
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2560 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่.....7...... เดือน....พฤศจิกายน........  พ.ศ........2560......... 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปการ 
โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ อบต.หินโคน หมู่ที่ 1 

554,500 
บาท 

554,500 
บาท 

เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ที.เอส.โปรเจกต์บิลดิง 
เสนอราคา 554,500  บาท 

หจก.ที.เอส.โปรเจกต์บิลดิง 
เสนอราคา 554,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

2/2561 
18/07/2560 

 

2 
 
 
 
 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
โครงการงานเทพื้นคอนกรตีเสริม
เหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หิน
โคน หมูที่ 1 

119,000 
บาท 

119,000 
บาท 

เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ  ลิมสุธากุล 
เสนอราคา 119,000  บาท 

หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ  ลิมสุธากุล 
เสนอราคา 119,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

4/2561 
22/08/2560 

3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการฯ    ค่าจ้างเหมาจัดท่าป้าย
ประชาสมัพันธ์  โครงการพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนใน
ส่วนภูมภิาคงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช 

1,125 
บาท 

1,125 
บาท 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  1,125  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  1,125  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

6/2561 
9/10/2560 

4 ค่าบ่ารุงรักษาและซ่อมแซม 
โครงการเปลี่ยนหลังคาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต่าบล
หินโคน หมูที่ 2 

125,000 
บาท 

125,000 
บาท 

เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ  ลิมสุธากุล 
เสนอราคา 125,000 บาท 

หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ  ลิมสุธากุล 
เสนอราคา 125,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

6/2561 
22/08/2560 



 
-2- 

 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

5 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการฯ 
จัดซื้อดอกดาวเรือง  โครงการพิธถีวาย
ดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนใน
ส่วนภูมภิาคงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

30,000 
บาท 

30,000 
บาท 

เฉพาะ 
เจาะจง 

นายชัยชาญ  คบทองหลาง 
เสนอราคา 30,000  บาท 

นายชัยชาญ  คบทองหลาง 
เสนอราคา 30,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

7/2561 
17/10/2560 

6 จ้างเหมาจดัท่าป้ายประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต่าบลหินโคนสมัย
สามัญ สมัยที3่ ครั้งท่ี1/2560 

300 
บาท 

300 
บาท 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 300  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 300  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

7/2561 
9/10/2560 

7 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการฯ 
จัดซื้อพานรัตนโกสินทร์สีเงินพร้อมผ้า
คลุมสีขาว  โครงการพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนใน
ส่วนภูมภิาคงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

5,450 
บาท 

5,450 
บาท 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 5,450  บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 5,450  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

8/2561 
17/10/2560 

 

8 จ้างเหมาจดัท่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต่าบลหินโคนสมัยสามญั สมัยที่3 
ครั้งท่ี1/2560 

650 
บาท 

650 
บาท 

เฉพาะ 
เจาะจง 

นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา  650  บาท 

นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา  650  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

8/2561 
9/10/2560 

9 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

5,170 
บาท 

5,170 
บาท 

เฉพาะ 
เจาะจง 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 5,170 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 5,170 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

9/2561 
17/10/2560 



 
-3- 

 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

10 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

18,160 
บาท 

18,160 
บาท 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 

เสนอราคา 18,160  บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 

เสนอราคา 18,160  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

9/2561 
17/10/2560 

11 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิี
การ   
ค่าจัดซื้อพวงมาลา  เนื่องในวันปิย
มหาราช วันท่ี 23 ตุลาคา 2560 

1,000 
บาท 

1,000 
บาท 

เฉพาะ 
เจาะจง 

นางประยูรรันต์  วิหครตัน ์
เสนอราคา 1,000  บาท 

นางประยูรรันต์  วิหครตัน ์
เสนอราคา 1,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

10/2561 
17/10/2560 

 

12 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการฯ 
ค่าจ้างเหมาจดัหารถโดยสารสอง
แถว  จ่านวน 2 คัน  โครงการพิธี
ถวายดอกไม้จันทน์ของภาค
ประชาชนในส่วนภูมภิาคงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช (ไป-กลับ)อบต.หนิ
โคน 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

เฉพาะ 
เจาะจง 

นายเรียน  ธรรมพล 
เสนอราคา 10,000  บาท 

นายเรียน  ธรรมพล 
เสนอราคา 10,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

10/2561 
17/10/2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-4- 

 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

13 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
คา่จ้างเหมาจดัท่าป้ายสติ๊กเกอร์ทรู  
จ่านวน 2 ป้าย 

2,500 
บาท 

2,500 
บาท 

เฉพาะ 
เจาะจง 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 2,500 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 2,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

11/2561 
27/10/2560 

 

14 รายจ่ายค้างจ่าย 
รายได้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
จ้างเหมางานเทพื้นคอนกรตีเสริมเหล็ก  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนเสมา 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

เฉพาะ 
เจาะจง 

หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ  ลิมสุธากุล 
เสนอราคา  10,000  บาท 

หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ  ลิมสุธากุล 
เสนอราคา  10,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่่า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

169/2560 
22/08/2560 

 

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

    ( นางสาวศิริอร  ฉิมหาชาติ ) 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ



 


