง หมู่ท่ี 9

547,000.00              466,000.00     e-bidding หจก.ธนกรเจริญทรัพย ์
378,000.00  บาท              
หจก.เอส เอช คอนสตรัคชัน่ 
366,000.00  บาท             
บริษทั ทีดบับลิว คอนกรีต 
จ ากดั 365,000.00  บาท    
บริษทั เกรทครีเอชัน่ จ  ากดั 
419,999.00  บาท             
บริษทั คูณมัน่คง ก่อสร้าง 
2006 จ ากดั                       
377,777.00  บาท

 บริษทั ทีดบับลิว คอนกรีต 
จ ากดั 365,000.00  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

387 จา้งเหมาซ่อมรถยนต ์ ทะเบียน 
กน-5164 นครราชสีมา (กช)

1,050.00                  1,050.00         เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ปลอ้งงูเหลือม  
ราคา  1,050.-  บาท

นายมานิตย ์ปลอ้งงูเหลือม  
ราคา  1,050.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

388 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน  
   ศพด.พนมวนั จ  านวน 103 วนั(ท า

การ) 1 ก.ค.63 - 30 พ.ค.63  (กศ)

90,817.16                90,817.16       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว    
ราคา  90,817.16  บาท

สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว    
ราคา  90,817.16  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

389 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน  
   4 โรงเรียน จ านวน 103 วนั(ท า
การ) 1 ก.ค.63 - 30 พ.ค.63 และ
ช่วงปิดเทอม  (กศ)

388,345.80              388,345.80     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว    
ราคา  388,345.80  บาท

สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว    
ราคา  388,345.80  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

390 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สป) 4,300.00                  7,200.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  7,200.20  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  7,200.20  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

391 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กค) 4,530.00                  3,385.20         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  3,385.20  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  3,385.20  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

392 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กช) 5,200.00                  4,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  4,800.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  4,800.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

393 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 30,200.00                23,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  23,900.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  23,900.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

394 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กศ) 200.00                     200.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  200.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  200.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

395 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 5,900.00                  2,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  2,600.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  2,600.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

396 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือน ก.ค.63(สป) 1,295.00                  1,295.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  865.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  865.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

397 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือน ก.ค.63(กศ) 255.00                     255.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์   
ราคา  420.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์   
ราคา  420.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

398 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ(์สป) 620.00                     620.00            เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  สมผดุง             
ราคา 620.- บาท

นางนิตยา  สมผดุง             
ราคา 620.- บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

399 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายโต๊ะ  เรืองประโดก     
ราคา  6,400.-  บาท

นายโต๊ะ  เรืองประโดก     
ราคา  6,400.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

400 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายลดั  ส่วนบุญ               
ราคา  6,400.-  บาท

นายลดั  ส่วนบุญ               
ราคา  6,400.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

401 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นางส ารวย จดัโพธ์ิ             
ราคา  6,400.-  บาท

นางส ารวย จดัโพธ์ิ             
ราคา  6,400.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

402 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม   
ราคา  6,400.-  บาท

นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม   
ราคา  6,400.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

403 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  พินพิมาย    
ราคา  6,400.-  บาท

นางสมหมาย  พินพิมาย    
ราคา  6,400.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

404 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ   
ราคา  6,400.-  บาท

นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ   
ราคา  6,400.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

405 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นางเล่ียม ของโพธ์ิ             
ราคา  6,400.-  บาท

นางเล่ียม ของโพธ์ิ             
ราคา  6,400.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

406 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั
 ศพด.พนมวนั ปีงบประมาณ 
2563 เทอม 1/2563 จ านวน 103 
วนั

276,040.00              276,040.00     เฉพาะเจาะจง นางเหรียญ  ถนอมในเมือง   
ราคา 276,040.-  บาท

นางเหรียญ  ถนอมในเมือง  
 ราคา 276,040.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

407 โครงการซ่อมแซมผิวทางลาดยาง
โดยก่อสร้างผิวทางคอนกรีต
ทดแทน จากถนนมิตรภาพถึง
บา้นหนองบวั บา้นหนองบวั   
หมู่ท่ี 8

811,000.00              681,000.00     e-bidding บริษทั เดสพาซีโต บูล จ  ากดั  
  810,999.00  บาท                
 บริษทั เกรทครีเอชัน่ จ  ากดั 
669,000.00 บาท                 
บริษทั บุญเจือ จ  ากดั 
500,000.00 บาท

