
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2561 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

 
ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1 จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิง ส้ำนักปลัด
ประจ้ำเดือนตลุำคม   

16,163.00 
 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร 16,163.-
บำท 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

2 จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิง กองกำรศึกษำฯ
ประจ้ำเดือนตลุำคม   

6,641.00 
 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร 6,641.-
บำท 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

3 จัดซื้อน้้ำด่ืม ประจ้ำเดือนตลุำคม 1,650.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยก้ำนก่อง  ทองไสย์ 1,650.- บำท นำยก้ำนก่อง  ทองไสย ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

4 จัดซื้อค่ำยำเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์กำร
ปฐมพยำยำบำล  

4,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.วิมลชัยเภสัช 4,000.- บำท หจก.วิมลชัยเภสัช เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

5 จ้ำงเหมำค่ำเครื่องเช่ำถ่ำยเอกสำร 
ประจ้ำเดือนตลุำคม  

3,500.00 เฉพำะเจำะจง 
 

บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพ
พลำย จ้ำกัด  3,500.-บำท 
 

บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ 
แอนด์ ซัพพลำย จ้ำกัด   

 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

6 จ้ำงเหมำบริกำรรถ-รบัสง่นักเรียน 
ประจ้ำเดือนตลุำคม 

8,500.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยประดิษฐ  แสงจ้ำปี 8,500.- บำท นำยประดิษฐ  แสงจ้ำป ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

7 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยประชำสมัพันธ์แพทย์
บริกำรฉุกเฉิน 

6000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนพัฒนบิูลย์ เซอร์วิส 6,000.- บำท ร้ำนพัฒนบิูลย์ เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 



ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

8 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
ตุลำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยวิทวัฒน์ แสนเมือง 6,000.-
บำท 

นำยวิทวัฒน์ แสนเมือง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

9 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
ตุลำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยยยรรยง รีทอง 6,000.-บำท นำยยยรรยง รี ทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

10 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
ตุลำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยสัญญำ ลุยสุข 6,000.-บำท นำยสัญญำ ลุยสุข เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

11 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
ตุลำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยสมชำย กำดีโรจน์ 6,000.-
บำท 

นำยสมชำย กำดีโรจน ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

12 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
ตุลำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยธีระพงษ์ นำมเสนำ 6,000.-
บำท 

นำยธีระพงษ์ นำมเสนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

13 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
ตุลำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยองุ่น ไตรบุตร 6,000.-บำท นำยองุ่น ไตรบุตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

14 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
ตุลำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยธีรยุทธ ปู่ธิรัตน์ 6,000.-บำท นำยธีรยุทธ ปู่ธิรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

15 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
ตุลำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยบรรจง สำเจียร 6,000.-บำท นำยบรรจง สำเจียร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 



 
16 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน

ตุลำคม   
6,000.00 

 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยชำญยุทธ ชำติโสม  6,000.-
บำท 
 

นำยชำญยุทธ ชำติโสม   เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2561 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

 
ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1 จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิง ส้ำนักปลัด
ประจ้ำเดือนพฤศจิกำยน   

 
14,081.- 

เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร 14,081.-
บำท 
 

หจก.นำทพีำณิชย์สกลนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

2 จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิง กองกำรศึกษำฯ
ประจ้ำเดือนพฤศจิกำยน   

 
5,708.- 

เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร 5,708.-
บำท 
 

หจก.นำทพีำณิชย์สกลนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

3 จัดซื้อน้้ำด่ืม ประจ้ำเดือนพฤศจิกำยน 1,650.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยก้ำนก่อง  ทองไสย์ 1,650.- บำท นำยก้ำนก่อง  ทองไสย ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

4 จัดซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จบ้ำรุงท้องที่     
ภ.บ.ท.11 

4,900.00 เฉพำะเจำะจง 
 

โรงพมิพ์รกัษำดินแดน  4,900.- บำท โรงพมิพ์รกัษำดินแดน   เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

5 จัดซื้อตูล้้ำโพง 1200w 18 นิ้ว  16,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนอี้ดเทคนิค 16,000.- บำท ร้ำนอี้ดเทคนิค  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

6 จัดซื้อเก้ำอี้พลำสตกิ  40,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนนิวสกลเฟอร์นเิจอร์ 40000.-
บำท  

ร้ำนนิวสกลเฟอร์นเิจอร ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

       
 



ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

7 จัดซื้ออำหำรเสริม(นม) ร.ร. ประจ้ำเดือน
พฤศจิกำยน  

126,520.24 
 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ  
126520.24.-บำท 
 

 
สหกรณ์โคนมวำริชภูม ิ

 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

8 จัดซื้ออำหำรเสริม (นม ) ศพด.ประจ้ำเดือน
พฤศจิกำยน    

34,018.60 
 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ 
34,018.60.-บำท 
 

 
สหกรณ์โคนมวำริชภูม ิ

 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

9 จ้ำงค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ประจ้ำเดือน
พฤศจิกำยน   

3,500.00 
 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพ
พลำย จ้ำกัด  3,500.-บำท 
 

บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ 
แอนด์ ซัพพลำย จ้ำกัด   

 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

10 จ้ำงเหมำรถ-รับส่งนักเรียน ประจ้ำเดือน
พฤศจิกำยน   
 

8,500.00 
 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยประดิษฐ์ แสงจ้ำปี 8,500.-
บำท 

นำยประดิษฐ์ แสงจ้ำป ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

12 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
พฤศจิกำยน   
 

6,000.00 
 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยชำญยุทธ  ชำติโสม 6,000.-
บำท 
 

นำยชำญยุทธ  ชำติโสม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

13 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
พฤศจิกำยน   
 

6,000.00 
 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยธีระพงษ์ นำมเสนำ 6,000.-
บำท 

นำยธีระพงษ์ นำมเสนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 
14 

 

จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
พฤศจิกำยน   
 

6,000.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยธีระยุทธ ปู่ธิรัตน์ 6,000.-
บำท 

นำยธีระยุทธ ปู่ธิรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 
 
 
 



ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

7 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
พฤศจิกำยน   
 

 
6,000.00 

 

 
เฉพำะเจำะจง 

 

 
นำยวิทวัฒน์ แสนเมือง 6,000.-
บำท 

 
นำยวิทวัฒน์ แสนเมือง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

8 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
พฤศจิกำยน   
 

 
6,000.00 

 

 
เฉพำะเจำะจง 

 

 
นำยสัญญำ ลุยสุข 6,000.-บำท 

 
นำยสัญญำ ลุยสุข 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

9 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
พฤศจิกำยน   
 

 
6,000.00 

 
เฉพำะเจำะจง 

 

 
นำยยรรยง รีทอง 6,000.-บำท 

 
นำยยรรยง รีทอง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

10 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
พฤศจิกำยน   
 

 
6,000.00 

 
เฉพำะเจำะจง 

 

 
นำยสมชำย กำดีโรจน์ 6,000.-
บำท 

 
นำยสมชำย กำดีโรจน ์

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

11 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
พฤศจิกำยน   
 

6,000.00 
 
 

 
เฉพำะเจำะจง 

 

 
นำยองุ่น ไตรบุตร 6,000.-บำท 
 

 
นำยองุ่น ไตรบุตร 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

12 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
พฤศจิกำยน   
 

6,000.00 
 
 

 
เฉพำะเจำะจง 

 

 
นำยบรรจง สำเจียร 6,000.-บำท 

 
นำยบรรจง สำเจียร 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 
13 

 

จ้ำงเหมำปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง 
จ้ำนวน 5 สำย ม.3,4,5,6,10 
 

257,000.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.ท.รุ่งเรืองสกล 257,000.-
บำท 

หจก.ท.รุ่งเรืองสกล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2561 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

 
ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1 จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิง ส้ำนักปลัด
ประจ้ำเดือนธันวำคม   

13,000.00 
 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร  
13,000.-บำท 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

2 จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิง กองกำรศึกษำฯ
ประจ้ำเดือนธันวำคม   

2,568.00 
 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร  
2,568.-บำท 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

3 จัดซื้อน้้ำด่ืม ประจ้ำเดือนธันวำคม 1,650.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยก้ำนก่อง  ทองไสย์ 1,650.- บำท นำยก้ำนก่อง  ทองไสย ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

4 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์กีฬำ 11 รำยกำร 
กองกำรศึกษำฯ 

20,684.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนพันนำกำรช่ำง 20,684.-บำท ร้ำนพันนำกำรช่ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

5 จัดซื้อชุดกีฬำ กองกำรศึกษำฯ 13,800.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนพันนำกำรช่ำง 13,8000.-บำท ร้ำนพันนำกำรช่ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

