
เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

1 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นางสมพิศ  โฉมเฉลา นางสมพิศ  โฉมเฉลา เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 888/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

2 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายบุญยัง  โฉมเฉลา นายบุญยัง  โฉมเฉลา เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 889/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

3 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง  เดียขุนทด นายบุญส่ง  เดียขุนทด เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 890/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

4 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์  ค าชะนะชัย นายอาทิตย์  ค าชะนะชัย เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 891/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

5 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ปานพรมมา นายสมศักด์ิ  ปานพรมมา เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 892/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

6 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายชัยหาญ  วิง่พิมาย นายชัยหาญ  วิง่พิมาย เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 893/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

7 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสุทธิศักด์ิ  ดีพาชู นายสุทธิศักด์ิ  ดีพาชู เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 894/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

8 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายเจียม  พูนศรี นายเจียม  พูนศรี เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 895/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

9 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายหน่อย  พวงใหม่ นายหน่อย  พวงใหม่ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 896/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

10 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ  รัตนเนตร์ นายณรงค์ศักด์ิ  รัตนเนตร์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 897/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

11 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายบุญต่อ  ทุง่กระโทก นายบุญต่อ  ทุง่กระโทก เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 898/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

12 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  ผายสุวรรณ นายสุรศักด์ิ  ผายสุวรรณ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 899/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

13 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายชาตรี  แข็งขัน นายชาตรี  แข็งขัน เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 900/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

14 ค่าจ้างเหมาบริการ 11,000.00     11,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภวรรณ  ทองซา น.ส.ศุภวรรณ  ทองซา เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 901/2564
11,000.00               11,000.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

15 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฏฐณิชา  บุตรดี น.ส.ณัฏฐณิชา  บุตรดี เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 902/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

16 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์  ปินะถา นายชาญณรงค์  ปินะถา เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 903/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

17 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนาพร  ตรัสพรหม น.ส.รัตนาพร  ตรัสพรหม เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 904/2564
10,000.00               10,000.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

18 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์  ชอบใหญ่ นายประดิษฐ์  ชอบใหญ่ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 905/2564
10,000.00               10,000.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

19 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญช่วย  มูลตรี นายบุญช่วย  มูลตรี เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 906/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

20 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญมา  แสวงพันธ์ นายบุญมา  แสวงพันธ์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 907/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

21 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายเมธี  มณีวรรณ นายเมธี  มณีวรรณ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 908/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

22 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายพินนิกร  พายุพัด นายพินนิกร  พายุพัด เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 909/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

23 ค่าจ้างเหมาบริการ 12,000.00     12,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสมพิศ  สารนอก นางสมพิศ  สารนอก เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 910/2564
12,000.00               12,000.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

24 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายควง  ร่มเย็น นายควง  ร่มเย็น เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 911/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

25 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายวันชัย  สารนอก นายวันชัย  สารนอก เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 912/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

26 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายอ าคา  ชนไธสง นายอ าคา  ชนไธสง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 913/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

27 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์  สระทองหลวง นายสุพจน์  สระทองหลวง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 914/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

28 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายน้อม  กล้าหาญ นายน้อม  กล้าหาญ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 915/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

29 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  ยมพิมาย นายณรงค์  ยมพิมาย เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 916/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

30 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายยอดโพธิ ์ ศรีโพกลาง นายยอดโพธิ ์ ศรีโพกลาง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 917/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

31 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ  เขียนค้างพลู นายทนงศักด์ิ  เขียนค้างพลู เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 918/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

32 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสมมาศ  กล้าหาญ นางสมมาศ  กล้าหาญ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 919/2564
7,000.00                 7,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

33 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสนอง  ตาไธสง นายสนอง  ตาไธสง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 920/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

34 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเอกสิทธิ ์ นาคพิมาย นายเอกสิทธิ ์ นาคพิมาย เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 921/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

35 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรวิช  แจ่มแจ้ง นายวรวิช  แจ่มแจ้ง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 922/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

36 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายพรัชรพงษ์  แสวงพันธ์ นายพรัชรพงษ์  แสวงพันธ์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 923/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

37 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  พันธมาศ นายปราโมทย์  พันธมาศ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 924/2564
7,000.00                 7,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

38 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญญลักษณ์ สุวรรณพทิกัษณ์ น.ส.ธัญญลักษณ์ สุวรรณพทิกัษณ์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 925/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

39 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ใกล้รุ่ง  ชูตระกูล น.ส.ใกล้รุ่ง  ชูตระกูล เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 926/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

40 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.จีรวรรณ เพชรสูงเนิน น.ส.จีรวรรณ เพชรสูงเนิน เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 927/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

41 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเชิดอรุณ  ชูตระกูล นายเชิดอรุณ  ชูตระกูล เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 928/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

42 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,400.00       2,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ปหจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 939/2564
2,400.00                 2,400.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 7  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

43 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปณิธานหินดาดบริการ หจก.ปณิธานหินดาดบริการ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 943/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 7  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

44 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 11,700.00     11,700.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ปณิธานหินดาดบริการ หจก.ปณิธานหินดาดบริการ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 944/2564
11,700.00               11,700.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 7  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