บริษทั บุญเจือ จ  ากดั 
500,000.00 บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
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ขอ้เสนอแนะ

408 จา้งเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน
ศพด.พนมวนั(กศ)

17,500.00                17,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ผลิตโชคก่อสร้าง      
ราคา  17,500.-  บาท

หจก.ผลิตโชคก่อสร้าง      
ราคา  17,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

409 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กค) 4,500.00                  4,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมา ก๊อปป้ี เซอร์วิส
 ราคา  4,500.-  บาท

หจก.ราชสีมา ก๊อปป้ี 
เซอร์วิส ราคา  4,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

410 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร(สป) 8,500.00                  8,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สุมาลีไมง้าม           
ราคา  8,500.-  บาท

ร้านแม่สุมาลีไมง้าม           
ราคา  8,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

411 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง(สป) 8,783.00                  8,783.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน)
 ราคา  8,783.-  บาท

บริษทั ดูโฮม จ ากดั 
(มหาชน) ราคา  8,783.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

412 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย(ุกช) 14,300.00                14,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์     
ราคา  14,300.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์     
ราคา  14,300.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

413 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
(กช)

321.00                     321.00            เฉพาะเจาะจง หจก.หน าเซ็ง คา้วสัดุภณัฑ ์ 
ราคา  321.-  บาท

หจก.หน าเซ็ง คา้วสัดุภณัฑ ์ 
ราคา  321.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

414 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย(ุสป) 2,354.00                  2,354.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชซีคิว (1995)   
ราคา  2,354.-  บาท

หจก.โคราชซีคิว (1995)   
ราคา  2,354.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

415 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง(กช) 2,507.00                  2,507.00         เฉพาะเจาะจง หจก.หน าเซ็ง คา้วสัดุภณัฑ ์ 
ราคา  2,507.-  บาท

หจก.หน าเซ็ง คา้วสัดุภณัฑ ์ 
ราคา  2,507.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-
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416 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง(กศ) 2,288.00                  2,288.00         เฉพาะเจาะจง หจก.หน าเซ็ง คา้วสัดุภณัฑ ์
ราคา  2,288.-  บาท

หจก.หน าเซ็ง คา้วสัดุภณัฑ ์
ราคา  2,288.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

417 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน ้า 
ทะเบียน ผฉ 2587 นครราชสีมา
(สป)

16,930.00                16,930.00       เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ปลอ้งงูเหลือม  
ราคา  16,930.-  บาท

นายมานิตย ์ปลอ้งงูเหลือม  
ราคา  16,930.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

418 จา้งเหมาจดัท าแบบประเมิน
ความพึงพอใจ (สป)

20,000.00                20,000.00       เฉพาะเจาะจง ม.ราชภฏันครราชสีมา     
ราคา  20,000.-  บาท

ม.ราชภฏันครราชสีมา     
ราคา  20,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

419 จา้งเหมาตรวจสภาพและ
ซ่อมแซมรถยนต ์ทะเบียน ขง 
2897 นครราชสีมา (กค)

5,705.24                  5,705.24         เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้ไทยเยน็ จ  ากดั
  ราคา  5,705.24  บาท

บริษทั โตโยตา้ไทยเยน็ 
จ  ากดั  ราคา  5,705.24  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

420 จา้งเหมาตรวจสภาพและ
ซ่อมแซมรถยนต ์ทะเบียน ขง 
2894 นครราชสีมา (กค)

428.00                     428.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้ไทยเยน็ จ  ากดั
 ราคา  428.-  บาท

บริษทั โตโยตา้ไทยเยน็ 
จ  ากดั ราคา  428.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

421 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(สธ) 1,500.00                  1,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  1,500.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  1,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

422 จดัซ้ือกากน ้าตาลและหวัเช้ือEM(

สธ)

4,200.00                  4,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
ราคา  4,200.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์
 ราคา  4,200.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

423 จา้งเหมาจดัท าป้าย (สป) 360.00                     360.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  360.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  360.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

424 จา้งเหมาจดัท าป้าย (สธ) 350.00                     350.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
ราคา  350.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์
 ราคา  350.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

425 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน(กค) 17,500.00                17,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์      
ราคา  17,500.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์      
ราคา  17,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