6 กรวยจรำจร สะทอ้นแสง 5,500.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำน ว.สื่อสำร 5,500.-บำท  
ร้ำน ว.สื่อสำร 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

7 จัดซื้อกระบองไฟกระพริบ 2 จงัหวะ 26,600.00 
 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำน ว.สื่อสำร 26,600.-บำท ร้ำน ว.สื่อสำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 



ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

8 จัดซื้ออำหำรเสริม(นม)ร.ร (ธ.ค.61-ม.ีค.
62 ) 

462,179.20 
 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ 
462,179.20.-บำท 
 

สหกรณ์โคนมวำริชภูม ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

9 จ้ำงเหมำรถรบั-ส่งนักเรียน ประจ้ำเดือน
ธันวำคม 

8,500.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยประดิษฐ์ แสงจ้ำปี  
8,500.-บำท 

     นำยประดิษฐ์ แสงจ้ำปี  
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

10  จ้ำงเหมำค่ำเครือ่งถ่ำยเอกสำร 
ประจ้ำเดือนธันวำคม 

3,500.00  เฉพำะเจำะจง 
 

 บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ 
ซัพพลำย จ้ำกัด  3,500.-บำท 
 

บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ 
แอนด์ ซัพพลำย จ้ำกัด  

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

11 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
ธันวำคม  
 

6000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยชำญยุทธ ชำติโสม 6,000.-
บำท 

นำยชำญยุทธ ชำติโสม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

12 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
ธันวำคม  
 

6000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยธีรยุทธ ปู่ธิรัตน์ 6,000.-บำท        นำยธีรยุทธ ปู่ธิรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

13 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
ธันวำคม  
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยองุ่น  ไตรบุตร 6,000.-บำท นำยองุ่น  ไตรบุตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 
14 

 

จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
ธันวำคม  
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยยรรยง  รทีอง 6,000.-บำท นำยยรรยง  รทีอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 
15 

 

จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
ธันวำคม  
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยวิทวัฒน์ แสนเมือง 6,000.-
บำท 

นำยวิทวัฒน์ แสนเมือง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 



 
 

 
ล าดับท่ี 

ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

16 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
ธันวำคม  
 

6,000.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยสัญญำ  ลุยสุข 6,000.-บำท นำยสัญญำ  ลุยสุข เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

17 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
ธันวำคม  
 

6,000.00 
 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยธีระพงษ์ นำมเสนำ 6,000.-
บำท 
 

นำยธีระพงษ์ นำมเสนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

18 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
ธันวำคม  
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยสมชำย กำดีโรจน์ 6,000.-
บำท 

นำยสมชำย กำดีโรจน ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

19 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
ธันวำคม  
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยบรรจง  สำเจียร 6,000.-
บำท 

นำยบรรจง  สำเจียร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

20 จ้ำงซ่อมรถยนตส์่วนกลำง กข 4642 2,840.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำน อ.เจริญยนตห์นองแวง 
2,840.-บำท 

   ร้ำน อ.เจริญยนตห์นองแวง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

21 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรงำนกีฬำ (กอง
กำรศึกษำ) 

33,400.00 เฉพำะเจำะจง 
 

น.ส.ลักขณำ ฉลำดล้้ำ 33,400.-
บำท 

น.ส.ลักขณำ ฉลำดล้้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 
22 

จ้ำงเหมำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกำลปีใหม่  

5,664.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนพัฒนพบิลูย์ 5,664.-บำท ร้ำนพัฒนพบิลูย ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2562 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

 
ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1 จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิง ส้ำนักปลัด
ประจ้ำเดือนมกรำคม   

 
9,500.- 

เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร  
9,500.-บำท 
  

หจก.นำทพีำณิชย์สกลนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

2 จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิง กองกำรศึกษำฯ
ประจ้ำเดือนมกรำคม   

3,798.- เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร 3,798.-
บำท 
 

หจก.นำทพีำณิชย์สกลนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

3 จัดซื้อน้้ำด่ืม ประจ้ำเดือนมกรำคม 1650.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยก้ำนก่อง  ทองไสย์ 1,650.- บำท นำยก้ำนก่อง  ทองไสย ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส้ำนักปลัด 32,700.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำน หจก.จงร่้ำรวย 32,700.-บำท ร้ำน หจก.จงร่้ำรวย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

5 จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์หน้ำเหลก็ 10 
ตัว 

32,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นิวส์สกลเฟอร์นเิจอร์ 32,000.-บำท นิวส์สกลเฟอร์นเิจอร ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

6 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำ  8,300.00 เฉพำะเจำะจง 
 

บริษัท รริิน จ้ำกัด 8,300.- บำท บริษัท รริิน จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

7 จัดซื้อวัสดกุำรเกษตร ส้ำนักปลัด 3,650.00 
 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

บริษัท รริิน จ้ำกัด 3,650.- บำท บริษัท รริิน จ้ำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 



ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

8 จัดซื้อวัสดสุ้ำนักงำน 17 รำยกำร ส้ำนัก
ปลัด 

17,510.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนพังโคนวัสดุ 17,510.-บำท ร้ำนพังโคนวัสด ุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

9 จัดซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส้ำนัก
ปลัด 

21,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนน้ำชัยไอที 21,000.-บำท ร้ำนน้ำชัยไอที เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

10 จัดซื้อครุภันฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค กอง
ช่ำง 

21,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนน้ำชัยไอที 21,000.-บำท ร้ำนน้ำชัยไอที เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

11 จ้ำงเหมำค่ำเช่ำถ่ำยเอกสำร กองช่ำง 
 

3,500.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพ
พลำย จ้ำกัด  3,500.-บำท 
 

บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ 
แอนด์ ซัพพลำย จ้ำกัด   

 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

12 จ้ำงเหมำรถรบั-ส่งนักเรียน ประจ้ำเดือน
มกรำคม 

85,00.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยประดิษฐ์ แสงจ้ำปี  
8,500.-บำท 

นำยประดิษฐ์ แสงจ้ำปี  
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

13 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
มกรำคม  
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยวิทวัฒน์ แสนเมือง 6,000.-
บำท 

นำยวิทวัฒน์ แสนเมือง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

14 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
มกรำคม  
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยธีรพงษ์ นำมเสนำ 6,000.-
บำท 

นำยธีรพงษ์ นำมเสนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

15 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
มกรำคม  
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยยรรยง  รทีอง 6,000.-บำท นำยยรรยง  รทีอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 



 
 

 
ล าดับท่ี 

ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

16 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
มกรำคม  
 

6,000.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยสัญญำ  ลุยสุข 6,000.-บำท นำยสัญญำ  ลุยสุข เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

17 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
มกรำคม  
 

6,000.00 
 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยธีระยุทธ ปู่ธิรัตน์ 6,000.-
บำท 
 

นำยธีระยุทธ ปู่ธิรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

18 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
มกรำคม  
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยสมชำย กำดีโรจน์ 6,000.-
บำท 

นำยสมชำย กำดีโรจน ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

19 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
มกรำคม  
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยบรรจง  สำเจียร 6,000.-
บำท 

นำยบรรจง  สำเจียร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

20 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
มกรำคม  
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยชำญยุทธ ชำติโสม 6,000.-
บำท 

นำยชำญยุทธ ชำติโสม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

21 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
มกรำคม  
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยองุ่น ไตรบุตร 6,000.-บำท นำยองุ่น ไตรบุตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 
22 

จ้ำงซ่อมโน๊ตบุ้ค ส้ำนักปลัด 4,500.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนน้ำชัย ไอที 4,500.-บำท ร้ำนน้ำชัย ไอที เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 
 



 
 

 
ล าดับท่ี 

ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

23 จ้ำงซ่อมเปลี่ยนถ่ำยน้้ำมันเครื่องรถดบัเพลิง 
81-4092 

25,350.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนแดงเจรญิกำรยำง 25,350.-
บำท 

ร้ำนแดงเจรญิกำรยำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

24 จ้ำงซ่อมทีวี ส้ำนักปลัด 450.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยไพรวัลย์ พิมนำจ 450.-บำท นำยไพรวัลย์ พิมนำจ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 
25 

 
 

ปรับปรงุซอ่มแซมถนนลูกรังจ้ำนวน 2 สำย 
ม.11 และ ม.15 

114,500.00 ฉพำะเจำะจ หจก.ท.รุ่งเรืองสกล 1999  
114,500.-บำท 

หจก.ท.รุ่งเรืองสกล 1999   เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2562 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

 
ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1 จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิง ส้ำนักปลัด
ประจ้ำเดือนกุมภำพันธ์   

 
13,900.- 

เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร  
13,900.-บำท 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

