
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2560 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่....8....... เดือน....มิถุนายน........  พ.ศ........2560......... 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาจดัท าโครงการวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี่ 
1  บ้านหินโคน  

101,000 
บาท 

101,000 
บาท 

ตกลงราคา หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา 101,000 บาท 

หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา 101,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

1/2560 
10/04/2560 

 

2 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 
เครื่องประจ าเดือนเมษายน 2560 

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 

3 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 
เครื่องประจ าเดือน พฤษภาคม
2560 

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 

4 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 

76/2560 
31/03/2560 

 

5 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 

77/2560 
31/03/2560 



 
-2- 

 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

6 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที่ดแูล
และท าความสะอาดพร้อมจดัสถานท่ี
ท างานทั้งอ านวยความสะดวกแกผู่ม้า
รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน ประจ าเดือน เมษายน 2559 

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

80/2560 
31/03/2560 

7 ค่าน้ ามันดีเซลเพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ถนน  ตามโครงการหลังฝนถนนดี  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

49,968 
บาท 

49,968 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา49,968บาท 

 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา49,968บาท 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

87/2560 
18/04/2560 

8 ค่าวัสดสุ านักงาน  
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ศูนย์เด็กเล็ก  

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

89/2560 
28/04/2560 

9 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 

90/2560 
28/04/2560 

10 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อหนังสือพิมพ ์

330 
บาท 

330 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  330  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  330  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

91/2560 
28/04/2560 

11 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันเพื่อเติมจักรยานยนต์ 
รถบรรทุกน้ า และรถจักรยานยนต ์
น้ ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

2,730 
บาท 

2,730 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 2,730  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 2,730  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

92/2560 
28/04/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

12 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันเพื่อเติมจักรยานยนต์  

240 
บาท 

240 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 240  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 240  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

93/2560 
28/04/2560 

13 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

3,100  
บาท 

3,100  
บาท 

ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 3,100  บาท 

บ.รวมวิทยา จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 3,100  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

95/2560 
05/05/2560 

14 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

6,380 
บาท 

6,380 
บาท 

ตกลงราคา บ.รวมวิทยา จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 6,680  บาท 

บ.รวมวิทยา จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 6,680  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

96/2560 
50/05/2560 

15 จ้างเหมาจดัท าป้ายการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน สมัย
สามัย สมันแรก ครั้งท่ี1 ในวันที่ 28 
เมษายน 2560 

300 
บาท 

300 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 300  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 300  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

96/2560 
25/04/2560 

16 จ้างเหมาจดัท าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน สมัย
สามัย สมันแรก ครั้งท่ี1 ในวันที่ 28 
เมษายน 2560 

625 
บาท 

625 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 625  บาท 

นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 625  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

97/2560 
28/04/2560 

17 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
โคนประจ าเดือน พฤษภาคม 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 

98/2560 
28/04/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
18 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 

ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ าประปา 
พร้อมท้ังดูแลและซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่ 1 บ้านหินโคน  
ประจ าเดือน พฤษภาคม 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 

99/2560 
28/04/2560 

19 ค่าครุภณัฑส์ านักงาน 
จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน(พัดลมตดิ
ผนัง) 

28,900 
บาท 

28,900 
บาท 

ตกลงราคา ร้านก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 28,900  บาท 

ร้านก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 28,900  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

99/2560 
16/05/2560 

20 ค่าครุภณัฑส์ านักงาน 
จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน(พัดลมตั้งพื้น 
16 ขนาดนิ้ว) 

3,600 
บาท 

3,600 
บาท 

ตกลงราคา ร้านก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 3,600  บาท 

ร้านก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 3,600  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

100/2560 
16/05/2560 

21 ค่าครุภณัฑส์ านักงาน 
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

2,362 
บาท 

2,362 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 2,362  บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 2,362  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

101/2560 
26/05/2560 

22 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที่ดแูล
และท าความสะอาดพร้อมจดัสถานท่ี
ท างานท้ังอ านวยความสะดวกแกผู่ม้า
รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน ประจ าเดือน พฤษภาคม 
2560 