426 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร(สป) 4,000.00                  4,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบวัขาวพนัธุ์ไม ้           
ราคา  4,000.-  บาท

ร้านบวัขาวพนัธุ์ไม ้           
ราคา  4,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

427 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร(สป) 1,926.00                  1,926.00         เฉพาะเจาะจง หจก.บุญไทยแมชีนเนอร่ี  
ราคา  1,926.-  บาท

หจก.บุญไทยแมชีนเนอร่ี  
ราคา  1,926.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

428 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร(สป) 3,650.00                  3,650.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่
 ราคา  3,650.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ต คอน
สตรัคชัน่ ราคา  3,650.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

429 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร(สป) 5,140.00                  5,140.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
ราคา  5,140.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์
 ราคา  5,140.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

430 จดัซ้ือน ้ายาดบัเพลิงเคมีแห้ง (สป) 7,200.00                  7,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั นาซ่าไฟร์โปรดกัส์ฯ  
ราคา  7,200.-  บาท

บริษทั นาซ่าไฟร์โปรดกัส์ฯ 
 ราคา  7,200.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

431 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สป) 2,377.00                  2,377.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  2,377.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  2,377.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

432 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กค) 3,900.00                  3,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  3,900.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  3,900.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

433 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กช) 7,200.00                  7,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  7,200.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  7,200.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

434 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 23,951.10                23,951.10       เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  23,951.10  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  23,951.10  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

435 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 4,895.10                  4,895.10         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  4,895.10  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  4,895.10  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

436 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือน ส.ค.63(สป) 690.00                     690.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  690.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  690.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

437 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือน ส.ค.63(กศ) 525.00                     525.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  525.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  525.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

438 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ(์สป) 620.00                     620.00            เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  สมผดุง             
ราคา  620.-  บาท

นางนิตยา  สมผดุง             
ราคา  620.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

439 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายโต๊ะ  เรืองประโดก     
ราคา  6,400.-  บาท

นายโต๊ะ  เรืองประโดก เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

440 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายลดั  ส่วนบุญ                
ราคา  6,400.-  บาท

นายลดั  ส่วนบุญ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

441 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นางส ารวย จดัโพธ์ิ             
ราคา  6,400.-  บาท

นางส ารวย จดัโพธ์ิ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

442 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม   
ราคา  6,400.-  บาท

นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

443 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  พินพิมาย   
ราคา  6,400.-  บาท

นางสมหมาย  พินพิมาย เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

444 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ   
ราคา  6,400.-  บาท

นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

445 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นางเล่ียม ของโพธ์ิ             
ราคา  6,400.-  บาท

นางเล่ียม ของโพธ์ิ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

446 จดัซ้ือน ้ามนัไฮดรอลิก (สธ) 1,861.80                  1,861.80         เฉพาะเจาะจง หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี       
ราคา  1,861.80  บาท

หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี       
ราคา  1,861.80  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

447 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ ์(สป) 4,770.00                  4,770.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์  
ราคา  4,770.-  บาท

หจก.โคราชคอมพิวเตอร์  
ราคา  4,770.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

448 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงโครงการ
แผนอพยพหนีไฟ (สป)

250.00                     250.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  250.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  250.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

449 จา้งเหมาประกอบอาหาร
โครงการอนุรักษพ์ลงังานฯ (สธ)

14,000.00                14,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  พยงุกลาง         
ราคา  14,000.-  บาท

นางสุมาลี  พยงุกลาง         
ราคา  14,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

450 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล (สธ) 390.00                     390.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่
 ราคา  390.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ต คอน
สตรัคชัน่ ราคา  390.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

451 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการซอ้ม
แผนอพยพหนีไฟ (สป)

360.00                     360.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่
 ราคา  390.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ต คอน
สตรัคชัน่ ราคา  390.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

452 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการให้
ความรู้ผูป้กครองในการส่งเสริม
พฒันาการเด็กอาย ุ3-5 ปี (สป)

360.00                     360.00            เฉพาะเจาะจง นายปฐม  ปานกระทอน   
ราคา  390.-  บาท

นายปฐม  ปานกระทอน   
ราคา  390.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

453 จา้งเหมาประกอบอาหาร 
โครงการให้ความรู้ผูป้กครองใน
การส่งเสริมพฒันาการเด็ก (กศ)