2 จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิง กองกำรศึกษำฯ
ประจ้ำเดือนกุมภำพันธ์   

3,899.- เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร  
3,899.-บำท 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

3 จัดซื้อน้้ำด่ืม ประจ้ำเดือนกมุภำพันธ์ 1,650.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยก้ำนก่อง  ทองไสย์ 1,650.- บำท นำยก้ำนก่อง  ทองไสย ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

4 จัดซื้ออปุกรณ์กีฬำ 7 รำยกำร กอง
กำรศึกษำ 

99,350.00 เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.ช่อเอื้องสือ่กำรสอน 99,350.-
บำท 

หจก.ช่อเอื้องสือ่กำรสอน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่ำง 9,800.00 เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.จงร่้ำรวย 9,800.-บำท หจก.จงร่้ำรวย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

6 จัดซื้อวัสดสุ้ำนักงำน หมึกเติมปริ้นเตอร ์
กองสวัสดิกำร 

3,900.00 เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.จงร่้ำรวย 3,900.-บำท           หจก.จงร่้ำรวย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

7 จัดซื้อไฟฉุกเฉินติดรถพรอ้มติดตั้งรถกู้
ชีพกู้ภัย 

24,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำน ว.สื่อสำร 24,000.-บำท ร้ำน ว.สื่อสำร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 



ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

8 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
กุมภำพันธ์ 
 

6,000.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

นำยสมชำย กำดีโรจน์ 6,000.-
บำท 

นำยสมชำย กำดีโรจน ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

9 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
กุมภำพันธ์ 
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยบรรจง สำเจียร 6,000.-บำท นำยบรรจง สำเจียร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

10 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
กุมภำพันธ์ 
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยยรรยง รีทอง 6,000.-บำท นำยยรรยง รีทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

11 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
กุมภำพันธ์ 
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยองุ่น ไตรบุตร 6,000.-บำท นำยองุ่น ไตรบุตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

12 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
กุมภำพันธ์ 
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยชำญยุทธ ชำติโสม 6,000.-
บำท 

นำยชำญยุทธ ชำติโสม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

13 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
กุมภำพันธ์ 
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยสัญญำ  ลุยสุข 6,000.-บำท นำยสัญญำ  ลุยสุข เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

14 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
กุมภำพันธ์ 
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยธีระพงษ์  นำมเสนำ 6,000.-
บำท 

นำยธีระพงษ์  นำมเสนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

15 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
กุมภำพันธ์ 
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยวิทวัฒน์  แสนเมือง 6,000.-
บำท 

นำยวิทวัฒน์  แสนเมือง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 



ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

16 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
ประจ้ำเดือนกุมภำพันธ์ 
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยอภิชัย  ปำระคะ 6,000.-
บำท 

      นำยอภิชัย  ปำระคะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

17 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร กองช่ำง 3,500.00 เฉพำะเจำะจง 
 

บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ 
ซัพพลำย จ้ำกัด  3,500.-บำท 
 

บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ 
ซัพพลำย จ้ำกัด  

 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

18 จ้ำงเหมำรถรบัสง่-นักเรียน ศพด 8,500.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยประดิษฐ แสงจ้ำปี 8,500.-
บำท 

นำยประดิษฐ แสงจ้ำป ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

19 จ้ำงเหมำรถโดยสำรปรับอำกำศช้ัน1 
ศึกษำดูงำน ส้ำนักปลัด 

66,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยอนุพงษ ์ อัญฤำชัย 
66,000.-บำท 

นำยอนุพงษ ์ อัญฤำชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

20 จ้ำงเหมำกอ่สร้ำงถนน คสล ม.3 112,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.ธีรำภรณ์เจรญิ 
112,000.-บำท 

หจก.ธีรำภรณ์เจรญิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

21 จ้ำงเหมำกอ่สร้ำงถนน คสล ม.7 288,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

 หจก.ธีรำภรณ์เจริญ 
288,000.-บำท 

หจก.ธีรำภรณ์เจรญิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

22 จ้ำงเหมำกอ่สร้ำงรำงระบำยน้้ำ ม.5 ช่วงที่
1 

348,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.สิทธำจำรย์  348,000.-
บำท 

หจก.สิทธำจำรย์   เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

23 จ้ำงเหมำกอ่สร้ำงถนน คสล ม.14 
 

472,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

บริษัทสกลพุทธชำด 5999 
จ้ำกัด  472,000.-บำท 

บริษัทสกลพุทธชำด 5999 
จ้ำกัด   

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 



ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

24 จ้ำงเหมำกอ่สร้ำงรำงระบำยน้้ำ ม.8 205,000.00 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

บ.ดอดจ์ คอนกรีต  205,000.-
บำท 

บ.ดอดจ์ คอนกรีต   เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2562 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

 
ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1 จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิง ส้ำนักปลัด
ประจ้ำเดือนมีนำคม   

13,600.- 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร  
13,600.-บำท 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

2 จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิง กองกำรศึกษำฯ
ประจ้ำเดือนมีนำคม   

 
4,047.- 

เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร  
4,047.-บำท 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

3 จัดซื้อน้้ำด่ืม ประจ้ำเดือนมีนำคม 1,650.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยก้ำนก่อง  ทองไสย์ 1,650.- บำท นำยก้ำนก่อง  ทองไสย ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

4 จัดซื้อคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ้ค (กองคลงั) 21,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนน้ำชัยไอที  21,000.00 บำท ร้ำนน้ำชัยไอที   เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

5 จัดซื้อชุดกีฬำ 450 ชุด(กองกำรศึกษำ) 90,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนพันนำกำรช่ำง 90,000.-บำท ร้ำนพันนำกำรช่ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

6 จัดซื้อน้้ำแข็ง 150 ถุง (กองกำรศึกษำ) 6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยสมเกียรติ ตยำงคนนท์ 6,000.-
บำท 

นำยสมเกียรติ ตยำงคนนท ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

7 จัดซื้อ DLTV กองกำรศึกษำ 53,600.00 เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.ช่อเอื้องสือ่กำรสอน 53,600.-
บำท 

หจก.ช่อเอื้องสือ่กำรสอน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 



ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

8 จัดซื้อไม้อัด เกรด เอ  12,350.00 เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.ส.ทองทวีเกษตรภัณฑ์ 
12,350.-บำท 

หจก.ส.ทองทวีเกษตรภัณฑ ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

9 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ำยเอกสำร 5,700.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนเทพนครโอ.เอ 5,700.-บำท ร้ำนเทพนครโอ.เอ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

10 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำ 21 รำยกำร กองช่ำง 27,310.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนอุดมชัยกำรไฟฟ้ำ 27,310.-
บำท 

ร้ำนอุดมชัยกำรไฟฟ้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 9,550.00 เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.จงร่้ำรวย 9,550.-บำท หจก.จงร่้ำรวย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

12 จัดซื้อ TV LED แบบ Smart tv 55 นิ้ว 19,600.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนธนพนธ์อีเลก็โทรนิคส์ 
19,600.-บำท 

ร้ำนธนพนธ์อีเลก็โทรนิคส ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

13 จัดซื้อคอมพิวเตอรส์้ำนักงำน กอง
สวัสดิกำร 

16,000.00 
 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนน้ำชัยไอที 16,000.-บำท ร้ำนน้ำชัยไอที เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

14 จัดซื้อครือ่งพมิพ์ กองสวัสดิกำร 7,900.00 
 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนน้ำชัยไอที 7,900.-บำท ร้ำนน้ำชัยไอที เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

15 จัดซื้อเครื่องพิมพป์ริ้นเตอร์ ของกอง
สวัสดิกำร 

4,300.00 
 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนน้ำชัยไอที 4,300.-บำท ร้ำนน้ำชัยไอที เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 



ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

16 จัดซื้ออำหำรเสริมนม ชนิดกล่อง ร.รปิด
เทอม 2/2561 

300,725.92 
 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ 
300,725.92-บำท 

สหกรณ์โคนมวำริชภูม ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

17 จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ชนิดกล่อง  86,364.08 
 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ 
86,364.08.-บำท 

สหกรณ์โคนมวำริชภูม ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

18 จ้ำงเหมำรถ-รับส่งนักเรียนประจ้ำเดือน
มีนำคม 

8,500.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยประดิษฐ์  แสงจ้ำปี  
8,500.-บำท 
 

 
นำยประดิษฐ์  แสงจ้ำป ี

 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

19 จ้ำงเหมำค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
ประจ้ำเดือนมีนำคม 

3,500.00 เฉพำะเจำะจง 
 

บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ 
ซัพพลำย จ้ำกัด  3,500.-บำท 
 

บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ 
ซัพพลำย จ้ำกัด   

 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

20 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
ประจ้ำเดือนมีนำคม 
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยวิทวัฒน์ แสนเมือง 6,000.-
บำท 

นำยวิทวัฒน์ แสนเมือง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

21 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
ประจ้ำเดือนมีนำคม 
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยยรรยง รีทอง 6,000.-บำท นำยยรรยง รีทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

22 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
ประจ้ำเดือนมีนำคม 
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยสัญญำ ลุยสุข 6,000.-บำท นำยสัญญำ ลุยสุข เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

23 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
ประจ้ำเดือนมีนำคม 
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยสมชำย กำดีโรจน์ 6,000.-
บำท 

นำยสมชำย กำดีโรจน ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 



ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

24 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
มีนำคม 
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยธีระพงษ์ นำมเสนำ 6,000.-
บำท 

นำยธีระพงษ์ นำมเสนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

25 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
มีนำคม 
 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยองุ่น ไตรบุตร 6,000.-บำท นำยองุ่น ไตรบุตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
26 

 

จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
มีนำคม 
 

 
6,000.00 

 
เฉพำะเจำะจง 

 

นำยบรรจง สำเจียร 6,000.-บำท  
นำยบรรจง สำเจียร 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
27 

 

จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
มีนำคม 
 

 
6,000.00 

 
เฉพำะเจำะจง 

 

 
นำยชำญยุทธ ชำติโสม 6,000.-
บำท 

 
นำยชำญยุทธ ชำติโสม 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
28 

 

จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
มีนำคม 
 

 
6,000.00 

 
เฉพำะเจำะจง 

 

 
นำยอภิชัย ปำระคะ 6,000.-บำท 

 
นำยอภิชัย ปำระคะ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

29 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรโครงกำรกีฬำสร้ำง
สัมพันธ์ กองกำรศึกษำฯ 

21,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำงภัททิดำ ประดำ 21,000.-
บำท 

 
นำงภัททิดำ ประดำ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
30 

 
จ้ำงเหมำกอ่สร้ำงรำงระบำยน้้ำ ม.8 

 
205,000.00 

 
เฉพำะเจำะจง 

 

บ.ดอดจ์ คอนกรีต 20,500.-บำท  
บ.ดอดจ์ คอนกรีต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
31 

 
จ้ำงเหมำกอ่สร้ำงรำงระบำยน้้ำ ม.1 

 
309,000.00 

 
เฉพำะเจำะจง 

 

 
บ.ดอดจ์ คอนกรีต 309,000.-
บำท                                                                                    

 
บ.ดอดจ์ คอนกรีต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 



 
ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

32 จ้ำงเหมำกอ่สร้ำงถนน คสล.ม.13  
472,000.00 

เฉพำะเจำะจง 
 

บ.สกลพทุธชำด 5999 จ้ำกัด 
472,000.-บำท 

 
บ.สกลพทุธชำด 5999 จ้ำกัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

33 จ้ำงเหมำกอ่สร้ำงถนน คสล.ม.10 400,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.ท.รุ่งเรืองสกล 1999 
400,000.-บำท 

 
หจก.ท.รุ่งเรืองสกล 1999 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

34 จ้ำงเหมำกอ่สร้ำงถนน คสล.ม.11 460,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.สง่ำก่อสร้ำง 460,000.-
บำท 

 
หจก.สง่ำก่อสร้ำง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

35 จ้ำงเหมำกอ่สร้ำงถนน คสล.ม.2 (สำยที่1) 107,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.สง่ำก่อสร้ำง 107,000.-
บำท 

 
หจก.สง่ำก่อสร้ำง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
36 

 

 
จ้ำงเหมำกอ่สร้ำงถนน คสล.ม.2 (สำยที่2) 

 
87,000.00 

 
เฉพำะเจำะจง 

 

หจก.สง่ำก่อสร้ำง 87,000.-
บำท 

 
หจก.สง่ำก่อสร้ำง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2562 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
 

ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1 จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิง ส้ำนักปลัด
ประจ้ำเดือนเมษำยน   

17,000.00 
 
 

เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร  
17,000.-บำท 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

2 จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิง กองกำรศึกษำฯ
ประจ้ำเดือนเมษำยน   

4,527.00 เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร  
4.527.-บำท 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

3 จัดซื้อน้้ำด่ืม ประจ้ำเดือนเมษำยน 1,650.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยก้ำนก่อง  ทองไสย์ 1,650.- บำท นำยก้ำนก่อง  ทองไสย ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

4 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ก่อสร้ำง ของส้ำนัก
ปลัด 

6,012.00 เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.ส.ทองทวีเกษตรภัณฑ์ 6,012.- 
บำท 

หจก.ส.ทองทวีเกษตรภัณฑ ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

5 จัดซื้อธงตรำสญัลักษณ์ ร.10 6,590.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนถู่พำณิชย ์6,590.-บำท ร้ำนถู่พำณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

6 จัดซื้อยำงรถยนต์ กข 4642 10,000.- เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนแดงเจรญิกำรยำง 10,000.-บำท ร้ำนแดงเจรญิกำรยำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

7 จัดซื้อน้้ำมันเครื่อง กข 4642 ของกอง
ช่ำง 

 
1,750.00 

 
เฉพำะเจำะจง 

 

 
ร้ำนแดงเจรญิกำรยำง 1,750.-บำท 

 
ร้ำนแดงเจรญิกำรยำง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 



 
ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

8 จัดซื้อต้นดอกดำวเรือง 1,000 ต้น  12,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนปูเป้ไม้ดอกไมป้ระดับ  
12,000.-บำท 

ร้ำนปูเป้ไม้ดอกไมป้ระดับ   เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

9 จัดซื้อวัสดงุำนบ้ำนงำนเครื่อง ของส้ำนัก
ปลัด 

28,717.00 เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.ช่อเอื้องสือ่กำรสอน 
28,717.-บำท 

หจก.ช่อเอื้องสือ่กำรสอน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

10 จัดซื้อยำงรถยนต์ EMS 12,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนแดงเจรญิกำรยำง 12,000.-
บำท 

ร้ำนแดงเจรญิกำรยำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

11 จัดซื้อวัสดงุำนบ้ำนงำนครัว ศพด 3 แห่ง 
20 รำยกำร 

30,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.ช่อเอื้องสือ่กำรสอน 
30,000.-บำท 

หจก.ช่อเอื้องสือ่กำรสอน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

12 จ้ำงเหมำค่ำเช่ำถ่ำยเอกสำร ประจ้ำเดือน
เมษำยน 

3,500.00 เฉพำะเจำะจง 
 

บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพ
พลำย จ้ำกัด  3,500.-บำท 
 

บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ 
ซัพพลำย จ้ำกัด   

 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

13 จ้ำงเหมำรถ-รับส่ง ศพด ประจ้ำเดอืน
เมษำยน 

8,500.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยประดิษฐ์ แสงจ้ำปี 6,000.-
บำท 

นำยประดิษฐ์ แสงจ้ำป ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

14 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
เมษำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยวิทวัฒน์ แสนเมือง 6,000.-
บำท 

นำยวิทวัฒน์ แสนเมือง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

15 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
เมษำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยยรรยง รีทอง 6,000.-บำท นำยยรรยง รีทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 



 
ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

16 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
เมษำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยธีระพงษ์ นำมเสนำ 6,000.-
บำท 

นำยธีระพงษ์ นำมเสนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

17 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
เมษำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยสมชำย กำดีโรจน์ 6,000.-
บำท 

นำยสมชำย กำดีโรจน ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

18 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
เมษำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยสัญญำ ลุยสุข 6,000.-บำท นำยสัญญำ ลุยสุข เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

19 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
เมษำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยอภิชัย ปำระคะ 6,000.-บำท นำยอภิชัย ปำระคะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

20 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
เมษำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยชำญยุทธ ชำติโสม 6,000.-
บำท 

นำยชำญยุทธ ชำติโสม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
21 

 

จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
เมษำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยองุ่น ไตรบุตร 6,000.-บำท นำยองุ่น ไตรบุตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
22 

 

จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
เมษำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยบรรจง สำเจียร 6,000-.บำท นำยบรรจง สำเจียร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
 
 



 
ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

23 จ้ำงท้ำป้ำยโครงกำรช่วงเทศกำลสงกรำนต ์ 4,656.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนพัฒน์พบิลู เซอร์วิส 4,656.-
บำท 

ร้ำนพัฒน์พบิลู เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

24 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม
แผนพัฒนำท้องถ่ิน ของส้ำนักปลัด 

8,239.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนดำวรุ่ง 8,239.-บำท ร้ำนดำวรุ่ง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

