
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2560 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่....11........ เดือน....พฤษภาคม........  พ.ศ........2560......... 
 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

1 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองจระเข้หิน งวดที่ 1 

642,215 
บาท 

3,111,000  
บาท 

สอบราคา หจก.ชูชัย พรเทพก่อสร้าง 
เสนอราคา3,110,000 บาท 

หจก.โคราชพัฒนา 
เสนอราคา3,110,000  บาท 
หจก.ราชสมีายงกิตต์ จ ากดั 

เสนอราคา3,110,000  บาท 
หจก.ภิญโญจักราชบริการ 

เสนอราคา 3,100,000 บาท 
หจก.ท่าพระคอนสตรคัช่ัน 

เสนอราคา3,110,000  บาท 
หจก.ตั้งชุนเส็ง2คา้วัสด ุ

เสนอราคา3,110,000  บาท 
หจก.อังครงค์รักษ์พาณิช 

เสนอราคา3,110,000  บาท 
หจก.อรรถวัฒน์ 

เสนอราคา 3,110,000 บาท 
หจก.สามฤทธ์ิ 

เสนอราคา3,110,000  บาท 
หจก.มหาชัยก่อสร้าง (1994) 
เสนอราคา 3,110,000  บาท 

หจก.ภิญโญจักราชบริการ 
เสนอราคา 3,100,000  บาท 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

E2/2559 
17/10/2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

2 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่6  
บ้านหัวละเลิง งวดที่ 2 

1,078,350 
บาท 

3,081,000 
บาท 

สอบราคา หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
เสนอราคา3,081,000บาท 

หจก.โคราชพัฒนา 
เสนอราคา 3,082,000  บาท 

หจก.ราชสมีายงกิตต์ จ ากดั 
เสนอราคา 3,082,000  บาท 

หจก.ภิญโญจักราชบริการ 
เสนอราคา 3,082,000  บาท 

หจก.ท่าพระคอนสตรคัช่ัน 
เสนอราคา 3,082,000  บาท 

หจก.ตั้งชุนเส็ง2คา้วัสด ุ
เสนอราคา 3,082,000  บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์พาณิช 
เสนอราคา 3,082,000  บาท 

หจก.อรรถวัฒน์ 
เสนอราคา 3,082,000  บาท 

หจก.สามฤทธ์ิ 
เสนอราคา 3,082,000  บาท 

หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
เสนอราคา3,081,000บาท 

  

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

E3/2559 
17/10/2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

3 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน
แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที ่6  
บ้านหัวละเลิง งวดที่ 3 

1,232,400 
บาท 

3,081,000 
บาท 

สอบราคา หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
เสนอราคา3,081,000บาท 

หจก.โคราชพัฒนา 
เสนอราคา 3,082,000 บาท 
หจก.ราชสมีายงกิตต์ จ ากดั 

เสนอราคา 3,082,000 บาท 
หจก.ภิญโญจักราชบริการ 

เสนอราคา 3,082,000 บาท 
หจก.ท่าพระคอนสตรคัช่ัน 

เสนอราคา 3,082,000 บาท 
หจก.ตั้งชุนเส็ง2คา้วัสด ุ

เสนอราคา 3,082,000 บาท 
หจก.อังครงค์รักษ์พาณิช 

เสนอราคา 3,082,000 บาท 
หจก.อรรถวัฒน์ 

เสนอราคา 3,082,000 บาท 
หจก.สามฤทธ์ิ 

เสนอราคา 3,082,000 บาท 

หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
เสนอราคา1,232,400บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

E3/2559 
17/10/2559 

4 ค่าอาหารเสรมิ (นม)ให้แก่โรงเรียนใน
ต าบลหินโคน 

187,105.28 
บาท 

187,105.28 
บาท 

กรณีพิเศษ บ.คันทรีเฟรช แดรี่ จ ากัด 
โดยนางสาวมนัสวี  ชมเพ็ญ 

เสนอราคา 187,105.28บาท 

บ.คันทรีเฟรช แดรี่ จ ากัด 
โดยนางสาวมนัสวี  ชมเพ็ญ 
เสนอราคา 187,105.28

บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

1/2560 
26/10/2559 

5 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 
เครื่อง 

3,800 
บาท 

3,800 
บาท 

ตกลงราคา บริษัทวีรพล โอเอ จ ากดั 
เสนอราคา 3,800  บาท 

บริษัทวีรพล โอเอ จ ากดั 
เสนอราคา 3,800  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

4/2560 
1/10/2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

6 ค่าอาหารเสรมิ (นม)ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
โคน 

100,721.60 
บาท 

100,721.60 
บาท 

กรณีพิเศษ บ.คันทรีเฟรช แดรี่ จ ากัด 
โดยนางสาวมนัสวี  ชมเพ็ญ 

เสนอราคา 100,721.60บาท 

บ.คันทรีเฟรช แดรี่ จ ากัด 
โดยนางสาวมนัสวี  ชมเพ็ญ 

เสนอราคา 100,721.60บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

13/2560 
25/10/2559 

7 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดุอื่น (งานป้องกัน) 

