
 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม  2559 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสมีา 
วันที่......4...........เดือน...สิงหาคม........  พ.ศ........2559......... 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1 ค่าน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื อน ้ามันเพื่อเติมจักรยานยนต์ 
รถบรรทุกน ้า และรถจักรยานยนต ์
น ้ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

6,390 
บาท 

6,390 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 6,390  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 6,390  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

100/2559 
31/05/2559 

2 ค่าน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื อน ้ามันเพื่อเติมจักรยานยนต ์

150 
บาท 

150 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 150  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 150  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

101/2559 
31/05/2559 

3 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
จัดซื อวัสดสุ้านักงาน 

14,346 
บาท 

14,346 
บาท 

ตกลงราคา ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์
เสนอราคา 14,346  บาท 

ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์
เสนอราคา 14,346  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

112/2559 
28/06/2559 

4 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
จัดซื อวัสดสุ้านักงาน 

16,235 
บาท 

16,235 
บาท 

ตกลงราคา ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์
เสนอราคา 16,235 บาท 

ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์
เสนอราคา 16,235 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

113/2559 
28/06/2559 

5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
จัดซื อวัสดคุอมพิวเตอร์   

4,400 
บาท 

4,400 
บาท 

ตกลงราคา ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 4,400  บาท 

ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 4,400  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

114/2559 
28/06/2559 

6 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
จัดซื อวัสดสุ้านักงาน 

8,860 
บาท 

8,860 
บาท 

ตกลงราคา ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 8,860  บาท 

ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 8,860  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

115/2559 
28/06/2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

7 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
จัดซื อวัสดสุ้านักงาน 

5,050 
บาท 

5,050 
บาท 

ตกลงราคา ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 5,050  บาท 

ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 5,050  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

116/2559 
28/06/2559 

8 ค่าวัสดุการศึกษา 
จัดซื อวัสดุการศึกษา 

32,273 
บาท 

32,273 
บาท 

ตกลงราคา ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์
เสนอราคา 32,273  บาท 

ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์
เสนอราคา 32,273  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

117/2559 
28/06/2559 

9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 

27,191 
บาท 

27,191 
บาท 

ตกลงราคา ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์
เสนอราคา  27,191 บาท 

ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์
เสนอราคา  27,191 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

118/2559 
28/06/2559 

10 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
จัดซื อวัสดคุอมพิวเตอร์   

5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

ตกลงราคา ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 

เสนอราคา 5,000 บาท 

ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 

เสนอราคา 5,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

119/2559 
28/06/2559 

11 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
จัดซื อวัสดคุอมพิวเตอร์   

4,890 
บาท 

4,890 
บาท 

ตกลงราคา ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 

เสนอราคา 4,890 บาท 

ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 

เสนอราคา 4,890 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

119/2559 
28/06/2559 

12 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
จัดซื อวัสดคุอมพิวเตอร์   

600 
บาท 

600 
บาท 

ตกลงราคา ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 600 บาท 

ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 600 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

120/2559 
28/06/2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
13 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์

จัดซื อ ตลับหมึก canon 811,ตลบั
หมึก canon 810 

1,600 
บาท 

 

1,600 
บาท 

 

ตกลงราคา ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 

เสนอราคา 1,600  บาท 

ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 

เสนอราคา 1,600  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

120/2559 
28/06/2559 

14 คา่วัสดุคอมพิวเตอร ์
จัดซื อวัสดคุอมพิวเตอร์   

5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

ตกลงราคา ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 

เสนอราคา  5,000  บาท 

ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 

เสนอราคา  5,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

121/2559 
28/06/2559 

15 ค่าน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื อน ้ามันดเีซล ,น ้ามันแก๊สโซฮอล์
91 และน ้ามันเครื่อง 

3,410 
บาท 

3,410 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 3,410  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 3,410  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

122/2559 
30/06/2559 

16 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
ค่าจัดซื อน ้าดืม่ส้านักงาน 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800  บาท 

นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

125/2559 
30/06/2559 

17 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
ค่าจัดซื อน ้าดืม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800  บาท 

นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

126/2559 
30/06/2559 

18 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
ค่าจัดซื อหนังสือพิมพ ์

290 
บาท 

290 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  290  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  290  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

127/2559 
30/06/2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

19 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
จัดซื อวัสดคุอมพิวเตอร์   

3,100 
บาท 

3,100 
บาท 

ตกลงราคา ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 

เสนอราคา   3,100  บาท 

ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 

เสนอราคา   3,100  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

130/2559 
30/06/2559 

20 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
จัดซื อวัสดสุ้านักงาน 

2,978 
บาท 

2,978 
บาท 

ตกลงราคา ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 2,978 บาท 

ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 2,978 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

131/2559 
11/07/2559 

21 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
จัดซื อ ธงธรรมจักร 

1,610 
บาท 

1,610 
บาท 

ตกลงราคา ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 1,610  บาท 

ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 1,610  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