45 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ปณิธานหินดาดบริการ หจก.ปณิธานหินดาดบริการ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 9452564
10,000.00               10,000.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 7  ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

46 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,600.00       4,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปณิธานหินดาดบริการ หจก.ปณิธานหินดาดบริการ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 946/2564
4,600.00                 4,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 7 ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

47 วัสดุการศึกษา 50,000.00     50,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัชชุ์ชาญ จ ากัด บริษัท ชัชชุ์ชาญ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 947/2564
50,000.00               50,000.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 8 ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

48 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,435.00       2,435.00       เฉพาะเจาะจง อู่ช่างแม็กเจริญหินดาด อู่ช่างแม็กเจริญหินดาด เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 963/2564
2,435.00                 2,435.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 9 ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

49 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,450.00       3,450.00       เฉพาะเจาะจง อู่ช่างแม็กเจริญหินดาด อู่ช่างแม็กเจริญหินดาด เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 964/2564
3,450.00                 3,450.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 9 ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

50 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,422.93       3,422.93       เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าโคราช 1988 หจก.โตโยต้าโคราช 1988 เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 965/2564
3,422.93                 3,422.93                 และเป็นไปตาม วันที ่ 9 ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

51 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 25,000.00     25,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชุติกาญจน์ เฮ้าส์ หจก.ชุติกาญจน์ เฮ้าส์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 967/2564
25,000.00               25,000.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 19 ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

52 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 2,500.00       2,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัย โอเอ หจก.ธงชัย โอเอ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 968/2564
(เงินรับฝากกองทุนหลัก เซลส์แอนด์เซอร์วิส เซลส์แอนด์เซอร์วิส และเป็นไปตาม วันที ่ 19 ก.ค.  64
ประกนัสุขภาพ) 2,500.00                 2,500.00                 เง่ือนไขที ่ ทต.

หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

53 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 23,480.00     23,480.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัย โอเอ หจก.ธงชัย โอเอ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 969/2564
เซลส์แอนด์เซอร์วิส เซลส์แอนด์เซอร์วิส และเป็นไปตาม วันที ่ 19 ก.ค.  64

23,480.00               23,480.00               เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

54 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 5,500.00       5,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัย โอเอ หจก.ธงชัย โอเอ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 970/2564
เซลส์แอนด์เซอร์วิส เซลส์แอนด์เซอร์วิส และเป็นไปตาม วันที ่ 19 ก.ค.  64

5,500.00                 5,500.00                 เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

55 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,020.00       1,020.00       เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืมสายเพชร โรงน้ าด่ืมสายเพชร เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 976/2564
1,020.00                 1,020.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 20 ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

56 ค่าจ้างเหมาดูดส่ิงปฏิกูล 1,400.00       1,400.00       เฉพาะเจาะจง นายสุรเดช  สระภูมิ นายสุรเดช  สระภูมิ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 979/2564
1,400.00                 1,400.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 22 ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

57 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,480.00       3,480.00       เฉพาะเจาะจง อู่ช่างแม็กเจริญหินดาด อู่ช่างแม็กเจริญหินดาด เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 980/2564
3,480.00                 3,480.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 22 ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

58 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00         300.00          เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 981/2564
300.00                    300.00                    และเป็นไปตาม วันที ่ 23 ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

59 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 550.00         550.00          เฉพาะเจาะจง ร้านจี เอ็ม คอมพิวเตอร์ ร้านจี เอ็ม คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 982/2564
550.00                    550.00                    และเป็นไปตาม วันที ่ 23 ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

60 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 23,000.00     23,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านบ.ีท.ีออโต้แอร์ แอนด์ ซาวด์ ร้านบ.ีท.ีออโต้แอร์ แอนด์ ซาวด์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 984/2564
23,000.00               23,000.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 29 ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

61 จดัซ้ือจดัจา้งอาหารว่างและ 550.00         550.00          เฉพาะเจาะจง นางบญุชู  พทุธชิิน นางบญุชู  พทุธชิิน เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 985/2564
เคร่ืองด่ืม 550.00                    550.00                    และเป็นไปตาม วันที ่ 29 ก.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

1 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นางสมพิศ  โฉมเฉลา นางสมพิศ  โฉมเฉลา เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 994/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

2 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายบุญยัง  โฉมเฉลา นายบุญยัง  โฉมเฉลา เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 995/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

3 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง  เดียขุนทด นายบุญส่ง  เดียขุนทด เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 996/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

4 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์  ค าชะนะชัย นายอาทิตย์  ค าชะนะชัย เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 997/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

5 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ปานพรมมา นายสมศักด์ิ  ปานพรมมา เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 998/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

6 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายชัยหาญ  วิง่พิมาย นายชัยหาญ  วิง่พิมาย เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 999/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

7 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสุทธิศักด์ิ  ดีพาชู นายสุทธิศักด์ิ  ดีพาชู เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1000/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

8 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายเจียม  พูนศรี นายเจียม  พูนศรี เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1001/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

9 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายหน่อย  พวงใหม่ นายหน่อย  พวงใหม่ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1002/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

10 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ  รัตนเนตร์ นายณรงค์ศักด์ิ  รัตนเนตร์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1003/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

11 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายบุญต่อ  ทุง่กระโทก นายบุญต่อ  ทุง่กระโทก เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1004/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

