
ล าดบัที่ งานจดัซื้อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืก
(ราคากลาง) โดยสรุป

1 จดัซ้ือน ้าด่ืมเพ่ือรับรองผูม้ารับบริการ                      2,730.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมเอเวอเรสต์ ร้านน ้าด่ืมเอเวอเรสต์ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา  2,730 บาท ราคา  2,730 บาท

2 จดัซ้ือน ้าด่ืมส าหรับศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ฯ  3,510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมเอเวอเรสต์ ร้านน ้าด่ืมเอเวอเรสต์ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
จ านวน  3 ศนูย์ ราคา  3,510 บาท ราคา  3,510 บาท

3 จดัซ้ือน ้ามนัตามโครงการแสดงความอาลยั 2,480.00 เฉพาะเจาะจง ป๊ัมศรีประทาย 2000 ป๊ัมศรีประทาย 2000 สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
และกิจกรรมถวายพระราชกศุลแด่พระบาท ราคา  2,480 บาท ราคา  2,480 บาท
สมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
( จิตอาสา )

4 จดัซ้ือดอกดาวเรืองตามโครงการแสดงความอาลยั 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามนครสาระพนัธ์ ร้านสามนครสาระพนัธ์ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
และกิจกรรมถวายพระราชกศุลแด่พระบาท ราคา  35,000 บาท ราคา  35,000บาท
สมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

5 จดัซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ ผา้คลุม ตามโครงการแสดง 26,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศร์วมภณัฑ์ ร้านพงศร์วมภณัฑ์ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ความอาลยัและกิจกรรมถวายพระราชกศุลแด่ ราคา  26,790 บาท ราคา  26,790 บาท
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(พิธีถวายดอกไมจ้นัทร์)

6 จดัซ้ือผา้ไวนิลสีขาว ตามโครงการแสดง 7,200.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพเ์ทพประทาย โรงพิมพเ์ทพประทาย สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ความอาลยัและกิจกรรมถวายพระราชกศุลแด่ ราคา  7,200  บาท ราคา  7,200  บาท
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(พิธีถวายดอกไมจ้นัทร์)

7 จา้งเหมาอยูเ่วรยาม (ต.ค. 60 -ก.ย. 61) 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรัตน ์ ชินสงคราม นายไพรัตน ์ ชินสงคราม สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 60,000  บาท ราคา 60,000  บาท

8 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 1 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงฟ้า   พลดงนอก นายแสงฟ้า   พลดงนอก สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 9,000  บาท ราคา 9,000  บาท

9 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 2 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลว้น  สวนจิตร นายลว้น  สวนจิตร สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  อ าเภอประทาย  จังหวดันครราชสีมา



ล าดบัที่ งานจดัซื้อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืก
(ราคากลาง) โดยสรุป
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ราคา 9,000  บาท ราคา 9,000  บาท
10 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 3 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมส่า   พลกณัฑ์ นางสมส่า    พลกณัฑ์ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

ราคา 9,000  บาท ราคา 9,000  บาท
11 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 4 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนันิฐา   โสปัสสา นายสนันิฐา    โสปัสสา สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท
12 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 5 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุภาพ   กลา้หาญ นายอนุภาพ    กลา้หาญ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท
13 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 6 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายค าแพง    อ่อนสุวรรณ นายค าแพง    อ่อนสุวรรณ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท
14 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 7 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงห์หาญ  ดาบไธสง นายสิงห์หาญ   ดาบไธสง สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท
15 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 8 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสายชล   ดาบไธสง นางสายชล  ดาบไธสง สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

ราคา 12,000 บาท ราคา 12,000 บาท
16 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 9 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุทนั    สนัทิพย์ นายบญุทนั    สนัทิพย์ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท
17 จา้งเหมาผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ กองการศึกษา                    18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธญันนัท ์ สิมลา นางสาวธญันนัท ์  สิมลา สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

ศาสนาและวฒันธรรม ราคา 18,000 บาท ราคา 18,000
18 จา้งเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่ง ตามโครงการ 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสงวน   ศรีแกว้ นางสาวสงวน   ศรีแกว้ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

แสดงความอาลยัและกิจกรรมถวายพระราชกศุล ราคา  30,000 บาท ราคา  30,000 บาท
แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช (จิตอาสา)

19 จา้งเหมาจดัท าป้าย ตามโครงการแสดงความอาลยั 450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงคล์กัษณ์  คงนอก นางสาวนงคล์กัษณ์    คงนอก สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
และกิจกรรมถวายพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็ ราคา  450 บาท ราคา  450 บาท
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(ราคากลาง) โดยสรุป
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พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (จิตอาสา)
20 จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ ์เชิญชวน 3,456.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงคล์กัษณ์  คงนอก นางสาวนงคล์กัษณ์    คงนอก สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