9,540.00                  9,540.00         เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  พยงุกลาง         
ราคา  9,540.-  บาท

นางสุมาลี  พยงุกลาง         
ราคา  9,540.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

454 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร(สป) 6,600.00                  6,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์พีซี ทูลมาร์ท 
จ ากดั ราคา  6,600.-  บาท

บริษทั อาร์พีซี ทูลมาร์ท 
จ ากดั ราคา  6,600.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

455 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(สป) 6,575.00                  6,575.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  6,575.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  6,575.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

456 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ (เจล) (สป) 18,900.00                18,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นยาพงษสุ์วรรณ    
ราคา  18,900.-  บาท

ร้านบา้นยาพงษสุ์วรรณ    
ราคา  18,900.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

457 จา้งเหมาประกอบอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม โครงการซอ้มแผน
อพยพหนีไฟ (สป)

2,100.00                  2,100.00         เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  พยงุกลาง        
ราคา  2,100.-  บาท

นางสุมาลี  พยงุกลาง        
ราคา  2,100.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

458 จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน (กศ) 39,100.00                39,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
ราคา  39,100.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์
 ราคา  39,100.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

459 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ(กช) 4,000.00                  4,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านจาตุรงคเ์น็ตเวิร์ต        
ราคา  4,000.-  บาท

ร้านจาตุรงคเ์น็ตเวิร์ต        
ราคา  4,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

460 จดัซ้ือส่ือการเรียนการสอน (กศ) 4,000.00                  4,000.00         เฉพาะเจาะจง มูลนิธิพฒันาเด็กราช
นครินทร์ ราคา  4,000.-  บาท

มูลนิธิพฒันาเด็กราช
นครินทร์ ราคา  4,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

461 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต ์
ทะเบียน ขง 2897 นครราชสีมา 
(กค)

1,900.00                  1,900.00         เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ ปลอ้งงูเหลือม  
ราคา  1,900.-  บาท

นายมานิตย ์ ปลอ้งงูเหลือม  
ราคา  1,900.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

462 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการ (กศ) 300.00                     300.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่
 ราคา  300.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่
 ราคา  300.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

463 จา้งเหมาประกอบอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามยัเด็กปฐมวยั (กศ)

3,850.00                  3,850.00         เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  พยงุกลาง         
ราคา  3,850.-  บาท

นางสุมาลี  พยงุกลาง         
ราคา  3,850.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

464 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในพ้ืนท่ีส านกังาน
เทศบาลต าบลบา้นโพธ์ิ ดา้นทิศ
ตะวนัตกของอาคารอเนกประสงค์
 บา้นมะค่า หมู่ท่ี 6

441,000.00              369,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั
ราคา 367,000.-  บาท

บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั
ราคา 367,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

465 จา้งเหมาจดัท าหนา้กากส าหรับ
ปิดจมูก จ  านวน 11,120  ช้ิน ๆ  ละ
 10 บาท โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคประจ าปี 2563

111,200.00              111,200.00     เฉพาะเจาะจง นายปฐม  ปานกระทอน   
ราคา  111,200.- บาท

นายปฐม  ปานกระทอน   
ราคา  111,200.- บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

466 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กค) 10,574.00                10,574.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  10,574.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  10,574.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

467 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กค) 10,020.00                10,020.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ราชสีมาก๊อปป้ีเซอร์วิส 
 ราคา  10,020.-  บาท

หจก.ราชสีมาก๊อปป้ีเซอร์วิส 
 ราคา  10,020.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

468 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (สธ) 6,792.00                  6,792.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
ราคา  6,792.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์
 ราคา  6,792.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

469 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (สป)

8,950.00                  8,950.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร แซ่เอ้ียง     
ราคา 8,950.-  บาท

นางสาวศิริพร แซ่เอ้ียง     
ราคา 8,950.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

470 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 
โครงการส่งเสริมอาชีพ (สป)

430.00                     430.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่
 ราคา  430.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ต คอน
สตรัคชัน่ ราคา  430.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

471 จา้งเหมาประกอบอาหารวา่งและ
อาหารกลางวนั โครงการส่งเสริม
อาชีพ (สป)

8,400.00                  8,400.00         เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  พยงุกลาง       
ราคา  8,400.-  บาท