100,000 
บาท 

100,000 
บาท 

ตกลงราคา บ.นาซ่าไฟรโ์ปรดัคส์แอนด์เซฟตี้
จ ากัด 

เสนอราคา 100,000  บาท 

บ.นาซ่าไฟรโ์ปรดัคส์แอนด์เซฟตี้
จ ากัด 

เสนอราคา 100,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

14/2560 
18/04/2560 

8 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคนประจ าเดือน เมษายน 
2560 

6,000  
บาท 

6,000 บาท ตกลงราคา นายเชื่อง  สารส าคญั 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นายเชื่อง  สารส าคญั 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

61/2560 
28/02/2560 

9 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ าประปา 
พร้อมท้ังดูแลและซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่ 1 บ้านหินโคน  
ประจ าเดือน เมษายน 2559 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

62/2560 
28/02/2560 

10 ค่าวัสดสุ านักงาน  
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ส านักงาน  

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

65/2560 
28/02/2560 

11 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที่
ดูแลและท าความสะอาดพร้อมจดั
สถานท่ีท างานท้ังอ านวยความ
สะดวกแกผู่้มารับบริการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน  

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

65/2560 
28/02/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
12 ค่าวัสดสุ านักงาน 

จัดซื้อหนังสือพิมพ ์
310 
บาท 

310 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  310  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  310  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

67/2560 
28/03/2560 

13 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันเพื่อเติมจักรยานยนต์ 
รถบรรทุกน้ า และรถจักรยานยนต ์
น้ ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

5,940 
บาท 

5,940 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 5,940  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 5,940  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

68/2560 
28/02/2560 

14 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันเพื่อเติมจักรยานยนต์
น้ ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

240 
บาท 

240 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 240 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 240 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

69/2560 
28/02/2560 

15 (เงินส ารองจ่าย)ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นน้ ามันดีเซล (รถบรรทุกน้ า)
เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 6,000 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

70/2560 
28/02/2560 

16 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าตรายาง เพื่อใช้ในงาน
ธุรการ 

750 
บาท 

750 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 750 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 750 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

73/2560 
27/03/2560 

17 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
ของส านักงาน 

37,290 
บาท 

37,290 
บาท 

ตกลงราคา ร้านนี อิเลคทรคิ 
โดยนางสาวปราณี  อุปถัมย ์
เสนอราคา 37,290  บาท 

ร้านนี อิเลคทรคิ 
โดยนางสาวปราณี  อุปถัมย ์
เสนอราคา 37,290  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

75/2560 
31/03/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

18 (เงินส ารองจ่าย)ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นน้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง เพื่อ
สูบน้ าอุปดภคบริโภค ให้กับชาวบา้น
หนองจระเข้หิน หมู่ที่ 7 

6,300 
บาท 

6,300 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 6,300  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 6,300  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

77/2560 
8/03/2560 

19 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดุ ธง อปพร.พร้อมขาตั้ง 

4,500 
บาท 

4,500 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน ป.เครื่องหมาย 
เสนอราคา 4,500  บาท 

ร้าน ป.เครื่องหมาย 
เสนอราคา 4,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

78/2560 
31/03/2560 

20 ค่าวัสดสุ านักงาน  
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ส านักงาน  

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

79/2560 
31/03/2560 

21 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา  1,800  บาท 

นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา  1,800  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

80/2560 
31/03/2560 

22 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
จ้างเหมาซ่อมแซมกระจกหน้าตา่งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินโคน 

214 
บาท 

214 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 214  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 214  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

81/2560 
31/03/2560 

23 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อหนังสือพิมพ ์

280 
บาท 

280 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  280  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  280  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

81/2560 
31/03/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
24 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

น้ ามันดีเซล เพื่อรถยนต์ส่วนกลาง 
4,310 
บาท 

4,310 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 4,310  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 4,310  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

82/2560 
31/03/2560 

25 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาติดตั้งรั้วแนวเขตที่
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่5 บ้านสวน
ปอ 

3,400 
บาท 

3,400 
บาท 

ตกลงราคา นายชัยชาญ  คบทองหลาง 
เสนอราคา 3,400 บาท 

นายชัยชาญ  คบทองหลาง 
เสนอราคา 3,400 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

82/2560 
5/04/2560 

26 ครุภณัฑ์ส านักงาน 
จัดซื้อโตะ๊เอนกประสงค์พับได้ ขนาด
0.60x1.20 เมตร 14 ตัว 

29,400 
บาท 

29,400 
บาท 

ตกลงราคา บ.ราชสีมาจินดารัตน์จ ากดั 
นายเทพศักดิ์ พัฒนากิจมณ ี
เสนอราคา 29,400 บาท 