25 จ้ำงเหมำซ่อมรถ EMS 26,783.96 เฉพำะเจำะจง 
 

บ.พีอำร์มอเตอร์ 26,783.96.-
บำท 

บ.พีอำร์มอเตอร ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

26 จ้ำงเหมำซ่อมรถดับเพลงิ 81-4029 18,830.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนแดงเจรญิกำรยำง 18,830.-
บำท 

ร้ำนแดงเจรญิกำรยำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2562 

 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
 

ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1 จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิง ส้ำนักปลัด
ประจ้ำเดือนพฤษภำคม   

 เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร  
.-บำท 
 

หจก.นำทพีำณิชย์สกลนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

2 จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิง กองกำรศึกษำฯ
ประจ้ำเดือนพฤษภำคม   

 เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร  
.-บำท 
 

หจก.นำทพีำณิชย์สกลนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

3 จัดซื้อน้้ำด่ืม ประจ้ำเดือนพฤษภำคม 1,650.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยก้ำนก่อง  ทองไสย์ 2,350.- บำท นำยก้ำนก่อง  ทองไสย ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

4 จัดซื้ออำหำรเสริมนม รร.ประจ้ำเดือน
พฤษภำคม 

63,569.64 เฉพำะเจำะจง 
 

สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ 63,569.64.-
บำท 

สหกรณ์โคนมวำริชภูม ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

5 จัดซื้ออำหำรเสริมนม ศพด 
ประจ้ำเดือนพฤษภำคม 

18,239.76 เฉพำะเจำะจง 
 

สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ 18,239.76.-
บำท 

สหกรณ์โคนมวำริชภูม ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

6 จัดซื้อวัสดสุ้ำนักงำนกระดำษเอ4 ของ
กองคลงั 

6,575.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนเทพนครโอเอ 6,575.-บำท ร้ำนเทพนครโอเอ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

7 จัดซื้อวัสดสุ้ำนักงำนกระดำษเอ4 ส้ำนัก
ปลัด 

12,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนเทพนครโอเอ 12,000.-บำท ร้ำนเทพนครโอเอ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 



 
ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

8 จัดซื้อวัสดสุ้ำนักงำนกระดำษเอ4 กองช่ำง 6,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนเทพนครโอเอ 6,000.-บำท ร้ำนเทพนครโอเอ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

9 จัดซื้อวัสดสุ้ำนักงำนกระดำษเอ 4 ของ
สวัสดิกำร 

14,122.- เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนเทพนครโอเอ 14,122.-บำท ร้ำนเทพนครโอเอ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

10 จัดซื้อพระฉำยำลกัษณ์และผ้ำออแกนซ่ำ 5,100.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนถู่พำณิชย์ 5,100.-บำท ร้ำนถู่พำณิชย ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

11 จัดซื้อธงพระนำมำภิไทย 1,200.- เฉพำะเจำะจง 
 

ร้ำนเสน่ห์ 1,200.-บำท ร้ำนเสน่ห ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

12 จ้ำงเหมำรถ-รับส่งนักเรียน ศพด ม.6 
ประจ้ำเดือนพฤษภำคม 

8,500.00 เฉพำะเจำะจง 
 

นำยประดิษฐ์ แสงจ้ำปี 8,500.-
บำท 

นำยประดิษฐ์ แสงจ้ำป ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

13 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร กองช่ำง 3,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพ
พลำย จ้ำกัด  3,500.-บำท 
 

บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ 
ซัพพลำย จ้ำกัด   

 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

14 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
พฤษภำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยธีระพงษ์ นำมเสนำ 6,000.-
บำท 

นำยธีระพงษ์ นำมเสนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

15 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
พฤษภำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิทวัฒน์ แสนเมือง 6000.-
บำท 

นำยวิทวัฒน์ แสนเมือง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 



 
ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

16 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
พฤษภำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยยรรยง รีทอง 6,000.-บำท นำยยรรยง รีทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

17 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
พฤษภำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสัญญำ ลุยสุข 6,000.-บำท นำยสัญญำ ลุยสุข เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

18 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
พฤษภำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย กำดีโรจน์ 6,000.-
บำท 

นำยสมชำย กำดีโรจน ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

19 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
พฤษภำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยองุ่น ไตรบุตร 6,000.-บำท นำยองุ่น ไตรบุตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

20 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
พฤษภำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบรรจง  สำเจียร 6,000.-
บำท 

นำยบรรจง  สำเจียร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
21 

 

จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
พฤษภำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอภิชัย ปำระคะ 6,000.-บำท นำยอภิชัย ปำระคะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
22 

 

จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
พฤษภำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชำญยุทธ ชำติโสม 6000.-
บำท 

นำยชำญยุทธ ชำติโสม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
23 

 

จ้ำงเหมำบริกำรติดตั้งอินเทอร์เน็ตห้อง
ประชุมสภำ 

7,490.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนชัยศักดิ์เทเลคอม  7,490.-
บำท 
 

        ร้ำนชัยศักดิ์เทเลคอม   เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 



 
ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

24 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยงำนรำชพิธี 600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำยพยัคฆรำช 600.-บำท ร้ำนป้ำยพยัคฆรำช เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

25 จ้ำงเหมำรถรบั-ส่งไปงำนรำชพิธี 4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงวิลัยศักดิ์ จู่มำ 4,000.-บำท นำงวิลัยศักดิ์ จู่มำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

26 จ้ำงเหมำรถรบั-ส่งไปงำนรำชพิธี 4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสนิท นิติศักดิ์ 4,000.-บำท นำยสนิท นิติศักดิ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

27 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ กข 4642 28,860.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงเจรญิกำรยำง 28,860.-
บำท 

ร้ำนแดงเจรญิกำรยำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

28 จ้ำงเหมำซ่อมรถ กต 6358 7,874.13 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงเจรญิกำรยำง 
7,874.13.-บำท 

ร้ำนแดงเจรญิกำรยำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
29 

 

 
จ้ำงเหมำกอ่สร้ำงรำงระบำยน้้ำ ม.15 

379,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจรญิมหำภำค 379,000.-
บำท 

หจก.เจรญิมหำภำค เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
30 

 

 
จ้ำงเหมำกอ่สร้ำงฝำยน้้ำล้นข้ำมล้ำห้วย
โนด ม.5 

745,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอ็กส์.ที.เอ็นจเินีย 
745,000.-บำท 
 

หจก.เอ็กส์.ที.เอ็นจเินีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
31 

 

 
จ้ำงเหมำกอ่สร้ำงทอ่ลอดเหลี่ยม ม.6 

509,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เอ็กซ์.ท.ีเอ็นจิเนีย 
509,000.-บำท 

หจก.เอ็กส์.ที.เอ็นจเินีย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 



 
 

ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

32 จ้ำงเหมำกอ่สร้ำงถนน คสล.ม.4 779,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จริะประภำก่อสร้ำง  
779,000.-บำท 

 
หจก.จริะประภำก่อสร้ำง   

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

33 จ้ำงเหมำกอ่สร้ำงรำงระบำยน้้ำ ม.6 585,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ปรุงเองกอ่สร้ำง 585,000.-
บำท 

 
หจก.ปรุงเองกอ่สร้ำง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

26 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล เพื่อใช้ออก
ประชำคม ของส้ำนักปลัด 

432.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำยพยัคฆรำช 432.-บำท ร้ำนป้ำยพยัฆรำช เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

27 จ้ำงเหมำท้ำกรอบรปูพระฉำยำลกัษณ์ 
สมเดจ็พระนำงเจ้ำฯ  

2,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.ดี.ไซน์ 2,250.-บำท ร้ำนพี.ดี.ไซน ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

28 จ้ำงเหมำจัดป้ำยโครงกำรวัคซีน ของส้ำนัก
ปลัด 

432.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำยพยัคฆรำช 432.-บำท ร้ำนป้ำยพยัคฆรำช เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2562 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 

 
ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1 จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิง ส้ำนักปลัด
ประจ้ำเดือนมิถุนำยน   

 
 
 

เฉพำะเจำะจง หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร  
16,577.-บำท 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

2 จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิง กองกำรศึกษำฯ
ประจ้ำเดือนมิถุนำยน   

 
 

เฉพำะเจำะจง หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร  
5,635.-บำท 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

3 จัดซื้อน้้ำด่ืม ประจ้ำเดือนมิถุนำยน 1,650.00 เฉพำะเจำะจง นำยก้ำนก่อง  ทองไสย์ 1,650.- บำท นำยก้ำนก่อง  ทองไสย ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

4 จัดซื้ออำหำรเสริมนม รร.ประจ้ำเดือน
มิถุนำยน 

109,767.56 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ 
109,767.56.-บำท 

