
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบ เดือน มิถุนายน 2560 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 

ล าดบั
ท่ี 

งานจดัช้ือ/จดัจา้ง วงเงิน
จดัซ้ือ/จดั

จา้ง 

ราคากลาง วธีิซ้ือ/จา้ง ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง 
1 น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 7335 7335 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรโคกปีบ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตาม

เง่ือนไขในการตกลงราคา 
เลขท่ี31/60  ลว.  1  มิ.ย.60 

2 น ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5892 5892 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรโคกปีบ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา 

เลขท่ี32/60  ลว.  1  มิ.ย.60 

3 จา้งเหมาทัว่ไป (ยาม) 9240 9240 ตกลงราคา นายวชิยั  สุขหอม เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา 

เลขท่ี 101/60  ลว. 1 มิ.ย.60 

4 จา้งเหมาทัว่ไป (ภารโรง) 6776 6776 ตกลงราคา นางสาวอุบลรัตน์ กุลนนท ์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา 

เลขท่ี 102 /60  ลว. 1 มิ.ย.60 

5 
 

จา้งเหมาซ่อมแซมหลงัคาห้องช่าง 3100 3100 ตกลงราคา นายเอกรินทร์ ชาสังข ์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา 

เลขท่ี97/60  ลว.  9  มิ.ย.60 

6 จา้งเหมาร้ือ(ยา้ย)และติดตั้งแผงกั้นหอ้ง
กระจก 

7500 7500 ตกลงราคา นายวนัทา  แผน่ทอง เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา 

เลขท่ี 98/60  ลว. 16 มิ.ย.60 
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สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบ เดือนมิถุนายน 2560 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
ล าดบั
ท่ี 

งานจดัช้ือ/จดัจา้ง วงเงิน
จดัซ้ือ/จดั

จา้ง 

ราคา
กลาง 

วธีิซ้ือ/จา้ง ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง 
7 จดัซ้ือครุภณัฑง์านบา้นงานครัว(ถงัตม้น ้าร้อน

ไฟฟ้า) 
11300 11300 ตกลงราคา นางสาวอรทยั รัตนไพฑูรย์

พงศ ์
เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา 

เลขท่ี 31/60  ลว.  7 มิ.ย.60 

8 
 

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนงั 13500 13500 ตกลงราคา นายธานินทร์ นอ้มหนู เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา 

เลขท่ี 32 /60  ลว.  21มิ.ย.60 

9 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2500 2500 ตกลงราคา ร้านส่องแสงครุภณัฑ ์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา 

เลขท่ี  1/60 ลว.  30 ก.ย.59 

10 จา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล(กองคลงั) 9,000 9,000 ตกลงราคา นางสาวกญัญารัตน์  วงษม์ณี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา 

เลขท่ี  99 /60  ลว. 1มิ.ย.60 

11 จา้งเหมาทัว่ไป (ท าความสะอาดศูนยเ์ด็กเล็ก) 6776 6776 ตกลงราคา นางสาวณฐัญาดา พนัธ์ทา เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา 

เลขท่ี 103/60  ลว. 1 มิ.ย.60 

12 จา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ(กองช่าง) 9,000 9,000 ตกลงราคา นางสาวเสาวลกัษณ์ ยศศรี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา 

เลขท่ี100/60  ลว. 1มิ.ย.60 

13 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมสอนท า
ดอกไมจ้นัทน์ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 

14100 14100 ตกลงราคา นางบุญเยีย่ม ป้ันประณต เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา 

เลขท่ี 33/60  ลว. 23 มิ.ย.60 
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สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบ เดือนมิถุนายน 2560 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกปีบ 
ล าดบั
ท่ี 

งานจดัช้ือ/จดัจา้ง วงเงิน
จดัซ้ือ/จดั

จา้ง 

ราคากลาง วธีิซ้ือ/จา้ง ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง 
14 ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

และอาหารกลางวนัโครงการฝึกอบรมสอนท า
ดอกไมจ้นัทน์ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 

5000 5000 ตกลงราคา นายวโิรจน์  ทองเมา้ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา 

เลขท่ี105/60  ลว. 23 มิ.ย.60 

15 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการฝึกอบรมสอน
ท าดอกไมจ้นัทน์ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 

432 432 ตกลงราคา นางสาวขวญัเดือน ผกูสี เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา 

เลขท่ี 104/60  ลว. 23 มิ.ย.
60 

16 ค่าจา้งเหมาฉีดพ่นหมอกควนั 6300 6300 ตกลงราคา นายเอกรินทร์ ชาสังข ์ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา 

เลขท่ี 106/60 ลว. 15 มิ.ย.60 

17 ค่าจดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงฉีดพ่นหมอกควนั 11354.51 11354.51 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรโคกปีบ เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งตาม
เง่ือนไขในการตกลงราคา 

เลขท่ี 30/60  ลว. 16 มิ.ย.60 

 