บ.ราชสีมาจินดารัตน์จ ากดั 
นายเทพศักดิ์ พัฒนากิจมณ ี
เสนอราคา 29,400 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

83/2560 
7/04/2560 

27 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันเพื่อเติมจักรยานยนต ์

160 
บาท 

160 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 160 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 160 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

83/2560 
31/03/2560 

28 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านโนนมัน หมู่ที่ 8 จ านวน 3 จดุ 

1,500 
บาท 

1,500 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 1,500 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 1,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

84/2560 
7/04/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

29 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมธ์ 9 
ป้าย โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุ
เทศกาลวันสงกรานต์ ประจ าปี
งบประมาณ2560 ณ สี่แยกต าบลหิน
โคน ระหว่างวันท่ี11-17 เมษายน 
2560 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 6,000  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

85/2560 
7/05/2560 

30 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุเทศกาลวันสงกรานต์ 
ประจ าปีงบประมาณ2560 ณ สีแ่ยก
ต าบลหินโคน ระหว่างวันท่ี11-17 
เมษายน 2560 

1,300 
บาท 

1,300 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,300  บาท 

นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,300  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

86/2560 
7/05/2560 

31 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
ค่าจ้างเหมาจดัเตรียมสถานท่ีไฟสอ่ง
สว่างไฟกระพริบ จักหาเต็นท์พร้อมผูก
ผ้าระบายรอบเต็นท์และเก้าอ้ี พรอ้ม
ท าความสะอาดจุดบริการและบริเวณ
โดยรอบ  โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุเทศกาลวันสงกรานต์ 
ประจ าปีงบประมาณ2560 ณ สีแ่ยก
ต าบลหินโคน ระหว่างวันท่ี11-17 
เมษายน 2560 

4,000 
บาท 

4,000 
บาท 

ตกลงราคา นายชัยชาญ  คบทองหลาง 
เสนอราคา 4,000  บาท 

นายชัยชาญ  คบทองหลาง 
เสนอราคา 4,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

87/2560 
16/04/2560 

32 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอายุ ประจ าปี2560 ใน
วันท่ี 12 เมษายน 2560 

1,200 
บาท 

1,200 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 1,200 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 1,200 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

88/2560 
7/04/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
33 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 

ค่าจ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 
โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของ
ชาติและเสรมิสร้างความรักความ
สามัคคีปรองดอง 

11,036 
บาท 

11,036 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 11,036 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 11,036 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

88/2560 
7/04/2560 

34 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
ค่าจัดซื้อวัสดุ 15 รายการ 
โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของ
ชาติและเสรมิสร้างความรักความ
สามัคคีปรองดอง 

9,000 
บาท 

9,000 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 9,000  บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 9,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

88/2560 
18/04/2560 

35 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาจดัสถานท่ีพร้อมเครื่อง
ขยายเสยีง  โครงการอบรมให้ความรู้
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุ ประจ าปี
2560 ในวันที่ 12 เมษายน 2560 

5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

ตกลงราคา นายบุญ  พวงทองหลาง 
เสนอราคา 5,000 บาท 

นายบุญ  พวงทองหลาง 
เสนอราคา 5,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

89/2560 
7/04/2560 

36 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  โครงการ
อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ประจ าป2ี560 ในวันที่ 12 
เมษายน 2560 

11,000 
บาท 

11,000 
บาท 

ตกลงราคา นางศิริพร  ออมไธสง 
เสนอราคา 11,000  บาท 

นางศิริพร  ออมไธสง 
เสนอราคา 11,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

90/2560 
7/04/2560 

 
 
 
 
 



-10- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

37 ค่าจ้างเหมาจดัสถานท่ีพร้อมเต็นทแ์ละ
เครื่องขยายเสียงพร้อมผูกผ้าระบาย
โครงการเสรมิสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน บ าบัดทุกข์ สร้างร้อยยิ้มให้
ประชาชน วันท่ี26 เมษายน 2560 

8,000 
บาท 

8,000 
บาท 

ตกลงราคา นายเฉลียว  อยู่มะเริง 
เสนอราคา 8,000 บาท 

นายเฉลียว  อยูม่ะเริง 
เสนอราคา 8,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

93/2560 
18/04/2560 

38 ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม   โครงการเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน บ าบัดทุกข์ สร้าง
ร้อยยิ้มให้ประชาชน วันท่ี26 เมษายน 
2560 

3,750 
บาท 

3,750 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 3,750  บาท 

นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 3,750  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

94/2560 
18/04/2560 

39 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที่ 1 บ้านหนิโคน 

2,300 
บาท 

2,300 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 2,300  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 2,300  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

95/2560 
18/04/2560 

 
 

 
 (ลงช่ือ)..................................................ผูร้ายงาน 

    ( นางสาวศิริอร  ฉิมหาชาติ ) 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ



 