12 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  ผายสุวรรณ นายสุรศักด์ิ  ผายสุวรรณ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1005/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

13 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายชาตรี  แข็งขัน นายชาตรี  แข็งขัน เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1006/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

14 ค่าจ้างเหมาบริการ 11,000.00     11,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภวรรณ  ทองซา น.ส.ศุภวรรณ  ทองซา เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1007/2564
11,000.00               11,000.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

15 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฏฐณิชา  บุตรดี น.ส.ณัฏฐณิชา  บุตรดี เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1008/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

16 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์  ปินะถา นายชาญณรงค์  ปินะถา เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1009/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

17 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนาพร  ตรัสพรหม น.ส.รัตนาพร  ตรัสพรหม เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1010/2564
10,000.00               10,000.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

18 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์  ชอบใหญ่ นายประดิษฐ์  ชอบใหญ่ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1011/2564
10,000.00               10,000.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

19 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญช่วย  มูลตรี นายบุญช่วย  มูลตรี เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1012/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

20 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญมา  แสวงพันธ์ นายบุญมา  แสวงพันธ์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1013/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

21 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายเมธี  มณีวรรณ นายเมธี  มณีวรรณ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1014/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

22 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายพินนิกร  พายุพัด นายพินนิกร  พายุพัด เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1015/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

23 ค่าจ้างเหมาบริการ 12,000.00     12,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสมพิศ  สารนอก นางสมพิศ  สารนอก เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1016/2564
12,000.00               12,000.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

24 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายควง  ร่มเย็น นายควง  ร่มเย็น เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1017/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

25 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายวันชัย  สารนอก นายวันชัย  สารนอก เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1018/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

26 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายอ าคา  ชนไธสง นายอ าคา  ชนไธสง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1019/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

27 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์  สระทองหลวง นายสุพจน์  สระทองหลวง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1020/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

28 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายน้อม  กล้าหาญ นายน้อม  กล้าหาญ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1021/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

29 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  ยมพิมาย นายณรงค์  ยมพิมาย เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1022/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

30 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายยอดโพธิ ์ ศรีโพกลาง นายยอดโพธิ ์ ศรีโพกลาง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1023/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

31 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ  เขียนค้างพลู นายทนงศักด์ิ  เขียนค้างพลู เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1024/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

32 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสมมาศ  กล้าหาญ นางสมมาศ  กล้าหาญ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1025/2564
7,000.00                 7,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

33 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสนอง  ตาไธสง นายสนอง  ตาไธสง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1026/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

34 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเอกสิทธิ ์ นาคพิมาย นายเอกสิทธิ ์ นาคพิมาย เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1027/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

35 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรวิช  แจ่มแจ้ง นายวรวิช  แจ่มแจ้ง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1028/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

36 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายพรัชรพงษ์  แสวงพันธ์ นายพรัชรพงษ์  แสวงพันธ์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1029/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

37 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  พันธมาศ นายปราโมทย์  พันธมาศ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1030/2564
7,000.00                 7,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

38 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญญลักษณ์ สุวรรณพทิกัษณ์ น.ส.ธัญญลักษณ์ สุวรรณพทิกัษณ์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1031/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

39 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ใกล้รุ่ง  ชูตระกูล น.ส.ใกล้รุ่ง  ชูตระกูล เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1032/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

40 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.จีรวรรณ เพชรสูงเนิน น.ส.จีรวรรณ เพชรสูงเนิน เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1033/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

41 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเชิดอรุณ  ชูตระกูล นายเชิดอรุณ  ชูตระกูล เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1034/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

42 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 8,500.00       8,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปณิธานหินดาดบริการ หจก.ปณิธานหินดาดบริการ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1035/2564
8,500.00                 8,500.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 3  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

43 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,600.00       3,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปณิธานหินดาดบริการ หจก.ปณิธานหินดาดบริการ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1036/2564
3,600.00                 3,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 3  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

44 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,100.00     10,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ปณิธานหินดาดบริการ หจก.ปณิธานหินดาดบริการ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1037/2564
10,100.00               10,100.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 3  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

45 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,300.00       3,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปณิธานหินดาดบริการ หจก.ปณิธานหินดาดบริการ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1038/2564
3,300.00                 3,300.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 3  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

46 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,400.00       2,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ปหจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1039/2564
2,400.00                 2,400.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 3  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

47 ค่าจา้งเหมาบริการเคร่ือง 1,583.00       1,583.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไก่แจ้ก๊อปปี้ ร้านไก่แจ้ก๊อปปี้ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1042/2564
ถา่ยเอกสาร 1,583.00                 1,583.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 6  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

48 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 12,270.00     12,270.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1044/2564
12,270.00               12,270.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 9  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

49 จดัซ้ือครุภัณฑ์อื่นๆ 198,000.00  198,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านทิพย์อักษร ร้านทิพย์อักษร เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1045/2564
(ซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ) 198,000.00             198,000.00             และเป็นไปตาม วันที ่ 9  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

50 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,450.00       2,450.00       เฉพาะเจาะจง อู่ช่างแม็กเจริญหินดาด อู่ช่างแม็กเจริญหินดาด เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1046/2564
2,450.00                 2,450.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 9  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

