
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2560 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่.....6...... เดือน....กรกฎาคม........  พ.ศ........2560......... 
 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมูท่ี่ 
7 บ้านหนองจระเข้หิน งวดที่ 2 

1,085,000 
บาท 

1,085,000 
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 วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

2 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมูท่ี่ 
7 บ้านหนองจระเข้หิน งวดที่ 3 

1,240,000 
บาท 

1,240,000 
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 วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

3 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

15,962 
บาท 

15,962 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 

เสนอราคา 15,962  บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 

เสนอราคา 15,962  บาท  
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

101/2560 
15/06/2560 

4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันเพื่อเติมจักรยานยนต์ 
รถบรรทุกน้ า และรถจักรยานยนต ์
น้ ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

9,990 
บาท 

9,990 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 9,990  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 9,990  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

109/2560 
31/05/2560 

5 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันเพื่อเติมจักรยานยนต์
น้ ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

235 
บาท 

235 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 235  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 235  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

110/2560 
31/05/2560 

6 จัดซื้อถังขยะอันตราย จ านวน 12 
ถัง 
ตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ
ในชุมชน 

19,800 
บาท 

19,800 
บาท 

ตกลงราคา ร้านก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 19,800  บาท 

ร้านก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 19,800  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

112/2560 
01/06/2560 

7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
หมึกคอมพิวเตอร ์
 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 6,000  บาท 

บ.รวมวิทยา จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

113/2560 
01/06/2560 

8 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

7,850 
บาท 

7,850 
บาท 

ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 7,850  บาท 

บ.รวมวิทยา จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 7,850  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

114/2560 
05/06/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

9 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

2,400 
บาท 

2,400 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 2,400  บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 2,400  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

115/2560 
09/06/2560 

10 จัดซื้อชุด (เสื้อคอเต่า) จ านวน 44 ตัว 
เพื่อใช้ในการฝึกอบรมภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏิบตัิ  โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องการภัยฝา่ยพลเรือน 
อปพร. ประจ าป2ี560 

6,750 
บาท 

6,750 
บาท 

ตกลงราคา ร้านจรญั ซัพพลาย 
เสนอราคา 6,750  บาท 

ร้านจรญั ซัพพลาย 
เสนอราคา 6,750  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

116/2560 
13/06/2560 

11 จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธแ์ละ
แผ่นพับ  ตามโครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะในชุมชน 

5,075 
บาท 

5,075 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชองิค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 5,075  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 5,075  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

118/2560 
01/06/2560 

12 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

13,455 
บาท 

13,455 
บาท 

ตกลงราคา ร้านสมเชย จักราช 
โดยสมเชย  เข็มทอง 

เสนอราคา  13,455  บาท 

ร้านสมเชย จักราช 
โดยสมเชย  เข็มทอง 

เสนอราคา  13,455  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

119/2560 
16/06/2560 

13 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จา้งเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที่ 1 บ้านหินโคน และหมู่ที่6 
 บ้านหัวละเลิง 

3,500 
บาท 

3,500 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 3,500  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 3,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

119/2560 
03/07/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
14 จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ ์

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องการภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. 
ประจ าป2ี560 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 1,800  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 1,800  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

120/2560 
09/06/2560 

15 จ้างเหมาจดัท าวุฒิบัตร 
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องการภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. 
ประจ าป2ี560 

900 
บาท 

900 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 900  บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 900  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

121/2560 
09/06/2560 

16 จ้างเหมารถบสัปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน   โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องการภัยฝา่ยพลเรือน 
อปพร. ประจ าป2ี560 

30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

ตกลงราคา นายทองเจือ  นินทนานนท์ 
เสนอราคา 30,000 บาท 

นายทองเจือ  นินทนานนท์ 
เสนอราคา 30,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

123/2560 
28/06/2560 

17 จ้างเหมารถตู้ส าหรับคณะผู้บริหาร 
จ านวน 1 คัน    โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครป้องการภยัฝ่ายพล
เรือน อปพร. ประจ าปี2560 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

ตกลงราคา นางเสี่ยม  วงศาโรจน ์
เสนอราคา  10,000  บาท 

นางเสี่ยม  วงศาโรจน ์
เสนอราคา  10,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

124/2560 
16/06/2560 

 

18 จ้างเหมาจดัท าตรายาง เพื่อใช้ในงาน
พัสด ุ

700 
บาท 

700 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  700  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  700  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

125/2560 
16/06/2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-6- 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
19 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

จ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน 
กธ 9336 นครราชสมีา 

13,217.71 
บาท 

13,217.71 
บาท 

ตกลงราคา บ.โตโยต้าไทยเย็น จ ากดั 
เสนอราคา 13,217.71 บาท 

บ.โตโยต้าไทยเย็น จ ากดั 
เสนอราคา 13,217.71 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

127/2560 
23/06/2560 

 
 
 
 
 

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

(นางสาววรรณนิษา  สิทธ์ิเสือพะเนา) 
นักวิชาการคลังรักษาการแทนเจ้าหน้าท่ีพัสดุ



 


