
รายช่ือผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ล าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง ราคาและราคาท่ี และราคาท่ีตกลงซ้ือ โดยสังเขป ของสัญญาหรือ

ท่ี ซ้ือหรือจา้ง เสนอ หรือจา้ง ขอ้ตกลงในการซ้อ
หรือจา้ง

๑ วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงฯ ๘๐๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐ เจาะจง บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน ราคาท่ีเหมาะสม 30 สค.64
จ านวน 1 รายการ สาขา สวนตูล 1 สาขา สวนตูล 1

เสนอราคา 1,000.- บาท ราคา 1,000.- บาท

๒ ค่าจา้งเหมาฯ จดัท าตรายาง ๗๘๐.๐๐ ๗๘๐.๐๐ เจาะจง ร้านอักษรชัยตรายาง ร้านอักษรชัยตรายาง ราคาท่ีเหมาะสม 15 กย..64
จ านวน 10 รายการ เสนอราคา 780.- บาท เสนอราคา 780.- บาท

๓ วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงฯ ๗๐๐.๐๐ ๗๐๐.๐๐ เจาะจง บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน ราคาท่ีเหมาะสม 20 กย.64
จ านวน 1 รายการ สาขา สวนตูล 1 สาขา สวนตูล 1

เสนอราคา 700.- บาท ราคา 700.- บาท

๔ วัสดุยานพาหนะฯ ๑๙,๔๐๐.๐๐ ๑๙,๔๐๐.๐๐ เจาะจง บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน ราคาท่ีเหมาะสม 21 กย.64
จ านวน 1 รายการ สาขา สวนตูล 1 สาขา สวนตูล 1

เสนอราคา 19,400.- บาท เสนอราคา 19,400.- บาท

๕ ค่าจา้งเหมาฯ ซ่อม ขร ๘๔ สข ๖,๑๐๗.๕๖ ๖,๑๐๗.๕๖ เจาะจง บจก.สยามนิสสันฯ บจก.สยามนิสสันฯ ราคาท่ีเหมาะสม 21 กย.64
จ านวน 1 รายการ เสนอราคา 6,107.56 บาท เสนอราคา 6,107.56 บาท

๖ ค่าจา้งเหมาฯ สอบเทียบฯ ๓๒๑,๔๐๖.๖๐ ๓๒๑,๔๐๖.๖๐ เจาะจง บจ.เพาเวอร์เอ็นจเินียร่ิง บจ.เพาเวอร์เอ็นจเินียร่ิง ราคาท่ีเหมาะสม 21 กย.64
จ านวน 3 รายการ เสนอราคา 321,406.60 บาท เสนอราคา 321,406.60 บาท
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รายช่ือผู้เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ล าดับ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง ราคาและราคาท่ี และราคาท่ีตกลงซ้ือ โดยสังเขป ของสัญญาหรือ

ท่ี ซ้ือหรือจา้ง เสนอ หรือจา้ง ขอ้ตกลงในการซ้อ
หรือจา้ง

๗ ค่าจา้งเหมาฯ สอบเทียบฯ ๑๐๑,๕๑๗.๓๒ ๑๐๑,๕๑๗.๓๒ เจาะจง บจ.เพาเวอร์เอ็นจเินียร่ิง บจ.เพาเวอร์เอ็นจเินียร่ิง ราคาท่ีเหมาะสม 21 กย.64
จ านวน 12 รายการ เสนอราคา 101,517.32บาท เสนอราคา 101,517.32บาท

๘ ค่าจา้งเหมาปรับภูมิทัศน์ ๒,๕๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ เจาะจง นายเปรม  ถรีาวุฒิ นายเปรม  ถรีาวุฒิ ราคาท่ีเหมาะสม 22 กย.64
จ านวน 1 รายการ เสนอราคา 2,500.- บาท เสนอราคา 2,500.- บาท

๙ วัสดุกอ่สร้างฯ ๘๐๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐ เจาะจง บจก.แสงเสียงหวน บจก.แสงเสียงหวน ราคาท่ีเหมาะสม 23 กย.64
จ านวน 4 รายการ เสนอราคา 800.- บาท เสนอราคา 800.- บาท

๑๐ ค่าจา้งเหมาฯ ซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ ๒,๒๕๐.๐๐ ๒,๒๕๐.๐๐ เจาะจง ร้านซิสเต็มทูลส์ ร้านซิสเต็มทูลส์ ราคาท่ีเหมาะสม 27 กย.64
จ านวน 3 รายการ เสนอราคา 2,250.- บาท เสนอราคา 2,250.- บาท

๑๑ ค่าจา้งเหมาฯ ป้ายไวนิล ๗๕๐.๐๐ ๗๕๐.๐๐ เจาะจง ร้านนัทฑ์ชัยกราฟิก ร้านนัทฑ์ชัยกราฟิก ราคาท่ีเหมาะสม 27 กย.64
จ านวน 1 รายการ เสนอราคา 750.- บาท เสนอราคา 750.- บาท

๑๒ ค่าจา้งเหมาฯ จดัท าประกาศ ๕,๒๐๐.๐๐ ๕,๒๐๐.๐๐ เจาะจง ร้านมุก ร้านมุก ราคาท่ีเหมาะสม 27 กย.64
จ านวน 1 รายการ เสนอราคา 5,200.- บาท เสนอราคา 5,200.- บาท

๑๓ ค่าจา้งเหมาฯ ซ่อมรถยนต์ นข 8960 ๕,๕๗๕.๒๔ ๕,๕๗๕.๒๔ เจาะจง บจก.พิธานพาณิชย์ฯ บจก.พิธานพาณิชย์ฯ ราคาท่ีเหมาะสม 30 กย.64
จ านวน 1 รายการ เสนอราคา 5575.24 บาท เสนอราคา 5575.24 บาท
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