51 จดัซ้ือจดัจา้งอาหารว่างและ 550.00         550.00          เฉพาะเจาะจง นางบญุชู  พทุธชิิน นางบญุชู  พทุธชิิน เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1049/2564
เคร่ืองด่ืม 550.00                    550.00                    และเป็นไปตาม วันที ่ 10 ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

52 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 885.00         885.00          เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืมสายเพชร โรงน้ าด่ืมสายเพชร เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1050/2564
885.00                    885.00                    และเป็นไปตาม วันที ่ 10 ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

53 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,500.00       3,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์ หจก.ธงชัย โอเอ เซลส์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1058/2564
แอนด์ เซอร์วิส แอนด์ เซอร์วิส และเป็นไปตาม วันที ่ 13  ส.ค.  64

3,500.00                 3,500.00                 เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

54 ค่าวัสดุการเกษตร 5,000.00       5,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบุญสืบมีดโคราช ร้านบุญสีบมืดโคราช เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1060/2564
5,000.00                 5,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 18  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

55 ค่าครุภัณฑ์กีฬา 100,000.00  100,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองย่าไฟเบอร์กลาส ร้านเมืองย่าไฟเบอร์กลาส เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1061/2564
100,000.00             100,000.00             และเป็นไปตาม วันที ่ 18  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

56 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,180.00       4,180.00       เฉพาะเจาะจง อู่ช่างแม็กเจริญหินดาด อู่ช่างแม็กเจริญหินดาด เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1062/2564
4,180.00                 4,180.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 18  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

57 ค่าจัดต้ังสถานทีก่ักกัน 61,088.34     61,088.34     เฉพาะเจาะจง หจก.ธีระชัยค้าไม้ หจก.ธีระชัยค้าไม้ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1063/2564
ส าหรับผู้สัมผัสเส่ียงสูง 61,088.34               61,088.34               และเป็นไปตาม วันที ่ 18  ส.ค.  64
ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เง่ือนไขที ่ ทต.
2019 และศูนย์พักคอย หินดาดก าหนด

58 ค่าครุภัณฑ์การศึกษา 419,700.00  419,700.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัชชุ์ชาญ จ ากัด บริษัท ชัชชุ์ชาญ จ ากัด เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1064/2564
419,700.00             419,700.00             และเป็นไปตาม วันที ่ 18  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

59 ค่าจัดต้ังสถานทีก่ักกัน 95,000.00     95,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเจริญเฟอร์นิเจอร์ ร้านแสงเจริญเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1065/2564
ส าหรับผู้สัมผัสเส่ียงสูง 95,000.00                 95,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 19  ส.ค.  64
ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เง่ือนไขที ่ ทต.
2019 และศูนย์พักคอย หินดาดก าหนด

60 ค่าจัดต้ังสถานทีก่ักกัน 3,875.00       3,875.00       เฉพาะเจาะจง บ.โดมเซ็นเตอร์พ้อยท์ จก. บ.โดมเซ็นเตอร์พ้อยท์ จก. เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1066/2564
ส าหรับผู้สัมผัสเส่ียงสูง 3,875.00                 3,875.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 19  ส.ค.  64
ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เง่ือนไขที ่ ทต.
2019 และศูนย์พักคอย หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

61 จดัซ้ือจดัจา้งอาหารว่างและ 575.00         575.00          เฉพาะเจาะจง นางทศันีย์ บ ารุงนอก นางทศันีย์ บ ารุงนอก เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1067/2564
เคร่ืองด่ืม 575.00                    575.00                    และเป็นไปตาม วันที ่ 19  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

62 ค่าครุภัณฑ์การเกษตร 9,500.00       9,500.00       เฉพาะเจาะจง บ. บีเคเซ็นเตอร์ 2014 จก.บ. บีเคเซ็นเตอร์ 2014 จก. เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1068/2564
9,500.00                 9,500.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 20  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

63 ค่าวัสดุส านักงาน 6,750.00       6,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1069/2564
6,750.00                 6,750.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 20  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

64 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 32,000.00     32,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอกลักษณ์โลหะภัณฑ์ หจก.เอกลักษณ์โลหะภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1072/2564
และสุขภัณฑ์ และสุขภัณฑ์ และเป็นไปตาม วันที ่ 23  ส.ค.  64

32,000.00               32,000.00               เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

65 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 29,000.00     29,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอกลักษณ์โลหะภัณฑ์ หจก.เอกลักษณ์โลหะภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1073/2564
และสุขภัณฑ์ และสุขภัณฑ์ และเป็นไปตาม วันที ่ 23  ส.ค.  64

29,000.00               29,000.00               เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

66 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 13,000.00     13,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอกลักษณ์โลหะภัณฑ์ หจก.เอกลักษณ์โลหะภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1074/2564
และสุขภัณฑ์ และสุขภัณฑ์ และเป็นไปตาม วันที ่ 23  ส.ค.  64

13,000.00               13,000.00               เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

67 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 32,000.00     32,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอกลักษณ์โลหะภัณฑ์ หจก.เอกลักษณ์โลหะภัณฑ์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1075/2564
และสุขภัณฑ์ และสุขภัณฑ์ และเป็นไปตาม วันที ่ 23  ส.ค.  64