นางสุมาลี  พยงุกลาง       
ราคา  8,400.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

472 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 
โครงการป้องกนัและควบคุมโรค 
(สป)

360.00                     360.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่
  ราคา  360.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ต คอน
สตรัคชัน่  ราคา  360.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

473 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (สป) 5,040.00                  5,040.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  5,040.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  5,040.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

474 จดัซ้ือวสัดุอ่ืนๆซ่อมแอร์ ศพด.
(กศ)

9,630.00                  9,630.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซิงกวงเฮงการไฟฟ้า  
ราคา  9,630.-  บาท

หจก.ซิงกวงเฮงการไฟฟ้า  
ราคา  9,630.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

475 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า (กช) 5,778.00                  5,778.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซิงกวงเฮงการไฟฟ้า  
ราคา  5,778.-  บาท

หจก.ซิงกวงเฮงการไฟฟ้า  
ราคา  5,778.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

476 จดัซ้ือครุภณัฑง์านบา้นงานครัว
(สป)

4,500.00                  4,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา 4,500.- บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา 4,500.- บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

477 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน (สป) 6,120.00                  6,120.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์  
ราคา  6,120.-  บาท

หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

478 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
 ทะเบียน 86-5273 นครราชสีมา 
(สธ)

3,950.00                  3,950.00         เฉพาะเจาะจง นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

479 จดัซ้ือบานกระจก ศพด.พนมวนั
(กศ)

1,800.00                  1,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ผลิตโชคก่อสร้าง หจก.ผลิตโชคก่อสร้าง เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

480 จดัซ้ือยางรถกระเชา้   ทะเบียน 
85-7978 นครราชสีมา (กช)

33,180.00                33,180.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ราชสีมาศูนยล์อ้
เซอร์วิส  ราคา  33,180.-  บาท

บริษทั ราชสีมาศูนยล์อ้
เซอร์วิส  ราคา  33,180.-  
บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

481 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
 ทะเบียน 88-6834 นครราชสีมา 
(สธ)

3,190.00                  3,190.00         เฉพาะเจาะจง นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง 
ราคา  3,190.-  บาท

นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง 
ราคา  3,190.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

482 จดัซ้ือกากน ้าตาลและหวัเช้ือ EM  
(สธ)

4,200.00                  4,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  4,200.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  4,200.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

483 จา้งเหมาจดัท าป้าย (สป) 360.00                     360.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  360.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  360.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

484 จา้งเหมาจดัท าป้าย (สธ) 350.00                     350.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  350.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  350.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

485 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน(กค) 17,500.00                17,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์      
ราคา  17,500.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์      
ราคา  17,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

486 จา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม โครงการอบรม
คุณธรรมฯ (กศ)

4,690.00                  4,690.00         เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  พยงุกลาง         
ราคา  4,690.-  บาท

นางสุมาลี  พยงุกลาง         
ราคา  4,690.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

487 จา้งเหมาดูดส่ิงปฏิกูล (กศ) 1,800.00                  1,800.00         เฉพาะเจาะจง นายวิรัช  ถมโพธ์ิ               
ราคา 1,800.-   บาท

นายวิรัช  ถมโพธ์ิ               
ราคา 1,800.-   บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

488 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการ
อบรมคุณธรรมฯ (กศ)

360.00                     360.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่
 ราคา  360.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ต คอน
สตรัคชัน่ ราคา  360.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

489 จา้งเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 86-5273 นครราชสีมา
(สธ)

35,000.00                35,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสมบติั  ด ากลาง           
ราคา  35,000.-  บาท

นายสมบติั  ด ากลาง           
ราคา  35,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

490 จา้งเหมาติดตั้งเคร่ืองสแกน
ลายน้ิวมือ (สป)

3,500.00                  3,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์  
ราคา  3,500.-  บาท

หจก.โคราชคอมพิวเตอร์  
ราคา  3,500.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

491 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สป) 6,248.50                  6,248.50         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั          
ราคา  6,248.50  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั          
ราคา  6,248.50  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

492 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กค) 2,400.00                  2,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  2,400.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  2,400.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

493 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กช) 5,180.00                  5,180.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  5,180.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  5,180.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

494 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 24,770.00                24,770.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  24,770.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  24,770.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

495 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(กศ) 200.00                     200.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  200.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  200.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