สหกรณ์โคนมวำริชภูม ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

5 จัดซื้ออำหำรเสริมนม ศพด 
ประจ้ำเดือนมิถุนำยน  

31,505.04 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ 31,505.04.-
บำท 

สหกรณ์โคนมวำริชภูม ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

6 จัดซื้อวัคซีนปอ้งกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ของ
ส้ำนักปลัด 

42,525.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนยำสัตวแพทย์ 42,525.-บำท ร้ำนบ้ำนยำสัตวแพทย ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

7 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร กองช่ำง 
ประจ้ำเดือนมิถุนำยน 

3,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพ
พลำย จ้ำกัด  3,500.-บำท 
 

บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ 
แอนด์ ซัพพลำย จ้ำกัด   

 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 



 
ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

8 จ้ำงเหมำรถ-รับส่งนักเรียน ศพด 
ประจ้ำเดือนมิถุนำยน 

 
8,500.00 

เฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ์ แสงจ้ำปี 8,500.-
บำท 

นำยประดิษฐ์ แสงจ้ำปี  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

9 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรกำรประชุมสภำฯ 
ของส้ำนักปลัด 

6,975.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดำวรุ่ง 6,975.- บำท ร้ำนดำวรุ่ง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

11 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
มิถุนำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิทวัฒน์ แสนเมือง 6,000.-
บำท 

นำยวิทวัฒน์ แสนเมือง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

12 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
มิถุนำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยยรรยง รีทอง 6,000.-บำท นำยยรรยง รีทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

13 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
มิถุนำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสัญำ ลุยสุข 6,000.-บำท นำยสัญำ ลุยสุข เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

14 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
มิถุนำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย กำดีโรจน์ 6,000.-
บำท 

นำยสมชำย กำดีโรจน ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

15 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
มิถุนำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยธีระพงษ์ นำมเสนำ 6,000.-
บำท 

นำยธีระพงษ์ นำมเสนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
 
 



 
ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

16 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
ประจ้ำเดือนมิถุนำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยองุ่น ไตรบุตร 6,000.-บำท นำยองุ่น ไตรบุตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

17 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
ประจ้ำเดือนมิถุนำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอภิชัย ปำระคะ 6,000.-บำท นำยอภิชัย ปำระคะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

18 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
ประจ้ำเดือนมิถุนำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบรรจง สำเจียร 6,000.-บำท นำยบรรจง สำเจียร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

19 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
ประจ้ำเดือนมิถุนำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชำญยุทธ ชำติโสม 6,000.-
บำท 

นำยชำญยุทธ ชำติโสม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

20 จ้ำงเหมำวำงท่อประปำ ม.2 270,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ภูริทัต คอนสตรัคช่ัน
(ประเทศไทย) 270,000.-บำท  

หจก.ภูริทัต คอนสตรัคช่ัน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

21 จ้ำงเหมำกอ่สร้ำง คสล ศพด. ม.6 347,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท สกลพทุธชำด 5999 
จ้ำกัด 347,000.-บำท 

บริษัท สกลพทุธชำด 5999 
จ้ำกัด  

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

22 จ้ำงเหมำกอ่สร้ำงโรงอำหำร ศพด. ม.6 397,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สกลพทุธชำด 5999 
จ้ำกัด 397,000.-บำท 

บริษัท สกลพทุธชำด 5999 
จ้ำกัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

23      เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 



 
ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

24 จ้ำงเหมำกอ่สร้ำง ถนนคสล. ม.3 54,500.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธีรำภรณ์เจริญ 
54,500.-บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธีรำภรณ์
เจริญ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

25 จ้ำงเหมำกอ่สร้ำง ถนนคสล.ม.7 9,8000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธีรำภรณ์เจริญ 
98,000.-บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ธีรำภรณ์
เจริญ  

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

26 จ้ำงเหมำกอ่สร้ำงรำงระบำยน้้ำ คสล. ม.9 262,000.00 
 
 

เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เจริญทรัพย์
(2018) 262,000.-บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เจริญทรัพย์
(2018)  

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2561 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
 

ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1 จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิง ส้ำนักปลัด
ประจ้ำเดือนกรกฎำคม   

13,750.00 
 
 

เฉพำะเจำะจง หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร  
13,7500.-บำท 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

2 จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิง กองกำรศึกษำฯ
ประจ้ำเดือนกรกฎำคม   

5,680.00 เฉพำะเจำะจง หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร  
5,680.-บำท 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

3 จัดซื้อน้้ำด่ืม ประจ้ำเดือนกรกฎำคม 1,350.00 เฉพำะเจำะจง นำยก้ำนก่อง  ทองไสย์ 1,350.- บำท นำยก้ำนก่อง  ทองไสย ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

4 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ำยเอกสำร ของส้ำนัก
ปลัด 

5,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทพนคร โอ.เอ 5,700.-บำท ร้ำนเทพนคร โอ.เอ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

5 จัดซื้อกระดำษ เอ 4 ของกองคลัง 6,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทพนคร โอ.เอ 6,000.-บำท ร้ำนเทพนคร โอ.เอ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

6 จัดซื้อกระดำษ เอ 4 ของกองช่ำง 6,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทพนคร โอ.เอ 6,000.-บำท ร้ำนเทพนคร โอ.เอ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

7 จัดซื้อกระดำษ เอ 4 ของกองกำรศึกษำ 6,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทพนคร โอ.เอ 6,000.-บำท ร้ำนเทพนคร โอ.เอ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 



 
ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

8 จัดซื้อกระดำษ เอ 4 ของกองสวัสดิกำร 6,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทพนคร โอ.เอ 6,000.-บำท ร้ำนเทพนคร โอ.เอ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

9 จัดซื้อตู้เก็บเอกสำรบำนเลื่อนกระจกใส 3 
ฟุต 6 หลัง ของกองกำรศึกษำ 

21,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิชัยกำรค้ำ 21,000.-บำท ร้ำนวิชัยกำรค้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

10 จัดซื้อโต๊ะท้ำงำนพร้อมเก้ำอี้ ระดับ3-6 5
ชุด 

25,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิชัยกำรค้ำ 25,000.-บำท ร้ำนวิชัยกำรค้ำ  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

11 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์โครงกำร กองสวัสดิกำร 8,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกระแตพำณิชย์ 8,250.-บำท ร้ำนกระแตพำณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
12 

 

จัดซื้อวัสดอุบรมโครงกำร อำหำรว่ำงกองส 4,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.สุกัญญำ 4,500.-บำท ร้ำน ส.สุกัญญำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

13 
 

จัดซื้อวัสดงุำนบ้ำนงำนครัว 16,945.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกระแตพำณิชย์ 16,945.-
บำท 

ร้ำนกระแตพำณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
14 

 

จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์แห่เทียนพรรษำ 4,055.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนถู่พำณิชย์ 4,055.-บำท ร้ำนถู่พำณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
15 

 

จัดซื้อน้้ำแข็งโครงกำรแหเ่ทียนพรรษำ 1,445.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิทยำสโตร์ 1,445.-บำท ร้ำนวิทยำสโตร ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 



 
 
 

ล าดับท่ี 

ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

16 จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 115,018.40 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ 
115,018.40.-บำท 

สหกรณ์โคนมวำริชภูม ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

17 จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ศพด 30,926.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ 30,926.-
บำท 

สหกรณ์โคนมวำริชภูม ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

18 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
ประจ้ำเดือนกรกฏำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิทวัฒน์ แสนเมือง 6,000.-
บำท 

นำยวิทวัฒน์ แสนเมือง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

19 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
ประจ้ำเดือนกรกฏำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยยรรยง รีทอง 6,000.-บำท นำยยรรยง รีทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

20 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
ประจ้ำเดือนกรกฏำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสัญญำ ลุยสุข 6000.-บำท นำยสัญญำ ลุยสุข เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

21 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
ประจ้ำเดือนกรกฏำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย กำดีโรจน์ 6,000.-
บำท 

นำยสมชำย กำดีโรจน ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

22 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
ประจ้ำเดือนกรกฏำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยธีระพงษ์ นำมเสนำ 6,000.-
บำท 

นำยธีระพงษ์ นำมเสนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

23 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
ประจ้ำเดือนกรกฏำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยองุ่น ไตรบุตร 6,000.-บำท นำยองุ่น ไตรบุตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 



 
 
 

ล าดับท่ี 

ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

24 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
กรกฏำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยธีระยุทธ ปู่ธิรัตน์ 6,000.-
บำท 

นำยธีระยุทธ ปู่ธิรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

25 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
กรกฏำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบรรจง สำเจียร 6,000.-บำท นำยบรรจง สำเจียร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