32,000.00               32,000.00               เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

68 ค่าวัสดุก่อสร้าง 13,000.00     13,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ธีระชัยค้าไม้ หจก.ธีระชัยค้าไม้ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1076/2564
13,000.00               13,000.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 24  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

69 ค่าวัสดุส านักงาน 6,750.00       6,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1081/2564
6,750.00                 6,750.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 25  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

70 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,550.00       2,550.00       เฉพาะเจาะจง อู่ช่างแม็กเจริญหินดาด อู่ช่างแม็กเจริญหินดาด เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1082/2564
2,550.00                 2,550.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 25  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

71 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,600.00       2,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรวมวัสดุ ร้านรวมวัสดุ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1083/2564
2,600.00                 2,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 25  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

72 ค่าจัดต้ังสถานทีก่ักกัน 5,040.00       5,040.00       เฉพาะเจาะจง นางเซียม  รายพิมาย นางเซียม  รายพิมาย เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1084/2564
ส าหรับผู้สัมผัสเส่ียงสูง 5,040.00                 5,040.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 26  ส.ค.  64
ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เง่ือนไขที ่ ทต.
2019 และศูนย์พักคอย หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

73 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ 9,310.00       9,310.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเงินแท้เภสัช ร้านเงินแท้เภสัช เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1090/2564
การแพทย์ 9,310.00                 9,310.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 31  ส.ค.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

1 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นางสมพิศ  โฉมเฉลา นางสมพิศ  โฉมเฉลา เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1097/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

2 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายบุญยัง  โฉมเฉลา นายบุญยัง  โฉมเฉลา เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1098/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

3 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง  เดียขุนทด นายบุญส่ง  เดียขุนทด เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1099/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

4 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์  ค าชะนะชัย นายอาทิตย์  ค าชะนะชัย เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1100/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

5 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ปานพรมมา นายสมศักด์ิ  ปานพรมมา เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1101/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

6 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายชัยหาญ  วิง่พิมาย นายชัยหาญ  วิง่พิมาย เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1102/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

7 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสุทธิศักด์ิ  ดีพาชู นายสุทธิศักด์ิ  ดีพาชู เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1103/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

8 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายเจียม  พูนศรี นายเจียม  พูนศรี เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1104/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

9 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายหน่อย  พวงใหม่ นายหน่อย  พวงใหม่ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1105/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

10 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ  รัตนเนตร์ นายณรงค์ศักด์ิ  รัตนเนตร์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1106/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

11 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายบุญต่อ  ทุง่กระโทก นายบุญต่อ  ทุง่กระโทก เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1107/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

12 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  ผายสุวรรณ นายสุรศักด์ิ  ผายสุวรรณ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1108/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

13 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายชาตรี  แข็งขัน นายชาตรี  แข็งขัน เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1109/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

14 ค่าจ้างเหมาบริการ 11,000.00     11,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภวรรณ  ทองซา น.ส.ศุภวรรณ  ทองซา เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1110/2564
11,000.00               11,000.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

15 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฏฐณิชา  บุตรดี น.ส.ณัฏฐณิชา  บุตรดี เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1111/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

16 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์  ปินะถา นายชาญณรงค์  ปินะถา เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1112/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

17 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนาพร  ตรัสพรหม น.ส.รัตนาพร  ตรัสพรหม เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1113/2564
10,000.00               10,000.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

18 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์  ชอบใหญ่ นายประดิษฐ์  ชอบใหญ่ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1114/2564
10,000.00               10,000.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

19 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญช่วย  มูลตรี นายบุญช่วย  มูลตรี เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1115/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

20 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญมา  แสวงพันธ์ นายบุญมา  แสวงพันธ์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1116/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

21 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายเมธี  มณีวรรณ นายเมธี  มณีวรรณ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1117/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

22 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายพินนิกร  พายุพัด นายพินนิกร  พายุพัด เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1118/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

23 ค่าจ้างเหมาบริการ 12,000.00     12,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสมพิศ  สารนอก นางสมพิศ  สารนอก เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1119/2564
12,000.00               12,000.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

24 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายควง  ร่มเย็น นายควง  ร่มเย็น เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1120/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

25 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายวันชัย  สารนอก นายวันชัย  สารนอก เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1121/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

26 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายอ าคา  ชนไธสง นายอ าคา  ชนไธสง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1122/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

27 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์  สระทองหลวง นายสุพจน์  สระทองหลวง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1123/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

28 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายน้อม  กล้าหาญ นายน้อม  กล้าหาญ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1124/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

29 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  ยมพิมาย นายณรงค์  ยมพิมาย เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1125/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

30 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายยอดโพธิ ์ ศรีโพกลาง นายยอดโพธิ ์ ศรีโพกลาง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1126/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

31 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ  เขียนค้างพลู นายทนงศักด์ิ  เขียนค้างพลู เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1127/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

32 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสมมาศ  กล้าหาญ นางสมมาศ  กล้าหาญ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1128/2564
7,000.00                 7,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

33 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสนอง  ตาไธสง นายสนอง  ตาไธสง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1129/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

34 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเอกสิทธิ ์ นาคพิมาย นายเอกสิทธิ ์ นาคพิมาย เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1130/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