132/2559 
13/07/2559 

22 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
จัดซื อบัญชีงบหน้าประจ้าเลขรหสัพัสดุ 
พ.ด.3 

500 
บาท 

500 
บาท 

ตกลงราคา ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 500 บาท 

ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

133/2559 
13/07/2559 

23 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลอาคารศูนย์พฒันา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลหิน
โคนประจ้าเดือน มิถุนายน  2559 

6,000  
บาท 

6,000 บาท ตกลงราคา นายเชื่อง  สารส้าคญั 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นายเชื่อง  สารส้าคญั 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

140/2559 
31/05/2559 

 
 
 
 
 



 
 
 

-5- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

24 ค่าจ้างเหมาดูแลศูนย์อินเตอรเ์น็ต
ชุมชน ต้าบลหินโคนโคน ประจ้าเดือน 
มิถุนายน 2559 

7,000 
บาท 

7,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวปวีณา  ปลื มไธสง 
เสนอราคา  7,000  บาท 

นางสาวปวีณา  ปลื มไธสง 
เสนอราคา  7,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

141/2559 
31/05/2559 

25 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที่ดแูล
และท้าความสะอาดพร้อมจดัสถานท่ี
ท้างานทั งอ้านวยความสะดวกแกผู่ม้า
รับบริการองค์การบริหารส่วนต้าบล
หินโคน ประจา้เดือน กุมภาพันธ์  
2559 

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

143/2559 
31/05/2559 

26 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมปริ นเตอร์ 
จ้านวน 1 เครื่อง  

1,500 
บาท 

1,500 
บาท 

ตกลงราคา ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 

เสนอราคา 1,500  บาท 

ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 

เสนอราคา 1,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

158/2559 
28/06/2559 

27 ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน ้าประปา 
พร้อมทั งดูแลและซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่ 1 บ้านหินโคน 
ประจ้าเดือน มิถุนายน 2559 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

162/2559 
30/06/2559 

28 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน ้าประปา 
หมู่บ้านหินโคน หมู่ที่ 1 

750 
บาท 

750 
บาท 

ตกลงราคา นายวิเชียร  ช่ังหนอง 
เสนอราคา 750  บาท 

นายวิเชียร  ช่ังหนอง 
เสนอราคา 750  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

167/2559 
30/06/2559 

 
 
 
 



 
 
 

-6- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

29 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านโคกพลวง หมูที่ 11  

500 
บาท 

500 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ ์
เสนอราคา 500 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

168/2559 
30/06/2559 

30 ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมท้าความ
สะอาดบริเวณ 2 ข้างทาง สายบ้าน
หินโคน หมู่ที่ 1 –บ้านหนองจระเข้หิน 
หมู่ที่ 7 บริเวณข้างทางรวมเป็นข้างละ 
1 เมตร ระยะทางยาว 6 กโิลเมตร 

4,000 
บาท 

4,000 
บาท 

ตกลงราคา นายสังวร  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 4,000  บาท 

นายสังวร  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 4,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

169/2559 
4/07/2559 

31 ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพือ่
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

5,400 
บาท 

5,400 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 5,400  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 5,400  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

170/2559 
4/07/2559 

32 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร ์
จ้านวน 1 เครื่อง 

300 
บาท 

300 
บาท 

ตกลงราคา ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 
เสนอราคา 300  บาท 

ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 
เสนอราคา 300  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

171/2559 
4/07/2559 

33 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดนิ 
หมูที่ 6 บ้านหัวละเลิง 

36,700 
บาท 

36,700 
บาท 

ตกลงราคา นายสาธิต  หตัถกิจไพศาล 
เสนอราคา 36,700  บาท 

นายสาธิต  หตัถกิจไพศาล 
เสนอราคา 36,700  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

172/2559 
15/07/2559 

 
 
 
 
 



 
-7- 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

34 ค่าจ้างเหมาจดัท้าป้ายประชาสมัพนัธ์ 
โครงการกิจกรรมเดินรณรงค์
ประชาสมัพันธ์การออกเสยีงประมติ
ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2559 ระหว่างวันท่ี 
25-27 กรกฎาคม  2559 

4,968 
บาท 

4,968 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 4,968  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 4,968  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

173/2559 
15/07/2559 

35 ค่าจ้างเหมาจดัท้าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม  โครงการกิจกรรมเดิน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสยีง
ประมติร่างรัฐธรรมนญูและประเดน็
เพิ่มเตมิ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันท่ี 
25-27 กรกฎาคม  2559 

2,250 
บาท 

2,250 
บาท 

ตกลงราคา นางจรรยา  ทองพิมาย 
เสนอราคา 2,250  บาท 

นางจรรยา  ทองพิมาย 
เสนอราคา 2,250  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

174/2559 
15/07/2559 

 
 

 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผูร้ายงาน 
(นางสาวศิริอร  ฉิมหาชาติ ) 

เจ้าพนักงานพัสดุ



 