496 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง(สธ) 1,800.00                  1,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  1,800.-  บาท

บริษทั เกณิกา จ  ากดั           
ราคา  1,800.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

497 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือน ก.ย.63(สป) 720.00                     720.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  720.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  720.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

498 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือน ก.ย.63(กศ) 330.00                     330.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  330.-  บาท

ร้านเอส.พี.วอเตอร์สโตร์  
ราคา  330.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

499 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ(์สป) 600.00                     600.00            เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  สมผดุง             
ราคา  600.-  บาท

นางนิตยา  สมผดุง             
ราคา  600.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

500 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายโต๊ะ  เรืองประโดก     
ราคา  6,400.-  บาท

นายโต๊ะ  เรืองประโดก     
ราคา  6,400.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

501 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายลดั  ส่วนบุญ                
ราคา  6,400.-  บาท

นายลดั  ส่วนบุญ                
ราคา  6,400.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

502 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นางส ารวย จดัโพธ์ิ             
ราคา  6,400.-  บาท

นางส ารวย จดัโพธ์ิ             
ราคา  6,400.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

503 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม   
ราคา  6,400.-  บาท

นายสุเทพ  ปราบงูเหลือม   
ราคา  6,400.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

504 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  พินพิมาย    
ราคา  6,400.-  บาท

นางสมหมาย  พินพิมาย    
ราคา  6,400.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

505 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ  
ราคา  6,400.-  บาท

นายบุญเรือง  รอดสวสัด์ิ  
ราคา  6,400.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

506 จา้งเหมาบริการคนงานทัว่ไป 6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง นางเล่ียม ของโพธ์ิ             
ราคา  6,400.-  บาท

นางเล่ียม ของโพธ์ิ             
ราคา  6,400.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

507 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ ์(กศ) 6,920.00                  6,920.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์     
ราคา  6,920.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์     
ราคา  6,920.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

508 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (สธ) 3,000.00                  3,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  3,000.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  3,000.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

509 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (สธ) 3,611.00                  3,611.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  3,611.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  3,611.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

510 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง
(สธ)

2,354.00                  2,354.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซิงกวงเฮงการไฟฟ้า    
ราคา  2,354.-  บาท

หจก.ซิงกวงเฮงการไฟฟ้า    
ราคา  2,354.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

511 จดัซ้ือวสัดุยานเช้ือเพลิงและ    
หล่อล่ืน (สธ)

1,155.60                  1,155.60         เฉพาะเจาะจง หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี        
ราคา  1,155.60  บาท

หจก.ชุนหลีแบตเตอร่ี        
ราคา  1,155.60  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

512 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ ์(สป) 2,190.00                  2,190.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์      
ราคา  2,190.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์      
ราคา  2,190.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

513 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ ์(สธ) 17,490.00                17,490.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์      
ราคา  17,490.-  บาท

หจก.เดอะบ๊ิก ซิสเต็มส์      
ราคา  17,490.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

514 จา้งเหมาจดัท าป้ายครงการอบรม
จริยธรรมฯ (สป)

360.00                     360.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่
  ราคา  360.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ต คอน
สตรัคชัน่  ราคา  360.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

515 จา้งเหมาจดัท าป้าย
ประชาสมัพนัธ์รณรงคค์ดัแยก
ขยะฯ (สธ)

6,400.00                  6,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่
 ราคา  6,400.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ต คอน
สตรัคชัน่ ราคา  6,400.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

516 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กช) 14,156.00                14,156.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  14,156.-  บาท

หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
 ราคา  14,156.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

517 จา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม อาหารกลางวนั 
โครงการอบรมคุณธรรมฯ (กศ)

11,900.00                11,900.00       เฉพาะเจาะจง นางสุมาลี  พยงุกลาง         
ราคา  11,900.-  บาท

นางสุมาลี  พยงุกลาง         
ราคา  11,900.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

518 จา้งเหมาจดัท าป้ายเยีย่มนอ้ง 
โครงการสนบัการศึกษาฯ (กศ)

240.00                     240.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเขียดอาร์ต คอนสตรัคชัน่
  ราคา  240.-  บาท

ร้านเขียดอาร์ต คอน
สตรัคชัน่  ราคา  240.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