35 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรวิช  แจ่มแจ้ง นายวรวิช  แจ่มแจ้ง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1131/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

36 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายพรัชรพงษ์  แสวงพันธ์ นายพรัชรพงษ์  แสวงพันธ์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1132/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

37 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  พันธมาศ นายปราโมทย์  พันธมาศ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1133/2564
7,000.00                 7,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

38 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญญลักษณ์ สุวรรณพทิกัษณ์ น.ส.ธัญญลักษณ์ สุวรรณพทิกัษณ์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1134/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

39 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ใกล้รุ่ง  ชูตระกูล น.ส.ใกล้รุ่ง  ชูตระกูล เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1135/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

40 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.จีรวรรณ เพชรสูงเนิน น.ส.จีรวรรณ เพชรสูงเนิน เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1136/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

41 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเชิดอรุณ  ชูตระกูล นายเชิดอรุณ  ชูตระกูล เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1137/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

42 ค่าจา้งเหมาอาหารกลางวัน 10,080.00     10,080.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี  สารนอก นางสาวพัชรี  สารนอก เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1139/2564
ส าหรับเด็กกอ่นวัยเรียน 10,080.00               10,080.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 1  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

43 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,400.00       2,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ปหจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1142/2564
2,400.00                 2,400.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

44 ค่าวัสดุส านักงาน 154,560.00  154,560.00   เฉพาะเจาะจง บ. สยามคลู (2011) จก. บ. สยามคลู (2011) จก. เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1145/2564
154,560.00             154,560.00             และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

45 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ 33,550.00     33,550.00     เฉพาะเจาะจง บ.บีเคเซ็นเตอร์ 2014 จก. บ.บีเคเซ็นเตอร์ 2014 จก. เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1148/2564
การแพทย์ 33,550.00               33,550.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

46 ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 19,664.00     19,664.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชซีคิว (1995) หจก.โคราชซีคิว (1995) เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1149/2564
19,664.00               19,664.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 2  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

47 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ 828.00         828.00          เฉพาะเจาะจง ร้านโคราชาห้วยแถลง ร้านโคราชาห้วยแถลง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1151/2564
การแพทย์ 828.00                    828.00                    และเป็นไปตาม วันที ่ 7  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

48 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1,065.00       1,065.00       เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืมสายเพชร โรงน้ าด่ืมสายเพชร เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1152/2564
1,065.00                 1,065.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 7  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

49 ค่าวัสดุส านักงาน 6,750.00       6,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1158/2564
6,750.00                 6,750.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 8  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

50 ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 1,080.00       1,080.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1159/2564
1,080.00                 1,080.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 8  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

51 ค่าวัสดุส านักงาน 895.00         895.00          เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1160/2564
895.00                    895.00                    และเป็นไปตาม วันที ่ 8  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

52 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 53,050.00     53,050.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ขวัญชัย อิเล็คทริค หจก.ขวัญชัย อิเล็คทริค เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1161/2564
แอนด์ไลท์ต้ิง แอนด์ไลท์ต้ิง และเป็นไปตาม วันที ่ 8  ก.ย.  64

53,050.00               53,050.00               เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

53 ค่าวัสดุยานพาหนะและ 6,200.00       6,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1162/2564
ขนส่ง 6,200.00                 6,200.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 8  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

54 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,300.00     10,300.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ปณิธานหินดาดบริการ หจก.ปณิธานหินดาดบริการ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1165/2564
10,300.00               10,300.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 10  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

55 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,300.00       1,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปณิธานหินดาดบริการ หจก.ปณิธานหินดาดบริการ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1166/2564
1,300.00                 1,300.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 10  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

56 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 12,100.00     12,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ปณิธานหินดาดบริการ หจก.ปณิธานหินดาดบริการ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1167/2564
12,100.00               12,100.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 10  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

57 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,500.00       3,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปณิธานหินดาดบริการ หจก.ปณิธานหินดาดบริการ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1168/2564
3,500.00                 3,500.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 10  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

58 ค่าจ้างเหมาบริการ 715.00         715.00          เฉพาะเจาะจง ร้านไก่แจ้ก๊อปปี้ ร้านไก่แจ้ก๊อปปี้ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1171/2564
715.00                    715.00                    และเป็นไปตาม วันที ่ 10  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

59 ค่าวสัดุเคร่ืองดับเพลิง 100,000.00  100,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เวลท์ เอ็นเนอร์จี บริษัท เวลท์ เอ็นเนอร์จี เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1173/2564
แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด และเป็นไปตาม วันที ่ 10  ก.ย.  64

100,000.00             100,000.00             เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

60 ค่าวสัดุการเกษตร 840.00         840.00          เฉพาะเจาะจง ร้านคุณากร ร้านคุณากร เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1183/2564
840.00                    840.00                    และเป็นไปตาม วันที ่ 15  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

61 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,261.00       4,261.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชซีคิว (1995) หจก.โคราชซีคิว (1995) เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1184/2564
4,261.00                 4,261.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 15  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

62 ค่าครุภณัฑ์การเกษตร 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.บีเคเซ็นเตอร์ 2014 จก. บ.บีเคเซ็นเตอร์ 2014 จก. เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1185/2564
10,000.00               10,000.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 15  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