26 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
กรกฏำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชำญยุทธ ชำติโสม 6,000.-
บำท 

นำยชำญยุทธ ชำติโสม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

27 จ้ำงเหมำค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
ประจ้ำเดือนกรกฏำคม  

3,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพ
พลำย จ้ำกัด  3,500.-บำท 
 

บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ 
ซัพพลำย จ้ำกัด   

 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

28 จ้ำงเหมำรถ-รับส่งนักเรียน ศพด 
ประจ้ำเดือนกรกฏำคม 

8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ์ แสงจ้ำปี 8,500.-
บำท 

นำยประดิษฐ์ แสงจ้ำป ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

29 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ดับเพลิง 81-4092 1,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงเจรญิกำรยำง 1,800.-
บำท 

ร้ำนแดงเจรญิกำรยำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

30 จ้ำงเหมำท้ำพระบรมฉำยำลักษณ์  2,025.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนปรีชำกำรช่ำง 2,025.-บำท ร้ำนปรีชำกำรช่ำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

31 จ้ำงเหมำค่ำป้ำยโครงกำรส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิต คนพิกำร 

450 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกุดเรือค้ำป้ำยสวย 450.-บำท ร้ำนกุดเรือค้ำป้ำยสวย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 



 
 
 

ล าดับท่ี 

ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

32 จ้ำงเหมำบริกำรป้ำยโครงกำร
ประชำสมัพันธ์ แห่เทียนพรรษำ 

450 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพี.ดี.ไซน์ 450.-บำท ร้ำนพี.ดี.ไซน ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

33 จ้ำงเหมำเครื่องเสียงโครงกำรแหเ่ทียน
พรรษำ 

2,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสนิท นิติศักดิ์ 2000.-บำท นำยสนิท นิติศักดิ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

34 จ้ำงเหมำปรบัปรุงแผนที่แมบ่ท 99,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุรวิทย์ ไชยเชษฐ์ 99,000.-
บำท 

นำยสุรวิทย์ ไชยเชษฐ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

35 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรร่ำงข้อบญัญัตปิี62
และส้ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำ 

3,251.50 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ้ำปำ 12 3,251.50.-บำท ร้ำนจ้ำปำ 12 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

36 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรและอำหำรว่ำง
เครื่องดืม่ประชุมสภำ 

6,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวลักขณำ ฉลำดล้้ำ 
6,500.-บำท 

นำงสำวลักขณำ ฉลำดล้้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

37 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงเครื่องถ่ำยเอกสำร 2,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทพนคร โอ.เอ 2,300.-บำท ร้ำนเทพนคร โอ.เอ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

38 จัดซื้อวัสดกุ่อสร้ำง 5,725.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เหรียญทองโฮมพลสั 
5,725.-บำท 

หจก.เหรียญทองโฮมพลสั เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

39 จ้ำงเหมำกอ่สร้ำงถนน คสล ม.1 352,000.00 เฉพำะเจำะจง 
 

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ท.รุ่งเรอืงสกล
1999 352,000.-บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ท.รุ่งเรอืง
สกล1999  

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 



 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2561 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
 

ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1 จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิง ส้ำนักปลัด
ประจ้ำเดือนสิงหำคม   

15,615.00 
 
 

เฉพำะเจำะจง หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร  
15,615.-บำท 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

2 จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิง กองกำรศึกษำฯ
ประจ้ำเดือนสิงหำคม   

5,758.00 
 
 

เฉพำะเจำะจง หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร  
5,758.-บำท 
 

หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

3 จัดซื้อน้้ำด่ืม ประจ้ำเดือนสิงหำคม 1,650.00 เฉพำะเจำะจง นำยก้ำนก่อง  ทองไสย์ 1,650.- บำท นำยก้ำนก่อง  ทองไสย ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

4 จัดซื้อวัสดสุ้ำนักงำนส้ำนักปลัด 11,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนถู่พำณิชย์ 11,000.-บำท ร้ำนถู่พำณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

5 จัดซื้อกล้องถ่ำยรูป กองคลงั 11,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบดินทร์กำรไฟฟ้ำ 11,000.-บำท ร้ำนบดินทร์กำรไฟฟ้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

6 จัดซื้อกล้องถ่ำยรูป ส้ำนักปลัด 13,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบดินทร์กำรไฟฟ้ำ 13,500.-บำท ร้ำนบดินทร์กำรไฟฟ้ำ  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

7 จัดซื้อเครื่องมัลตมิิเดียโปรเจคเตอร์ของ
ส้ำนักปลัด 

23,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบดินทร์กำรไฟฟ้ำ 23,500.-บำท ร้ำนบดินทร์กำรไฟฟ้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 



 
ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

8 จัดซื้อยำงรถยนต์ กต6358  
13,600.00 

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมจิตรกำรยำง 13,600.-
บำท 

ร้ำนสมจิตรกำรยำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

9 จัดซื้ออำหำรเสริม(นม)โรงเรียน 126,520.24 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ 
126,520.24 

สหกรณ์โคนมวำริชภูม ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

10 จัดซื้ออำหำรเสริม(นม) ศพด 34,018.60 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ 
34,018.60.-บำท 

สหกรณ์โคนมวำริชภูม ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

11 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
ประจ้ำเดือนสิงหำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิทวัฒน์ แสนเมือง 6,000.-
บำท 

นำยวิทวัฒน์ แสนเมือง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

12 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
ประจ้ำเดือนสิงหำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยยรรยง รีทอง 6,000.-บำท นำยยรรยง รีทอง  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

13 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
ประจ้ำเดือนสิงหำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสัญญำ ลุยสุข 6,000.-บำท นำยสัญญำ ลุยสุข เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

14 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
ประจ้ำเดือนสิงหำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย กำดีโรจน์ 6,000.-
บำท 

นำยสมชำย กำดีโรจน ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

15 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
ประจ้ำเดือนสิงหำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยธีระพงษ์ นำมเสนำ 6,000.-
บำท 

นำยธีระพงษ์ นำมเสนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 



 
ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

16 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
สิงหำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นายองุ่น ไตรบุตร 6,000.-บาท นายองุ่น ไตรบุตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

17 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
สิงหำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นายธีระยุทธ ปู่ธิรัตน์ 6,000.-
บาท 

นายธีระยุทธ ปู่ธิรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

18 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
สิงหำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นายบรรจง สาเจียร 6,000.-
บาท 

นายบรรจง สาเจียร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

19 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
สิงหำคม 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นายชาญยุทธ ชาตโิสม 6,000.-
บาท 

นายชาญยุทธ ชาตโิสม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
20 

 

จ้ำงเหมำรถ-รับส่งนักเรียน ศพด 
ประจ้ำเดือนสิงหำคม 

8,500.00 เฉพำะเจำะจง นายประดิษฐ์ แสงจ าปี 8,500.-
บาท 

นายประดิษฐ์ แสงจ าปี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
21 

 

จ้ำงเหมำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
ประจ้ำเดือนสิงหำคม 

3,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพ
พลำย จ้ำกัด  3,500.-บำท 
 

บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ 
ซัพพลำย จ้ำกัด   

 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
22 

 

จ้ำงเหมำประกอบอำหำรและอำหำรว่ำง
ประชุมสภำ 

4,550.00 เฉพำะเจำะจง นำงลักขณำ ฉลำดล้้ำ 4,550.-
บำท 

นำงลักขณำ ฉลำดล้้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 

 
23 

 

จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ ems ขท 8310 28,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแดงเจรญิกำรยำง 28,200.-
บำท 

ร้ำนแดงเจรญิกำรยำง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โดยเฉพำะเจำะจง 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  2561 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงใต้ 
 

ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1 จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิง ส้ำนักปลัด
ประจ้ำเดือนกันยำยน   

12,935.00 
 
 

เฉพำะเจำะจง หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร  
12,935.-บำท 
 

หจก.นำทพีำณิชย์สกลนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

2 จัดซื้อน้้ำมันเช้ือเพลิง กองกำรศึกษำฯ
ประจ้ำเดือนกันยำยน   

2,924.00 
 
 

เฉพำะเจำะจง หจก.นำทีพำณิชย์สกลนคร  
2,924.-บำท 
 

หจก.นำทพีำณิชย์สกลนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

3 จัดซื้อน้้ำด่ืม ประจ้ำเดือนกันยำยน 1,650.00 เฉพำะเจำะจง นำยก้ำนก่อง  ทองไสย์ 1,650.- บำท นำยก้ำนก่อง  ทองไสย ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

4 จัดซื้อวัสดสุ้ำนักงำน ส้ำนักปลัด 22,704.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพังโคนวัสดุ 22,704.-บำท ร้ำนพังโคนวัสด ุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

5 จัดซื้อตู้เก็บเอกสำรสองบำนเปิดและตู้
บำนเลือ่น 3 ฟุต ของส้ำนักปลัด 

27,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนก.ภำมั่งมี 27,500.-บำท ร้ำนก.ภำมั่งม ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

6 จัดซื้อกระดำษ เอ 4 ส้ำนักปลัด 27,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทพนครโอ.เอ 27,000.-บำท ร้ำนเทพนครโอ.เอ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

7 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำ ของกองช่ำง 59,610.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบดินทร์กำรไฟฟ้ำ 59,610.-บำท ร้ำนบดินทร์กำรไฟฟ้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 



 
ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

8 จัดซื้อวัสดกุ่อสร้ำง กองช่ำง 30,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชกุล 30,000.-บำท ร้ำนโชกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

9 จัดซื้อตู้เก็บเอกสำร2บำนเปิด กอง
กำรศึกษำ 

25,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิชัยกำรค้ำ 25,000.-บำท ร้ำนวิชัยกำรค้ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

10 จัดซื้อหมึกพมิพ์ กองคลัง 12,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จงร่้ำรวย 12,000.-บำท หจก.จงร่้ำรวย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

11 จัดซื้อหมึกพมิพ์ กองกำรศึกษำ 4,400.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จงร่้ำรวย 4,400.-บำท หจก.จงร่้ำรวย  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

12 จัดซื้อหมึกพมิพ์ กองสวัสดกิำร 18,091.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จงร่้ำรวย 18,091.-บำท หจก.จงร่้ำรวย  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

13 จัดซื้อหมึกพมิพ์ กองช่ำง 3,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.จงร่้ำรวย 3,000.-บำท หจก.จงร่้ำรวย  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

14 จัดซื้อวัสดสุ้ำนักงำน กองสวัสดิกำร 18,091.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพังโคนวัสดุ 18,091.-บำท ร้ำนพังโคนวัสด ุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

15 จัดซื้อวัสดสุ้ำนักงำน กองคลงั 20,545.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพังโคนวัสดุ 20,545.-บำท ร้ำนพังโคนวัสดุ  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 



ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

16 จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์โครงกำรธนำคำรขยะ 
ของส้ำนักปลัด 

21,569.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกระแตพำณิชย์ 21,569.-
บำท 

ร้ำนกระแตพำณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

17 จัดซื้อวัสดสุ้ำนักงำน กองช่ำง 13,986.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพังโคนวัสดุ 13,986.-บำท ร้ำนพังโคนวัสด ุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

18 จัดซื้อปริ้นเตอร์ กองสวัสดิกำร 4,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ำชัยไอที 4,300.-บำท ร้ำนน้ำชัยไอที เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

19 จัดซื้อปริ้นเตอร์ ส้ำนักปลัด 2,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ำชัยไอที 2,600.-บำท ร้ำนน้ำชัยไอที เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 
20 

 

จัดซื้อวัสดสุ้ำนักงำน กองกำรศึกษำ 14,985.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพังโคนวัสดุ 14,985.-บำท ร้ำนพังโคนวัสด ุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

21 จัดซื้อวัสดอุบรมธนำคำรน้้ำใต้ดิน ส้ำนัก
ปลัด 

4,750.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพังโคนวัสดุ 4,750.-บำท ร้ำนพังโคนวัสด ุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

22 
 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ส้ำนักปลัด 30,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทวีโชคเพิ่มทรัพย์ 30,000.-
บำท 

ร้ำนทวีโชคเพิ่มทรัพย ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

23 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองกำรศึกษำ 8,250.00 เฉพำะเจำะจง 
 

หจก.จงร่้ำรวย 8,250.-บำท หจก.จงร่้ำรวย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 



ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

24 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด กอง
กำรศึกษำ 

7,700.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ช่อเอื้องสือ่กำรสอน 
7,700.-บำท 

หจก.ช่อเอื้องสือ่กำรสอน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

25 จัดซื้อโต๊ะท้ำงำนและเก้ำอี้ กองสวัสดิกำร 4,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ช่อเอื้องสือ่กำรสอน 
4,500.-บำท 

หจก.ช่อเอื้องสือ่กำรสอน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

26 จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิกำร 4,100.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ช่อเอื้องสือ่กำรสอน 
4,100.-บำท 

หจก.ช่อเอื้องสือ่กำรสอน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

27 จัดซื้ออำหำรเสริม(นม)โรงเรียน 
ประจ้ำเดือนกันยำยน 

115,018.40 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ 
115,018.40.-บำท 

สหกรณ์โคนมวำริชภูม ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

28 จัดซื้ออำหำรเสริม(นม)ศพด ประจ้ำเดือน
กันยำยน 

30,926.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ 30,925.-
บำท 

สหกรณ์โคนมวำริชภูม ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

29 จัดซื้ออำหำรเสริม(นม)โรงเรียน ต.ค.
(กล่อง) 

136,693.60 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ 
136,693.60.-บำท 

สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

30 จัดซื้ออำหำรเสริม(นม)ศพด ต.ค.(กล่อง) 36,754.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ 36,754.-
บำท 

สหกรณ์โคนมวำริชภูมิ  เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

31 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
กันยำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวิทวัฒน์ แสนเมือง 6,000.-
บำท 

นำยวิทวัฒน์ แสนเมือง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 



ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

32 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
กันยำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยยรรยง รีทอง 6,000.-บำท นำยยรรยง รีทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

33 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
กันยำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสัญญำ ลุยสุข 6,000.-บำท นำยสัญญำ ลุยสุข เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

34 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
กันยำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย กำดีโรจน์ 6,000.-
บำท 

นำยสมชำย กำดีโรจน ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

35 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
กันยำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยธีระพงษ์ นำมเสนำ 6,000.-
บำท 

นำยธีระพงษ์ นำมเสนำ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

36 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
กันยำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยองุ่น ไตรบุตร 6,000.-บำท นำยองุ่น ไตรบุตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

37 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
กันยำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยธีระยุทธ ปู่ธิรัตน์ 6,000.-
บำท 

นำยธีระยุทธ ปู่ธิรัตน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

38 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
กันยำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบรรจง สำเจียร 6,000.-บำท นำยบรรจง สำเจียร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

39 จ้ำงเหมำบริกำรแพทย์ฉุกเฉิน ประจ้ำเดือน
กันยำยน 

6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชำญยุทธ ชำติโสม 6,000.-
บำท 

นำยชำญยุทธ ชำติโสม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 



ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

40 จ้ำงเหมำรถ-รับส่งนักเรียน ศพด 
ประจ้ำเดือนกันยำยน 

8,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ์ แสงจ้ำปี 8,500.-
บำท 

นำยประดิษฐ์ แสงจ้ำป ี เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

41 จ้ำงเหมำค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
ประจ้ำเดือนกันยำยน 

3,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอ.เอ แอนด์ 
ซัพพลำย จ้ำกัด  3,500.-บำท 
 

บริษัท ก๊อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ 
ซัพพลำย จ้ำกัด   

 

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

42 จ้ำงเหมำซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน ส้ำนัก
ปลัด 

22,135.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทวีโชคเพิ่มทรัพย์ 22,135.-
บำท 

ร้ำนทวีโชคเพิ่มทรัพย ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

43 จ้ำงเหมำรถตู้ศึกษำดูงำน กองกำรศึกษำ 25,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย กำญบุตร 25,500.-
บำท 

นำยสมชำย กำญบุตร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

44 จ้ำงเหมำป้ำยโครงกำรขยะ ส้ำนักปลัด 563.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกุดเรือค้ำป้ำยสวย 563.-บำท ร้ำนกุดเรือค้ำป้ำยสวย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

45 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรข้อบญัญัติพร้อมเข้ำ
เล่ม ส้ำนักปลัด 

7,425.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจ้ำปำ 12 7,425.-บำท ร้ำนจ้ำปำ 12 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

46 จ้ำงเหมำรถโดยสำรโครงกำรธนำคำรน้้ำใต้
ดิน ส้ำนักปลัด 

33,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยโชติวิทย์ 33,000.-บำท นำยโชติวิทย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

47 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยโครงกำรธนำคำรน้้ำใต้ดิน 
ของส้ำนักปลัด 

450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนกุดเรือค้ำป้ำยสวย 450.-บำท ร้ำนกุดเรือค้ำป้ำยสวย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 



 
ล าดับท่ี ราการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

48 จ้ำงเหมำปรบัปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง 9 
หมู่บ้ำน 1,2,3,7,8,9,12,13,14 

279,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ธีรำภรณ์เจรญิ 279,000.-
บำท 

หจก.ธีรำภรณ์เจรญิ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตำม
เงื่อนไขในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 

 
 