ประชาชนต าบลหนัหว้ยทรายเขา้ร่วมพิธีถวาย ราคา  3,456 บาท ราคา  3,456 บาท
ดอกไมจ้นัทน์

21 จา้งเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่ง ตามโครงการ 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสงวน   ศรีแกว้ นางสาวสงวน   ศรีแกว้ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
แสดงความอาลยัและกิจกรรมถวายพระราชกศุล ราคา  25,000 บาท ราคา  25,000 บาท
แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช (พิธีถวายดอกไมจ้นัทน์)

22 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 71,912.72 เฉพาะเจาะจง บ. แมร่ี แอนด ์แดร่ี โปรดกัส์ จ  ากดั บ. แมร่ี แอนด ์แดร่ี โปรดกัส์ จ  ากดั สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
ประจ าเดือนตุลาคม 2560 ราคา  71,912.72 บาท ราคา  71,912.72 บาท

23 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือใชใ้นการ 100,000.00 เฉพาะเจาะจง ป๊ัมศรีประทาย 2000 ป้ัมศรีประทาย 2000 สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
ปฏิบติัราชการ ราคา  100,000 บาท ราคา  100,000 บาท

24 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง เพ่ือใชใ้นการพน่หมอกควนั 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ป๊ัมศรีประทาย 2000 ป้ัมศรีประทาย 2000 สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา  30,000 บาท ราคา  30,000บาท

25 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน                  476,238.00 เฉพาะเจาะจง บ. แมร่ี แอนด ์แดร่ี โปรดกัส์ จ  ากดั บ. แมร่ี แอนด ์แดร่ี โปรดกัส์ จ  ากดั สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ภาคเรียนท่ี 2/2560 ราคา 476,238 บาท ราคา 476,238 บาท

26 จดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั จ  านวน 2 เคร่ือง 118,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลทิศพาณิชย์ ร้านชลทิศพาณิชย์ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 118,000 บาท ราคา 118,000 บาท

27 จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 91,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลทิศพาณิชย์ ร้านชลทิศพาณิชย์ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 91,500 บาท ราคา 91,500 บาท

28 จดัซ้ืออาหารวา่ง พร้อมน ้าด่ืม เพ่ือรับรอง 535.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิสิฐ ร้านพิสิฐ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมสภา ราคา 535 บาท ราคา 535 บาท

29 จดัซ้ือวสัดุอบรมโครงการศนูยบ์ริการ 4,260.00                    เฉพาะเจาะจง ร้านเซเวน่นอ้งกาย ร้านเซเวน่นอ้งกาย สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร ราคา 4,260 บาท ราคา 4,260 บาท
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ประจ าต  าบลหนัหว้ยทราย
30 จดัซ้ืออาหารวา่ง น ้าด่ืม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 5,900 เฉพาะเจาะจง ร้านพิสิฐ ร้านพิสิฐ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ

ราคา 5,900 บาท ราคา 5,900 บาท
31 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง 2,523.64 แฉพาะเจาะจง บ. โตโยตา้ทองรวยสีมา จ  ากดั บ. โตโยตา้ทองรวยสีมา จ  ากดั สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

หมายเลขทะเบียน กบ-5041 ราคา 2,523.64 บาท ราคา 2,523.64 บาท
32 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 2,300 เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจคอมพิวเตอร์ ร้านอ านาจคอมพิวเตอร์ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

ราคา 2,300 บาท ราคา 2,300 บาท
33 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการส่งเสริมการ 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

สร้างเครือขา่ยสภาเดก็และเยาวชน แอนดเ์ซอร์วิส แอนดเ์ซอร์วอส
ราคา 300 บาท ราคา 300 บาท

34 จา้งเหมาอาหาร อาหารวา่ พร้อมน ้าด่ืม 19,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสงวน  ศรีแกว้ นางสาวสงวน  ศรีแกว้ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
และน ้าแขง็ ตามโครงการส่งเสริมการสร้าง ราคา 19,500 บาท ราคา 19,500 บาท
เครือขา่ยสภาเดก็และเยาวชน

35 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการรณรงคป้์องกนั 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
และลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส
ปี 2561 ราคา 3,300 บาท ราคา 3,300 บาท

36 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการศนูยบ์ริการ 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ า แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส
ต าบลหนัหว้ยทราย ราคา 450 บาท ราคา 450 บาท

37 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั อาหารวา่ง 19,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสงวน   ศรีแกว้ นางสาวสงวน   ศรีแกว้ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
น ้าด่ืม และน ้าแขง็ โครงการศนูยบ์ริการและ ราคา 19,500 บาท ราคา 19,500 บาท
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร

38 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 1 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงฟ้า    พลดงนอก นายแสงฟ้า   พลดงนอก สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นหนัหว้ยทราย ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท
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39 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 2 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลว้น    สวนจิตร นายลว้น  สวนจิตร สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นหนองช่องแมว ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท

40 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 3 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมส่า    พลกณัฑ ์ นายสมส่า     พลกณัฑ์ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นเพด็นอ้ย ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท

41 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 4 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนันิฐา   โสปัสสา นายสนันิฐา   โสปัสสา สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นโนนหญา้นาง ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท

42 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 5 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุภาพ   กลา้หาญ นายอนุภาพ   กลา้หาญ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นหนองมว่งใหญ่ ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท

43 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 6 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายค าแพง   อ่อนสุวรรณ นายค าแพง    อ่อนสุวรรณ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นดอนกลอย ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท

44 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 7 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงห์หาญ    ดาบไธสง นายสิงห์หาญ   ดาบไธสง สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นหลุ่งจาน ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท

45 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 8 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสายชล    ดาบไธสง นางสายชล    ดาบไธสง สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นโกรกหิน ราคา 12,000 บาท ราคา 12,000 บาท

46 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 9 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุทนั     สนัทิพย์ นายบญุทนั     สนัทิพย์ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นชลประทาน ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท

47 จา้งเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 946,000.00 e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดัทว่มอินเตอร์ ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี เสนอราคาต ่าสุด
บา้นโกรกหิน หมู่ท่ี 8 ไป บา้นหนองมว่งใหญ่ ราคา 946,000 บาท ราคา 946,000 บาท
หมู่ท่ี 5

48 จดัซ้ือหมึกคอมพิวเตอร์ ส านกังานปลดั 16,200.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านชยัภูมิกอ๊ปป้ี แอนด ์เซอร์วิส ร้านชยัภูมิกอ๊ปป้ี แอนด ์เซอร์วิส สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 16,200 บาท ราคา 16,200 บาท

49 จดัซ้ือหมึกคอมพิวเตอร์ กองคลงั 3,960.00                    เฉพาะเจาะจง ร้านชยัภูมิกอ๊ปป้ี แอนด ์เซอร์วิส ร้านชยัภูมิกอ๊ปป้ี แอนด ์เซอร์วิส สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 3,960 บาท ราคา 3,960 บาท
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50 จดัซ้ือวสัดุประชุมแผนพฒันาต าบลประจ าปี 10,580.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านเซเวน่นอ้งกาย ร้านเซเวน่นอ้งกาย สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 10,580 บาท ราคา 10,580 บาท

51 จดัซ้ือวสัดุ ตามโครงการกีฬาศนูยพ์ฒันา 2,290.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภณัฑ์ ร้านธนาภณัฑ์ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
เดก็เลก็ ราคา 2,290 บาท ราคา 2,290 บาท

52 จา้งเหมาจดัท าป้ายทอ้งถ่ินรักโลก 1,728.00                    เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส
ราคา 1,728 บาท ราคา 1,728 บาท

53 จา้งเหมาจดัท าป้ายประชุมแผนพฒันาต าบล 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ประจ าปี แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส

ราคา 450 บาท ราคา 450 บาท
54 จา้งเหมาเคร่ืองเสียงและป้าย ตามโครงการ 5,700.00                    เฉพาะเจาะจง นายอนุภาพ    กลา้หาญ นายอนุภาพ    กลา้หาญ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

กีฬาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ราคา 5,700 บาท ราคา 5,700 บาท
55 จา้งเหมาประกอบอาหาร และเคร่ืองด่ืม 15,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสงวน   ศรีแกว้ นางสาวสงวน   ศรีแกว้ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

ตามโครงารกีฬาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ราคา 15,200 บาท ราคา 15,200 บาท
56 จา้งเหมาขดุบอ่ขยะมลูฝอยประจ าต  าบล 245,900.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดัศรีประทายก่อสร้าง หา้งหุ้นส่วนจ ากดัศรีประทายก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด

(กลบบอ่ขยะ,ขดุบอ่ขยะ,ก่อสร้างลานคสล. ราคา 245,900 บาท ราคา 245,900 บาท
และรอบร้ัว บา้นหนองมว่งใหญ่ หมู่ท่ี 5

57 จดัซ้ือวสัดุโครงการส่งเสริมและฝึกฝนอาชีพ 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซเวน่นอ้งกาย ร้านเซเวน่นอ้งกาย สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
ท่ีเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในต าบล ราคา 2,800 บาท ราคา 2,800 บาท
หนัหว้ยทราย

58 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน ส านกังานปลดั 36,014.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภณัฑ์ ร้านธนาภณัฑ์ สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 36,014 บาท ราคา 36,014 บาท