63 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,580.00       3,580.00       เฉพาะเจาะจง อู่ช่างแม็กเจริญหินดาด อู่ช่างแม็กเจริญหินดาด เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1186/2564
3,580.00                 3,580.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 15  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

64 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 21,810.00     21,810.00     เฉพาะเจาะจง อู่ช่างแม็กเจริญหินดาด อู่ช่างแม็กเจริญหินดาด เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1187/2564
21,810.00               21,810.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 15  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

65 ค่าวัสดุก่อสร้าง 6,800.00       6,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรวมวัสดุ ร้านรวมวัสดุ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1192/2564
6,800.00                 6,800.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 22  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

66 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 7,900.00       7,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านจี เอ็ม คอมพิวเตอร์ ร้านจี เอ็ม คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1193/2564
7,900.00                 7,900.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 22  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

67 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 900.00         900.00          เฉพาะเจาะจง ร้านจี เอ็ม คอมพิวเตอร์ ร้านจี เอ็ม คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1194/2564
900.00                    900.00                    และเป็นไปตาม วันที ่ 22  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

68 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 2,950.00       2,950.00       เฉพาะเจาะจง ร้านจี เอ็ม คอมพิวเตอร์ ร้านจี เอ็ม คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1195/2564
2,950.00                 2,950.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 22  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

69 วัสดุงานบ้านงานครัว 6,055.00       6,055.00       เฉพาะเจาะจง บ.บีเคเซ็นเตอร์ 2014 จก. บ.บีเคเซ็นเตอร์ 2014 จก. เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1196/2564
6,055.00                 6,055.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 22  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

70 ค่าครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์หรือ 6,000.00       6,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.บีเคเซ็นเตอร์ 2014 จก. บ.บีเคเซ็นเตอร์ 2014 จก. เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1197/2564
การแพทย์ 6,000.00                 6,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 22  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

71 ค่าวสัดุส านักงาน 980.00         980.00          เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1200/2564
980.00                    980.00                    และเป็นไปตาม วันที ่ 23  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

72 ค่าวสัดุส านักงาน 5,885.00       5,885.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1201/2564
5,885.00                 5,885.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 23  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

73 วัสดุคอมพิวเตอร์ 400.00         400.00          เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1202/2564
400.00                    400.00                    และเป็นไปตาม วันที ่ 23  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

74 วัสดุคอมพิวเตอร์ 770.00         770.00          เฉพาะเจาะจง ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1203/2564
770.00                    770.00                    และเป็นไปตาม วันที ่ 23  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

75 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,950.00       1,950.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรวมวัสดุ ร้านรวมวัสดุ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1210/2564
1,950.00                 1,950.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 28  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

76 ค่าวัสดุก่อสร้าง 2,400.00       2,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรวมวัสดุ ร้านรวมวัสดุ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1211/2564
2,400.00                 2,400.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 28  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

77 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,800.00       1,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านจี เอ็ม คอมพิวเตอร์ ร้านจี เอ็ม คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1212/2564
1,800.00                 1,800.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 28  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

78 ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 500.00         500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านจี เอ็ม คอมพิวเตอร์ ร้านจี เอ็ม คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1213/2564
500.00                    500.00                    และเป็นไปตาม วันที ่ 28  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

79 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 450.00         450.00          เฉพาะเจาะจง ร้านจี เอ็ม คอมพิวเตอร์ ร้านจี เอ็ม คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1214/2564
450.00                    450.00                    และเป็นไปตาม วันที ่ 28  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

80 ค่าวัสดุยานพาหนะและ 3,100.00       3,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1215/2564
ขนส่ง 3,100.00                 3,100.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 28  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

81 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 15,500.00     15,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ ทรวัฒนา ร้านอู่ ทรวัฒนา เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1216/2564
15,500.00               15,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 28  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

82 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 8,700.00       8,700.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปณิธานหินดาดบริการ หจก.ปณิธานหินดาดบริการ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1217/2564
8,700.00                 8,700.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 28  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

83 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 9,319.00       9,319.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปณิธานหินดาดบริการ หจก.ปณิธานหินดาดบริการ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1218/2564
9,319.00                 9,319.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 28  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

84 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 12,100.00     12,100.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ปณิธานหินดาดบริการ หจก.ปณิธานหินดาดบริการ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1219/2564
12,100.00               12,100.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 28  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

85 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,300.00       4,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ปณิธานหินดาดบริการ หจก.ปณิธานหินดาดบริการ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1220/2564
4,300.00                 4,300.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 28  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

86 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 765.00         765.00          เฉพาะเจาะจง โรงน้ าด่ืมสายเพชร โรงน้ าด่ืมสายเพชร เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1221/2564
765.00                    765.00                    และเป็นไปตาม วันที ่ 28  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

87 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,400.00       2,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ปหจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1233/2564
2,400.00                 2,400.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

88 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นางสมพิศ  โฉมเฉลา นางสมพิศ  โฉมเฉลา เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1234/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

89 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายบุญยัง  โฉมเฉลา นายบุญยัง  โฉมเฉลา เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1235/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

90 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง  เดียขุนทด นายบุญส่ง  เดียขุนทด เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1236/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