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

102/2560 
28/04/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
23 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
7,966 
บาท 

7,966 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 7,966  บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 7,966  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

102/2560 
26/05/2560 

24 จ้างเหมาซ่อมแซมฝา้เพดาน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินโคน 

8,775 
บาท 

8,775 
บาท 

ตกลงราคา นายสาธิต  หตัถกิจไพศาล 
เสนอราคา 8,775  บาท 

นายสาธิต  หตัถกิจไพศาล 
เสนอราคา 8,775  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

103/2560 
01/05/2560 

25 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์

8,004 
บาท 

8,004 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 8,004  บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 8,004  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

103/2560 
26/05/2560 

26 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน 
กธ 9336 นครราชสมีา 

2,999.21 
บาท 

2,999.21 
บาท 

ตกลงราคา บ.โตโยต้าไทยเย็น จ ากดั 
เสนอราคา 2,999.21 บาท 

บ.โตโยต้าไทยเย็น จ ากดั 
เสนอราคา 2,999.21 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

104/2560 
04/05/2560 

27 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
ค่าจัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลีย่น 
จ านวน 4 ล้อ 

19,200 
บาท 

19,200 
บาท 

ตกลงราคา บ.ณัฐชยา ยางยนต์ คาร์แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั 

โดยนางโสภชา  สีมาจารย ์
เสนอราคา  19,200 บาท 

บ.ณัฐชยา ยางยนต์ คาร์แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั 

โดยนางโสภชา  สีมาจารย ์
เสนอราคา  19,200 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

105/2560 
05/05/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
28 จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ ์1 

ป้าย โครงการออกหน่วยบริการ อบต.
เคลื่อนที่พบปะประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน ณ ศาลา
ประชาคม บ้านโนนมะนาว หมู่ที่ 4 
ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 

900 
บาท 

900 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 900 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 900 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

107/2560 
15/05/2560 

 

29 จ้างเหมาจดัท าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มส าหรบัผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 100 คน  โครงการออก
หน่วยบริการ อบต.เคลื่อนที่พบปะ
ประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน ณ ศาลาประชาคม บ้านโนน
มะนาว หมู่ที่ 4 ในวันที่ 17 
พฤษภาคม 2560 
 

2,500 
บาท 

2,500 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 2,500  บาท 

นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 2,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

108/2560 
15/05/2560 

30 จ้างเหมาจดัสถานท่ีพร้อมเครื่องขยาย
เสียง โครงการออกหน่วยบริการ อบต.
เคลื่อนที่พบปะประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน ณ ศาลา
ประชาคม บ้านโนนมะนาว หมู่ที่ 4 
ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 

3,000 
บาท 

3,000 
บาท 

ตกลงราคา นายชัยชาญ  คบทองหลาง 
เสนอราคา 3,000  บาท 

นายชัยชาญ  คบทองหลาง 
เสนอราคา 3,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

109/2560 
15/5/2560 

31 คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาเปลี่ยนลูกลอยไฟฟ้าระบบ
ประปา บ้านหินโคน หมู่ที่ 1 

1,300 
บาท 

1,300 
บาท 

ตกลงราคา นายวิเชียร  ช่ังหนอง 
เสนอราคา 1,300  บาท 

นายวิเชียร  ช่ังหนอง 
เสนอราคา 1,300  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

110/2560 
19/05/2560 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
32 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 

จ้างเหมาตดิตั้งพัดลมตดิผนังของศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินโคน 

5,240 
บาท 

5,240 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 5,240  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 5,240  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

111/2560 
19/05/2560 

33 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

13,350 
บาท 

13,350 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 13,350  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 13,350  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

112/2560 
23/05/2560 

34 จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ ์1 
ป้าย ตามโครงการปฐมนิเทศเด็ก
นักเรียน ปี 2560 ณ องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลหินโคน ในวันที่ 9 
พฤษภาคม 2560 

562  
บาท 

562  
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 562  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 562  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

160/2560 
5/05/2560 

 
 

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

    ( นางสาวศริิอร  ฉิมหาชาติ ) 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ



 