59 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน กองคลงั 21,225.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภณัฑ์ ร้านธนาภณัฑ์ สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 21,225 บาท ราคา  21,225 บาท
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60 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน กองช่าง 6,007.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภณัฑ์ ร้านธนาภณัฑ์ สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 6,007 บาท ราคา 6,007 บาท

61 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน กองการศึกษา ศาสนา 15,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภณัฑ์ ร้านธนาภณัฑ์ สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
และวฒันธรรม ราคา 15,040 บาท ราคา 15,040 บาท

62 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 5,448.00                    เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภณัฑ์ ร้านธนาภณัฑ์ สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 5,448 บาท ราคา 5,448 บาท

63 จดัซ้ือชุดโตะ๊และเกา้อ้ี จ  านวน 4 ชุด 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเค.เค.โฮมเฟอร์นิเจอร์ ร้านเค.เค.โฮมเฟอร์นิเจอร์ สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
(กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม) ราคา 18,000 บาท ราคา 18,000 บาท

64 จดัซ้ือตูเ้หลก็ 2 บาน 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเค.เค.โฮมเฟอร์นิเจอร์ ร้านเค.เค.โฮมเฟอร์นิเจอร์ สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
(กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม) ราคา 5,500 บาท ราคา 5,500 บาท

65 จดัซ้ือพดัลมติดผนงั จ  านวน 6 ตวั 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเค.เค.โฮมเฟอร์นิเจอร์ ร้านเค.เค.โฮมเฟอร์นิเจอร์ สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
(กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม) ราคา 12,000 บาท ราคา 12,000 บาท

66 จดัซ้ือน ้าด่ืม และน ้าแขง็ ตามโครงการงาน 7,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิสิฐ ร้านพิสิฐ สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
ของดีอ าเภอประทาย ราคา 7,100 บาท ราคา 7,100 บาท

67 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับปรับเกรดและ 55,355.00                  เฉพาะเจาะจง ป๊ัมศรีประทาย 2000 ป๊ัมศรีประทาย 2000 สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
ซ่อมแซมถนนภายในต าบลหนัหว้ยทราย ราคา 55,355 บาท ราคา 55,355 บาท

68 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 14,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่ิงเพชร โอ.เอ. จ ากดั บริษทั ก่ิงเพชร โอ.เอ. จ ากดั สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 14,700 บาท ราคา 14,700 บาท

69 จดัซ้ือวสัดุโครงการสตรีกบัวิถีเศรษฐกิจ 1,630.00 เฉพาะเจาะจง นางมลิวลัย ์  ชมภูศรี นางมลิวลัย ์  ชมภูศรี สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
พอเพียง ราคา 1,630 บาท ราคา 1,630 บาท

70 จดัซ้ือน ้าด่ืมเพ่ือรับรองผูเ้ขา้มารับบริการ 2,730.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมเอเวอร์เรส ร้านน ้าด่ืมเอเวอร์เรส สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 2,730 บาท ราคา 2,730 บาท

71 จดัซ้ือน ้าด่ืมส าหรับศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 3,510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน ้าด่ืมเอเวอร์เรส ร้านน ้าด่ืมเอเวอร์เรส สามารถซ้ือไดต้ามท่ีเสนอ
จ านวน 3 ศนูย์ ราคา 3,510 บาท ราคา 3,510 บาท
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72 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก 199,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดัศรีประทายก่อสร้าง หา้งหุ้นส่วนจ ากดัศรีประทายก่อสร้าง เสนอราคาต ่าสุด
บา้นเพด็นอ้ย หมู่ท่ี 3 ราคา 199,000 บาท ราคา 199,000 บาท

73 จา้งเหมาจดัเตน็ท ์ตามโครงการงานของดี 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค ์   จนัทร์เรือง นางรังสรรค ์  จนัทร์เรือง สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
อ าเภอประทาย ราคา 20,000 บาท ราคา 20,000 บาท

74 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,050.00                    เฉพาะเจาะจง ร้านสบายแอร์ ร้านสบายแอร์ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
จ านวน 2 เคร่ือง ราคา 4,050 บาท ราคา 4,050 บาท

75 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการสตรีกบัวิถี 450 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
เศรษฐกิจพอเพียง แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส

ราคา 450 บาท ราคา 450 บาท
76 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการตลาดประชารัฐ 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส
ราคา 1,500 บาท ราคา 1,500 บาท

77 จา้งเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่ง น ้าด่ืม 14,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสงวน    ศรีแกว้ นางสาวสงวน     ศรีแกว้ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
พร้อมน ้าแขง็ ตามโครงการสตรีกบัวิถี ราคา 14,300 บาท ราคา 14,300 บาท
เศรษฐกิจพอเพียง

78 จา้งเหมาจดัท าพวงมาลา 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจส้าวดอกไมส้ด ร้านเจส้าวดอกไมส้ด สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 1,000 บาท ราคา 1,000 บาท

79 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 1 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงฟ้า   พลดงนอก นายแสงฟ้า   พลดงนอก สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 9,000  บาท ราคา 9,000  บาท

80 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 2 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลว้น  สวนจิตร นายลว้น  สวนจิตร สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 9,000  บาท ราคา 9,000  บาท

81 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 3 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมส่า   พลกณัฑ์ นางสมส่า    พลกณัฑ์ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 9,000  บาท ราคา 9,000  บาท

82 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 4 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนันิฐา   โสปัสสา นายสนันิฐา    โสปัสสา สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
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ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท
83 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 5 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุภาพ   กลา้หาญ นายอนุภาพ    กลา้หาญ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท
84 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 6 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายค าแพง    อ่อนสุวรรณ นายค าแพง    อ่อนสุวรรณ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท
85 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 7 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงห์หาญ  ดาบไธสง นายสิงห์หาญ   ดาบไธสง สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท
86 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 8 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสายชล   ดาบไธสง นางสายชล  ดาบไธสง สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

ราคา 12,000 บาท ราคา 12,000 บาท
87 จา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ หมู่ท่ี 9 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุทนั    สนัทิพย์ นายบญุทนั    สนัทิพย์ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท
88 จดัซ้ืออาหารวา่ง น ้าด่ืมพร้อมน ้าแขง็ ส าหรับ 5,900 เฉพาะเจาะจง ร้านเรืองทรัพย์ ร้านเรืองทรัพย์ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

โครงการรณรงคป้์องกนัและลดอุบติัเหตุทาง ราคา 5,900 บาท ราคา 5,900 บาท
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี 2561

89 จดัซ้ืออาหารวา่ง ส าหรับประชุมสภาฯ 535 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภณัฑ์ ร้านธนาภณัฑ์ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 535 บาท ราคา 535 บาท

90 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการ 450 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
รณรงคป้์องกนัและลดอุบติัเหตุทาง แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี 2561 ราคา 450 บาท ราคา 450 บาท

91 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการประเพณี 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
สงกรานตสื์บสานวฒันธรรมไทยสานสายใย แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส
ผูสู้งอาย ุประจ าปี 2561  ราคา 1,500 บาท ราคา 1,500 บาท

92 จา้งเหมาเวทีพร้อมเคร่ืองเสียง 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุภาพ   กลา้หาญ นายอนุภาพ   กลา้หาญ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
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โครงการประเพณีสงกรานตสื์บสาน ราคา 8,000 บาท ราคา 8,000 บาท
วฒันธรรมไทยสานสายใย
ผูสู้งอาย ุประจ าปี 2561 

93 จา้งเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่ง น ้าด่ืม 57,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสงวน    ศรีแกว้ นางสาวสงวน     ศรีแกว้ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
พร้อมน ้าแขง็ โครงการประเพณีสงกรานต์ ราคา  57,000 บาท ราคา  57,000 บาท
สืบสานวฒันธรรมไทยสานสายใย
ผูสู้งอาย ุประจ าปี 2561 

94 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการ 750 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
อบต.เคล่ือนท่ี แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส

ราคา 750 บาท ราคา 750 บาท
95 จา้งเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่ง น ้าด่ืม 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสงวน    ศรีแกว้ นางสาวสงวน     ศรีแกว้ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

พร้อมน ้าแขง็ โครงการอบต.เคล่ือนท่ี ราคา  30,000 บาท ราคา  30,000 บาท

96 จา้งเหมาจดัสถานท่ีพร้อมเคร่ืองเสียง 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุภาพ   กลา้หาญ นายอนุภาพ   กลา้หาญ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี ราคา 4,000 บาท ราคา 4,000 บาท

97 จดัซ้ือตน้ไมโ้ครงการอนุรักษ์ 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามนคร สาระพนัธ์ ร้านธนาภณัฑ์ สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
พนัธุกรรมพืช ราคา  10,500 บาท ราคา  10,500 บาท

98 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 37,348.32 เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ีแอนด ์แดร่ีโปรดกัส์จ ากดั บ.แมร่ีแอนด ์แดร่ีโปรดกัส์จ ากดั ตามท่ีไดรั้บจดัสรร
ราคา 37,348.32 บาท ราคา 37,348.32 บาท

99 จดัซ้ือวสัดุคอมฯ ส านกังานปลดั 13,100 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภณัฑ์ ร้านธนาภณัฑ์ เสนอราคาต ่าสุด
ราคา 13,100 บาท ราคา 13,100 บาท

100 จดัซ้ือวสัดุคอมฯ กองคลงั 11,970 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภณัฑ์ ร้านธนาภณัฑ์ เสนอราคาต ่าสุด
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ราคา 11,970 บาท ราคา 11,970 บาท

101 จดัซ้ือวสัดุคอมฯ กองศึกษาฯ 10,040 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภณัฑ์ ร้านธนาภณัฑ์ เสนอราคาต ่าสุด
ราคา  10,040 บาท ราคา  10,040 บาท

102 จดัซ้ือวสัดุส านกังานส านกังานปลดั 22,289 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภณัฑ์ ร้านธนาภณัฑ์ เสนอราคาต ่าสุด
ราคา 22,289 บาท ราคา 22,289 บาท

103 จดัซ้ือวสัดุส านกังานกองคลงั 12,900 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภณัฑ์ ร้านธนาภณัฑ์ เสนอราคาต ่าสุด
ราคา 12,900 บาท ราคา 12,900 บาท

104 จดัซ้ือวสัดุส านกังานกองช่าง 16,289 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภณัฑ์ ร้านธนาภณัฑ์ เสนอราคาต ่าสุด
ราคา 16,289 บาท ราคา 16,289 บาท

105 จดัซ้ือวสัดุส านกังานกองศึกษาฯ 8,616 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภณัฑ์ ร้านธนาภณัฑ์ เสนอราคาต ่าสุด
ราคา  8,616  บาท ราคา  8,616  บาท

106 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 12,074 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภณัฑ์ ร้านธนาภณัฑ์ เสนอราคาต ่าสุด
ราคา  12,074  บาท ราคา  12,074  บาท

107 จดัซ้ือวสัดุโครงการปองดองสมานฉนัท์ 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้านงามตาทรัพยเ์จริญ ร้านงามตาทรัพยเ์จริญ เสนอราคาต ่าสุด
ราคา  6,000  บาท ราคา  6,000  บาท

108 จา้งเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต- 95,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดัวชัรศกัด์ิ หา้งหุ้นส่วนจ ากดัวชัรศกัด์ิ เสนอราคาต ่าสุด
เสริมเหลก็  บา้นดอนกลอย  หมู่ท่ี  6 ก่อสร้าง ก่อสร้าง
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ต าบลหนัหว้ยทราย อ าเภอประทาย ราคา 95,000 บาท ราคา 95,000 บาท
จงัหวดันครราชสีมา

109 จา้งเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต- 99,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดัวชัรศกัด์ิ หา้งหุ้นส่วนจ ากดัวชัรศกัด์ิ เสนอราคาต ่าสุด
เสริมเหลก็  บา้นโนนหญา้นาง  หมู่ท่ี  4 ก่อสร้าง ก่อสร้าง
ต าบลหนัหว้ยทราย อ าเภอประทาย ราคา 99,000 บาท ราคา 99,000 บาท
จงัหวดันครราชสีมา

110 จา้งเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต- 32,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดัวชัรศกัด์ิ หา้งหุ้นส่วนจ ากดัวชัรศกัด์ิ เสนอราคาต ่าสุด
เสริมเหลก็  บา้นหนองช่องแมว หมู่ท่ี  2 ก่อสร้าง ก่อสร้าง
ต าบลหนัหว้ยทราย อ าเภอประทาย ราคา 32,500 บาท ราคา 32,500 บาท
จงัหวดันครราชสีมา

111 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง 8,945.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้ทองรวยสีมา จ  ากดั บริษทั โตโยตา้ทองรวยสีมา จ  ากดั สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 8,945.20 บาท ราคา 8,945.20 บาท

112 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการ 300 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพ ์กอ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
อนุรักษพ์นัธุกรรมพืช แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส

ราคา 300 บาท ราคา 300 บาท
113 จา้งเหมาปรับพ้ืนท่ีตามโครงการ 2,000 เฉพาะเจาะจง นายรังสรรค ์   จนัทร์เรือง นายรังสรรค ์   จนัทร์เรือง สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

อนุรักษพ์นัธุกรรมพืช ราคา 2,000 บาท ราคา 2,000 บาท

114 จา้งเหมาจดัหาอาหารวา่งน ้าด่ืมตามโครงการ 5,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสงวน    ศรีแกว้ นางสาวสงวน    ศรีแกว้ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
อนุรักษพ์นัธุกรรมพืช ราคา  5,000 บาท ราคา 5,000 บาท

115 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนและวางทอ่คอนกรีต- 65,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดัทว่มอินเตอร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากดัทว่มอินเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด
เสริมเหลก็  บา้นหนัหว้ยทราย หมู่ท่ี  1 ราคา  65,000 บาท ราคา  65,000 บาท
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ต าบลหนัหว้ยทราย อ าเภอประทาย
จงัหวดันครราชสีมา