91 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์  ค าชะนะชัย นายอาทิตย์  ค าชะนะชัย เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1237/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

92 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ปานพรมมา นายสมศักด์ิ  ปานพรมมา เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1238/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

93 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายชัยหาญ  วิง่พิมาย นายชัยหาญ  วิง่พิมาย เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1239/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

94 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสุทธิศักด์ิ  ดีพาชู นายสุทธิศักด์ิ  ดีพาชู เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1240/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

95 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายเจียม  พูนศรี นายเจียม  พูนศรี เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1241/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

96 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายหน่อย  พวงใหม่ นายหน่อย  พวงใหม่ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1242/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

97 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ  รัตนเนตร์ นายณรงค์ศักด์ิ  รัตนเนตร์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1243/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

98 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายบุญต่อ  ทุง่กระโทก นายบุญต่อ  ทุง่กระโทก เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1244/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

99 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  ผายสุวรรณ นายสุรศักด์ิ  ผายสุวรรณ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1245/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

100 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง นายชาตรี  แข็งขัน นายชาตรี  แข็งขัน เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1246/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

101 ค่าจ้างเหมาบริการ 11,000.00     11,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภวรรณ  ทองซา น.ส.ศุภวรรณ  ทองซา เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1247/2564
11,000.00               11,000.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

102 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,500.00     10,500.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฏฐณิชา  บุตรดี น.ส.ณัฏฐณิชา  บุตรดี เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1248/2564
10,500.00               10,500.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

103 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์  ปินะถา นายชาญณรงค์  ปินะถา เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1249/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

104 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนาพร  ตรัสพรหม น.ส.รัตนาพร  ตรัสพรหม เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1250/2564
10,000.00               10,000.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

105 ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000.00     10,000.00     เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์  ชอบใหญ่ นายประดิษฐ์  ชอบใหญ่ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1251/2564
10,000.00               10,000.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

106 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญช่วย  มูลตรี นายบุญช่วย  มูลตรี เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1252/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

107 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายบุญมา  แสวงพันธ์ นายบุญมา  แสวงพันธ์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1253/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

108 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายเมธี  มณีวรรณ นายเมธี  มณีวรรณ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1254/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

109 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายพินนิกร  พายุพัด นายพินนิกร  พายุพัด เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1255/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

110 ค่าจ้างเหมาบริการ 12,000.00     12,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสมพิศ  สารนอก นางสมพิศ  สารนอก เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1256/2564
12,000.00               12,000.00               และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

111 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายควง  ร่มเย็น นายควง  ร่มเย็น เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1257/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

112 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายวันชัย  สารนอก นายวันชัย  สารนอก เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1258/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

113 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายอ าคา  ชนไธสง นายอ าคา  ชนไธสง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1259/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

114 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์  สระทองหลวง นายสุพจน์  สระทองหลวง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1260/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

115 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายน้อม  กล้าหาญ นายน้อม  กล้าหาญ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1261/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

116 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  ยมพิมาย นายณรงค์  ยมพิมาย เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1262/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

117 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายยอดโพธิ ์ ศรีโพกลาง นายยอดโพธิ ์ ศรีโพกลาง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1263/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

118 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ  เขียนค้างพลู นายทนงศักด์ิ  เขียนค้างพลู เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1264/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

119 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสมมาศ  กล้าหาญ นางสมมาศ  กล้าหาญ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1265/2564
7,000.00                 7,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

120 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสนอง  ตาไธสง นายสนอง  ตาไธสง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1266/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

121 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเอกสิทธิ ์ นาคพิมาย นายเอกสิทธิ ์ นาคพิมาย เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1267/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

122 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวรวิช  แจ่มแจ้ง นายวรวิช  แจ่มแจ้ง เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1268/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

123 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายพรัชรพงษ์  แสวงพันธ์ นายพรัชรพงษ์  แสวงพันธ์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1269/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

124 ค่าจ้างเหมาบริการ 7,000.00       7,000.00       เฉพาะเจาะจง นายปราโมทย์  พันธมาศ นายปราโมทย์  พันธมาศ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1270/2564
7,000.00                 7,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เลขทีแ่ละวันทีข่อง
ล าดับ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก สัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เสนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

125 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,600.00       9,600.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญญลักษณ์ สุวรรณพทิกัษณ์ น.ส.ธัญญลักษณ์ สุวรรณพทิกัษณ์ เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1271/2564
9,600.00                 9,600.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

126 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ใกล้รุ่ง  ชูตระกูล น.ส.ใกล้รุ่ง  ชูตระกูล เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1272/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

127 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.จีรวรรณ เพชรสูงเนิน น.ส.จีรวรรณ เพชรสูงเนิน เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1273/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

128 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,000.00       9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายเชิดอรุณ  ชูตระกูล นายเชิดอรุณ  ชูตระกูล เสนอราคาต่ าสุด เลขที ่ 1274/2564
9,000.00                 9,000.00                 และเป็นไปตาม วันที ่ 29  ก.ย.  64

เง่ือนไขที ่ ทต.
หินดาดก าหนด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  สิงหาคม  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง  ประจ าเดือน  กันยายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ  2564
เทศบาลต าบลหินดาด  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา


