
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง
1 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ส านกัปลัด 11,200.00   11,200.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เบสทเ์ทค โอเอ จ ากดั 11,200.00            ราคาต่ าสุด 2 มนีาคม 2563
2 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง บ ารุงรักษาซ่อมแซม 5,846.00     5,846.00     เฉพาะเจาะจง ร้านลิดาวัสดุกอ่สร้าง 5,846.00             ราคาต่ าสุด 6 มนีาคม 2563

สุขาภบิาล
3 จ้างเหมาอาหารว่างประชุมประจ าเดือน 1,750.00     1,750.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวจีราภรณ์ ททีา 1,750.00             ราคาต่ าสุด 6 มนีาคม 2563
4 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ตามโครงการพลังคน 23,130.00   23,130.00   เฉพาะเจาะจง ร้านดวงโพธิพ์มิพ ์ 23,130.00            ราคาต่ าสุด 11 มนีาคม 2563

ไทยร่วมใจปอ้งกนัไวรัสโคโรนา่ 2019
5 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหาร 6,500.00     6,500.00     เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร ทพิย์มณี 6,500.00             ราคาต่ าสุด 11 มนีาคม 2563

ว่างตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจ ราคาต่ าสุด
ปอ้งกนัไวรัสโคโรนา่ 2019 ราคาต่ าสุด

6 จ้างเหมาจัดท าปา้ยตามโครงการฯ 500.00       500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านลัคน ์สตูดิโอ 500.00                ราคาต่ าสุด 11 มนีาคม 2563
7 จ้างเหมาซ่อมแซมทางระบายน้ าภายใน 23,500.00   23,500.00   เฉพาะเจาะจง นายฉัตรพงษ ์ททีา 23,500.00            ราคาต่ าสุด 12 มนีาคม 2563

หมู่บา้นหนองคูณ หมู่ที่ 3 
8 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง 4,800.00     4,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพรรณ 4,800.00             ราคาต่ าสุด 17 มนีาคม 2563
9 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ กองการศึกษา 11,350.00   11,350.00   เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพรรณ 11,350.00            ราคาต่ าสุด 17 มนีาคม 2563
10 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน กองการศึกษา 3,300.00     3,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพรรณ 3,300.00             ราคาต่ าสุด 17 มนีาคม 2563
11 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน กองการศึกษา 1,000.00     1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิริบุ๊ค สโตร์ 1,000.00             ราคาต่ าสุด 17 มนีาคม 2563
12  จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 5,129.00     5,129.00     เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพรรณ 5,129.00             ราคาต่ าสุด 23 มนีาคม 2563
13 จ้างเหมาปา้ยประชุมประจ าเดือนระดับ 500.00       500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านลัคน ์สตูดิโอ 500.00                ราคาต่ าสุด 23 มนีาคม 2563

ต าบล
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง
14 จ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 4,200.00     4,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านท ีพ ีซี ปร้ินต้ิง 4,200.00             ราคาต่ าสุด 23 มนีาคม 2563

รณรงค์เฝ้าระวังไวรัสโคโรนา่ 2019
15 จ้างเหมาท าแผ่นพบัรายละเอยีดเกี่ยวกบั 1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านท ีพ ีซี ปร้ินต้ิง 1,500.00             ราคาต่ าสุด 23 มนีาคม 2563

เฝ้าระวังไวรัสโคโรนา่ 2019
16 จัดซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 9,334.00     9,334.00     เฉพาะเจาะจง นายเล่ือน ดวงโพธิพ์มิฑ์ 9,334.00             ราคาต่ าสุด 26 มนีาคม 2563
17 จัดซ้ือสบู่เหลวล้างมอื (480 ml) 1,188.00     1,188.00     เฉพาะเจาะจง ร้านดวงโพธ์พมิพ ์ 1,188.00             ราคาต่ าสุด 26 มนีาคม 2563
18 จัดซ้ือวัสดุทางการแพทย์ 36,600.00   36,600.00   เฉพาะเจาะจง ร้านดวงโพธ์พมิพ ์ 36,600.00            ราคาต่ าสุด 26 มนีาคม 2563
19 จ้างเหมาบริการ น.ส.ยุภาพร วิชัยค าจร 52,800.00   52,800.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.ยุภาพร วิชัยค าจร 52,800.00            ราคาต่ าสุด 31 มนีาคม 2563
20 จ้างเหมาบริการ นางจินดา เนากลาง 45,000.00   45,000.00   เฉพาะเจาะจง นางจินดา เนากลาง 45,000.00            ราคาต่ าสุด 31 มนีาคม 2563
21 จ้างเหมาบริการ นายทวี ทบัภมูี 45,000.00   45,000.00   เฉพาะเจาะจง นายทวี ทบัภมูี 45,000.00            ราคาต่ าสุด 31 มนีาคม 2563
22 จ้างเหมาบริการ นายสุทธินนัท ์นาโพธิ์ 45,000.00   45,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสุทธินนัท ์นาโพธิ์ 45,000.00            ราคาต่ าสุด 31 มนีาคม 2563
23 จ้างเหมาบริการ น.ส.รุ่งทพิย์ สุวงศ์ 52,800.00   52,800.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.รุ่งทพิย์ สุวงศ์ 52,800.00            ราคาต่ าสุด 31 มนีาคม 2563
24 จ้างเหมาบริการ น.ส.บษุกร ศรีสุข 52,800.00   52,800.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.บษุกร ศรีสุข 52,800.00            ราคาต่ าสุด 31 มนีาคม 2563
25 จ้างเหมาบริการ น.ส.พชัรียาพร โยมา 45,000.00   45,000.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.พชัรียาพร โยมา 45,000.00            ราคาต่ าสุด 31 มนีาคม 2563
26 จ้างเหมาบริการ นายศุภกร กอ้นค า 45,000.00   45,000.00   เฉพาะเจาะจง นายศุภกร กอ้นค า 45,000.00            ราคาต่ าสุด 31 มนีาคม 2563
27  จ้างเหมาบริการ นายสุทธิพงษ ์นามศรี 17,600.00   17,600.00   เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ ์นามศรี 17,600.00            ราคาต่ าสุด 31 มนีาคม 2563
28 จ้างเหมาบริการ น.ส.สุธิดา ค้ าชู 52,800.00   52,800.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.สุธิดา ค้ าชู 52,800.00            ราคาต่ าสุด 31 มนีาคม 2563
29 จ้างเหมาบริการ นายสมนกึ ไชยโคตร 42,000.00   42,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสมนกึ ไชยโคตร 42,000.00            ราคาต่ าสุด 31 มนีาคม 2563
30 จ้างเหมาบริการ นายหนอูวน ศรีดารา 42,000.00   42,000.00   เฉพาะเจาะจง นายหนอูวน ศรีดารา 42,000.00            ราคาต่ าสุด 31 มนีาคม 2563
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
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ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง
31 จ้างเหมาบริการ นายพชิัย ศิริมงกต 48,000.00   48,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพชิัย ศิริมงกต 48,000.00            ราคาต่ าสุด 31 มนีาคม 2563
32 จ้างเหมาบริการ นายวิวัฒน ์เพยีลุ้ย 48,000.00   48,000.00   เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน ์เพยีลุ้ย 48,000.00            ราคาต่ าสุด 31 มนีาคม 2563
33 จ้างเหมาบริการ นายบญุเรียน สุดเหลือ 42,000.00   42,000.00   เฉพาะเจาะจง นายบญุเรียน สุดเหลือ 42,000.00            ราคาต่ าสุด 31 มนีาคม 2563
34 จ้างเหมาบริการ นายทองคูณ สุวรรณหาร 42,000.00   42,000.00   เฉพาะเจาะจง นายทองคูณ สุวรรณหาร 42,000.00            ราคาต่ าสุด 31 มนีาคม 2563
35 จ้างเหมาบริการ นายวิลัย สุวรรณหาร 42,000.00   42,000.00   เฉพาะเจาะจง นายวิลัย  สุวรรณหาร 42,000.00            ราคาต่ าสุด 31 มนีาคม 2563
36 จ้างเหมาบริการ นายนวล  สุดสอาด 42,000.00   42,000.00   เฉพาะเจาะจง นายนวล สุดสอาด 42,000.00            ราคาต่ าสุด 31 มนีาคม 2563
37 จ้างเหมาบริการ นายสงวน สุดใด 42,000.00   42,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสงวน สุดใด 42,000.00            ราคาต่ าสุด 31 มนีาคม 2563
38 จ้างเหมาบริการ นายละไม สมบรูณ์ 45,900.00   45,900.00   เฉพาะเจาะจง นายละไม สมบรูณ์ 45,900.00            ราคาต่ าสุด 31 มนีาคม 2563
39 จ้างเหมาบริการ นายไพศาล จ่าบาล 45,900.00   45,900.00   เฉพาะเจาะจง นายไพศาล จ่าบาล 45,900.00            ราคาต่ าสุด 31 มนีาคม 2563
40 จ้างเหมาบริการ นายสุวิทย์ สุดศรี 45,900.00   45,900.00   เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์ สุดศรี 45,900.00            ราคาต่ าสุด 31 มนีาคม 2563
41 จ้างเหมาบริการ นายราเมศ สุดใหญ่ 52,800.00   52,800.00   เฉพาะเจาะจง นายราเมศ สุดใหญ่ 52,800.00            ราคาต่ าสุด 31 มนีาคม 2563
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