116 จา้งเหมาซ่อมแซมถนนคนัคูขาด 127,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดัทว่มอินเตอร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากดัทว่มอินเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด
บา้นโนนหญา้นาง  หมู่ท่ี  4 ราคา  127,000 บาท ราคา  127,000 บาท
ต าบลหนัหว้ยทราย อ าเภอประทาย
จงัหวดันครราชสีมา

117 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทกุการเกษตร 47,865.00 เฉพาะเจาะจง อู่กิจเจริญยนตก์ารช่าง อู่กิจเจริญยนตก์ารช่าง สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 47,865 บาท ราคา 47,865 บาท

118 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการปรองดองสมาน 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพก์อ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพก์อ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ฉนัท์ แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส

ราคา 450 บาท ราคา 450 บาท
119 จา้งเหมาอาหาร อาหารวา่ง โครงการปรอง 19,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวล าดวน  ตานา นางสาวล าดวน  ตานา สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

ดองสมานฉนัท์ ราคา 19,500 บาท ราคา 19,500 บาท

120 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์โครงการปรับปรุงภูมิ 36,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคาร์มาร์ท ร้านคาร์มาร์ท สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ทศัน ์อบต.หนัหว้ยทราย ราคา 36,450 บาท ราคา 36,450 บาท

121 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 19,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทัก่ิงเพชร โอ เอ จ  ากดั บริษทัก่ิงเพชร โอ เอ จ  ากดั สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา 19,800 บาท ราคา 19,800 บาท

122 จา้งเหมาจดัท าป้ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 4,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพก์อ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพก์อ๊ปป้ี สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
หนัหว้ยทราย แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส

ราคา 4,920 บาท ราคา 4,920 บาท
123 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 1 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงฟ้า     พลดงนอก นายแสงฟ้า     พลดงนอก สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

บา้นหนัหว้ยทราย ราคา 3,000 บาท ราคา 3,000 บาท
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124 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 2 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลว้น    สวนจิตร นายลว้น  สวนจิตร สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นหนองช่องแมว ราคา 3,000 บาท ราคา 3,000 บาท

125 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 3 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมส่า    พลกณัฑ ์ นายสมส่า     พลกณัฑ์ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นเพด็นอ้ย ราคา 3,000 บาท ราคา 3,000 บาท

126 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 4 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายค านอ้ย   เพียงเกษ นายค านอ้ย   เพียงเกษ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นโนนหญา้นาง ราคา 3,000 บาท ราคา 3,000 บาท

127 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 5 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุภาพ   กลา้หาญ นายอนุภาพ   กลา้หาญ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นหนองมว่งใหญ่ ราคา 3,000 บาท ราคา 3,000 บาท

128 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 6 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายค าแพง   อ่อนสุวรรณ นายค าแพง    อ่อนสุวรรณ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นดอนกลอย ราคา 3,000 บาท ราคา 3,000 บาท

129 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 7 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงห์หาญ    ดาบไธสง นายสิงห์หาญ   ดาบไธสง สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นหลุ่งจาน ราคา 3,000 บาท ราคา 3,000 บาท

130 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 8 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสายชล    ดาบไธสง นางสายชล    ดาบไธสง สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นโกรกหิน ราคา 3,000 บาท ราคา 3,000 บาท

131 จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะภายในหมู่ท่ี 9 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุทนั     สนัทิพย์ นายบญุทนั     สนัทิพย์ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
บา้นชลประทาน ราคา 3,000 บาท ราคา 3,000 บาท

132 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์โครงการสานสมัพนัธ์ 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านที.เอ. ช๊อป ร้านที.เอ. ช๊อป สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
ครอบครัวอบอุ่น ราคา 1,050 บาท ราคา 1,050 บาท

133 จา้งเหมาจดัท าป้ายในหลวง ร.10 1,728.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพก์อ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพก์อ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส
ราคา 1,728 บาท ราคา 1,728 บาท

134 จา้งเหมาจดัท าตรายางและแผน่ฟิลม์ตรา 3,360.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพเ์ทพประทาย โรงพิมพเ์ทพประทาย สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
สญัลกัษณ์ และสมดุลงนามถวายพระพร ราคา 3,360 บาท ราคา 3,360 บาท
ชยัมงคล



ล าดบัที่ งานจดัซื้อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืก
(ราคากลาง) โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  อ าเภอประทาย  จังหวดันครราชสีมา

135 จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต์ 2,500.00                    เฉพาะเจาะจง นายสมาน  นามโยธา นายสมาน  นามโยธา สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ราคา  2,500  บาท ราคา  2,500  บาท

136 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการสานสมัพนัธ์ 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพก์อ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพก์อ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ครอบครัวอบอุ่น แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส

ราคา 450 บาท ราคา 450 บาท
137 จา้งเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารวา่ง 11,700 เฉพาะเจาะจง นางสาวสงวน    ศรีแกว้ นางสาวสงวน    ศรีแกว้ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

และเคร่ืองด่ืมตามโครงการ ราคา  11,700 บาท ราคา  11,700 บาท
สานสมัพนัธค์รอบครัว

138 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 13,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชยัภูมิกอ๊ปป้ีแอนดเ์ซอร์วิส ร้านชยัภูมิกอ๊ปป้ีแอนดเ์ซอร์วิส เสนอราคาต ่าสุด
ราคา 13,040  บาท ราคา 13,040  บาท

139 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอ าพล ร้านโชคอ าพล เสนอราคาต ่าสุด
(ปรับสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยัคนพิการ ราคา  40,000  บาท ราคา  40,000  บาท
ผูสู้งอาย ุ)

140 จดัซ้ือแทน่อ่านหนงัสือ 15,800.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุจนัทร์  ลุนส าโรง นายบญุจนัทร์  ลุนส าโรง สามารถขายไดต้ามท่ีเสนอ
(โพเดียมแทน่บรรยาย) จ านวน 2 ตวั ราคา  15,800  บาท ราคา  15,800  บาท

141 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการสานสมัพนัธ์ 1,728.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพก์อ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพก์อ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ครอบครัวอบอุ่น แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส

ราคา 1,728 บาท ราคา 1,728 บาท
142 จา้งเหมาวางทอ่ คสล.บา้นเพด็นอ้ย 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายวชัรินทร์  อ่อนสุวรรณ นายวชัรินทร์  อ่อนสุวรรณ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

หมู่ท่ี  3  ต าบลหนัหว้ยทราย ราคา  3,100  บาท ราคา  3,100  บาท
อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสีมา

143 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการบริการถึงบา้น 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพก์อ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพก์อ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
รับยื่นแบบแสดงรายการท่ีดิน แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส



ล าดบัที่ งานจดัซื้อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืก
(ราคากลาง) โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  อ าเภอประทาย  จังหวดันครราชสีมา

ราคา 450 บาท ราคา 450 บาท
144 จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจคอมพิวเตอร์ ร้านอ านาจคอมพิวเตอร์ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

ราคา 1,600 บาท ราคา 1,600 บาท
145 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการปฏิบติัธรรม 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพก์อ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพก์อ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส
ราคา 450 บาท ราคา 450 บาท

146 จา้งเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่ง 19,500.00 เฉพาะเจาะจง นางแสงเดือน  ชินสงคราม นางแสงเดือน  ชินสงคราม สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
โครงการปฏิบติัธรรม ราคา  19,500  บาท ราคา  19,500  บาท

147 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการอบรมคดัแยก 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพก์อ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพก์อ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
ขยะมลูฝอย ฯ แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส

ราคา 450 บาท ราคา 450 บาท
148 จา้งเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่ง 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแสงเดือน  ชินสงคราม นางแสงเดือน  ชินสงคราม สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

โครงการอบรมคดัแยกขยะมลูฝอยฯ ราคา   13,000  บาท ราคา   13,000  บาท
149 จา้งเหมารถโดยสารไมป่ระจ าทางฯ 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุปราณี นางสุปราณี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

โครงการอบรมคดัแยกขยะมลูฝอยฯ ราคา   14,000  บาท ราคา   14,000  บาท
150 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการอบรมจริยธรรม 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพก์อ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพก์อ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส
ราคา 450 บาท ราคา 450 บาท

151 จา้งเหมาปรับโลหะพร้อมกรอบส าเร็จ 29,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพก์อ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพก์อ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
และติดตั้งหนา้อาคาร อบต. แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส

ราคา 29,000 บาท ราคา 29,000 บาท
152 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการนอ้มน าปรัชญา 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนแดงการพิมพก์อ๊ปป้ี ร้านโนนแดงการพิมพก์อ๊ปป้ี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ

เศรษกิจพอเพียง แอนด ์เซอร์วิส แอนด ์เซอร์วิส
ราคา 750 บาท ราคา 750 บาท



ล าดบัที่ งานจดัซื้อจดัจ้าง วงเงินงบประมาณ วธีิซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืก
(ราคากลาง) โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  อ าเภอประทาย  จังหวดันครราชสีมา

153 จา้งเหมาประกอบอาหาร อาหารวา่ง 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสงวน  ศรีแกว้ นางสาวสงวน  ศรีแกว้ สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
โครงการนอ้มน าปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ราคา 13,000 บาท ราคา 13,000 บาท

154 จา้งเหมารถโดยสารไมป่ระจ าทางฯ 19,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุปราณี นางสุปราณี สามารถจา้งไดต้ามท่ีเสนอ
โครงการนอ้มน าปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ราคา   19,000  บาท ราคา   19,000  บาท


