
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม  2559 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสมีา 

วันที่.........4.............เดือน.........พฤศจิกายน............  พ.ศ........2559......... 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
1 ค่าวัสดสุ านักงาน  

ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ส านักงาน 
1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

1/2560 
1/10/2559 

2 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา  1,800  บาท 

นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา  1,800  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

2/2560 
1/10/2559 

3 ค่าวัสดสุ านักงาน 
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ ์

310 
บาท 

310 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  310  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  310  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

3/2560 
1/10/2559 

 

4 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

4,737.60 
บาท 

4,737.60 
บาท 

ตกลงราคา บ.วีรพล โอเอ จ ากดั 
นายวีรพล  ฉายาบรรณ ์

เสนอราคา 4,737.60 บาท 

บ.วีรพล โอเอ จ ากดั 
นายวีรพล  ฉายาบรรณ ์

เสนอราคา 4,737.60 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

4/2560 
1/10/2559 

5 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที่ดแูล
และท าความสะอาดพร้อมจดัสถานท่ี
ท างานท้ังอ านวยความสะดวกแกผู่ม้า
รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน 

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

5/2560 
1/10/2559 

 

 
 
 
 



-2- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
6 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

จ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ าระบบประปา 
บ้านหินโคน หมู่ที่ 1  

2,500  
บาท 

2,500  
บาท 

ตกลงราคา นายวิเชียร  ช่ังหนอง 
เสนอราคา 2,500 บาท 

นายวิเชียร  ช่ังหนอง 
เสนอราคา 2,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

6/2560 
10/10/2559 

7 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านหินโคน หมู่ที1่    บ้านโนนเสมา 
หมู่ที่2 และบ้านโนนมัน  หมู่ที่8  
จ านวน 9 จุด 

4,500 
บาท 

4,500 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 4,500  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 4,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

7/2560 
12/10/2559 

 

8 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้าย  โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนา ณ องค์การบรหิารส่วน
ต าบลหินโคน 

900 
บาท 

900 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  900  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  900  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

8/2560 
14/10/2559 

9 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จ้างเหมาจดัท าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  โครงการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล
เพื่อจัดท าแผนพัฒนา ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 6,000  บาท 

นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

9/2560 
14/10/2559 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



-3- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมทาสีอาคาร
อเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน 

11,800 
บาท 

11,800 
บาท 

ตกลงราคา นายณัฐวุฒิ  เรียงไธสง 
เสนอราคา 11,800 บาท 

นายณัฐวุฒิ  เรียงไธสง 
เสนอราคา 11,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

10/2560 
17/10/2559 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองตะครอง  
หมู่ที9 
 

241,000 
บาท 

241,000 
บาท 

สอบราคา หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา 242,000 บาท 
หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ  ลิมสุธากุล 

เสนอราคา 242,000  บาท 
หจก.ภิญโญจักราชบริการ 
โดยนายพลกฤต ภญิโญ 

เสนอราคา 241,000  บาท 

หจก.ภิญโญจักราชบริการ 
โดยนายพลกฤต ภญิโญ 

เสนอราคา 241,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

11/2560 
13/09/2559 

12 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 
จ้างเหมาจดัท าพวงมาลา เพื่อใช้ในการ
จัดงานวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 
ตุลาคม 2559 

1,000 
บาท 

1,000 
บาท 

ตกลงราคา นางประยูรรัตน์  วิหครตัน ์
เสนอราคา 1,000  บาท 

นางประยูรรัตน์  วิหครตัน ์
เสนอราคา 1,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

11/2560 
21/10/2559 

 

13 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าป้ายการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 สมัยที่ 2  

300 
บาท 

300 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  300 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

12/2560 
25/10/2559 

 
 
 

 



 
-4- 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน บ้านโนนเสมา หมู่ที่ 2 

954,000 
บาท 

954,000 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ  ลิมสุธากุล 
เสนอราคา 956,000 บาท 
หจก.ภิญโญจักราชบริการ 
โดยนายพลกฤต ภญิโญ 

เสนอราคา 954,000 บาท 
หจก.ธนนวพร 

โดยนายบรุี  มะลิวัลย ์
เสนอราคา 956,000 บาท 

หจก.ยอร์จวิศวการโยธา 
โดยนายนพดล  ศุภพงศ์พิเชฐ 
เสนอราคา 956,000  บาท 

หจก.ภิญโญจักราชบริการ 
โดยนายพลกฤต ภญิโญ 

เสนอราคา 954,000 บาท 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

12/2560 
15/09/2559 

 

 
 

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

(นางสาวศิริอร  ฉิมหาชาติ ) 
เจ้าพนักงานพัสดุ



 