519 จา้งเหมาซ่อมแอร์รถยนต ์
ทะเบียน กน 5164 นครราชสีมา

3,600.00                  3,600.00         เฉพาะเจาะจง นายวินยั  อุไรพงษ ์            
ราคา  3,600.-  บาท

นายวินยั  อุไรพงษ ์            
ราคา  3,600.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

520 จา้งเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 85-6145นครราชสีมา
(สธ)

1,350.00                  1,350.00         เฉพาะเจาะจง นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง  
ราคา  1,350.-  บาท

นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง  
ราคา  1,350.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

521 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นมะค่า 
หมู่ท่ี 6

842,000.00              721,000.00     e-bidding บริษทั คอนส์ ซิสเตม็จ ากดั  
789,600.00 บาท                      
หจก. โคราชพฒันะ        
688,00.00 บาท                        
หจก. โคราชด ารงคบ์ริการ 
700,000.00 บาท                      
หจก. พงษพิ์มาย ก่อสร้าง 
654,300.00 บาท                      
หจก. กอ้งปฐพี             
648,000.00 บาท                      
หจก. วาสนาดีการโยธา 168  
689,000.00 บาท                   
บริษทั มวลมิตรคอนสตรัคชัน่ 
จ  ากดั 570,000.00 บาท          
บริษทั เกรทครีเอชัน่ จ  ากดั 
655,590.00 บาท                   
บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
648,900.00 บาท                   
บริษทั วนัก่ิง เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั
 597,000.00 บาท

บริษทั มวลมิตรคอน
สตรัคชัน่ จ  ากดั                 
ราคา  570,000.00 บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

522 จดัซ้ือวสัดุผลิตส่ือการเรียนการ
สอน ใบงาน แบบฝึกหดั (กศ)

34,830.00                34,830.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

523 จดัซ้ิอวสัดุคอมพิวเตอร์ (กช) 980.00                     980.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวี โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูข้ายโดยตรง

-

524 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   สายทางลองตอง    
ซอย 8 (พิทกัษไ์ทย) บา้นลองตอง
 หมู่ท่ี 9

49,000.00                47,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั  
ราคา 47,000.00 บาท

บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั  
ราคา 47,000.00 บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

525 จา้งเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 85-5273นครราชสีมา
(สธ)

8,800.00                  8,800.00         เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์  ปลอ้งงูเหลือม  
ราคา  8,800.-  บาท

นายมานิตย ์  ปลอ้งงูเหลือม 
 ราคา  8,800.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

526 จา้งเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 88-6834นครราชสีมา
(สธ)

3,410.00                  3,410.00         เฉพาะเจาะจง นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง  
ราคา  3,410.-  บาท

นายธีรังกูร  พนูเกิดมะเริง  
ราคา  3,410.-  บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

527 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางลองตอง ซอย 
12 (ทรงยศ) บา้นลองตอง หมู่ท่ี 9

27,000.00                25,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
ราคา  25,000.00 บาท

บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
25,000.00 บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

528 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางโตนด ซอย 10
 (บา้นโนน) หมู่ท่ี 2 บา้นโตนด

31,000.00                29,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
ราคา  29,000.00 บาท

บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
29,000.00 บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-



รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง

ปัญหา/อุปสรรค/
ขอ้เสนอแนะ

529 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อ
พกั ซอยริมคลอง บา้นหนองบวั 
หมู่ท่ี 8

144,100.00              140,900.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
ราคา  140,000.00 บาท

บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
140,000.00 บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

530 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อและบ่อ
พกั ซอยแยกโพลีแบกไปบา้น
แสนเมือง หมู่ท่ี 7

94,500.00                91,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
ราคา  91,000.00 บาท

บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
91,000.00 บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

531 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นยายประนอม 
(หลงัสระพระอยูก่รรม) หมู่ท่ี 3

155,000.00              123,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
ราคา 123,000.00 บาท

บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั 
123,000.00 บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-

532 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางหนองบวั ซอย
 43 (ขอประกลาง) บา้นหนองบวั
 หมู่ท่ี 8

149,000.00              137,000.00     e-bidding บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั   
ราคา 137,000.00 บาท

บริษทั ปิยราชขนส่ง จ  ากดั   
ราคา 137,000.00 บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและ
เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
และเป็นผูรั้บจา้งโดยตรง

-


