
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม  2559 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสมีา 

วันที่......6.........เดือน...กรกฎาคม........  พ.ศ........2559......... 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1 โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านโนนเสมา หมู่ที่ 2 

312,9000 
บาท 

312,9000 
บาท 

สอบราคา หจก.พัฒนาจักราช ราชสมีา 
ก่อสร้าง 

โดยนางมัทนา  กิตติวิศาภ ์
เสนอราคา 313,900  บาท 
หจก. 3 เจ จักราช (1993) 
โดยนายโสภณ  เตวัฒนรัตน ์
เสนอราคา 313,900 บาท 

หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์

เสนอราคา 312,900  บาท 

หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์

เสนอราคา 312,900  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

4/2559 
03/03/2559 

2 โครงการซ่อมแซมรางระบายน ้าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 3 

149,000 
บาท 

149,000 
บาท 

สอบราคา หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ  ลิมสุธากุล 
เสนอราคา 150,000 บาท 
หจก. 3 เจ จักราช (1993) 
โดยนายโสภณ  เตวัฒนรัตน ์
เสนอราคา 151,349  บาท 

หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ  ลิมสุธากุล 
เสนอราคา 150,000 บาท 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

5/2559 
10/03/2559 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน บ้านหินโคนพัฒนา  
หมู่ที่ 10  

498,700 
บาท 

498,700 
บาท 

สอบราคา หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ  ลิมสุธากุล 
เสนอราคา 498,700 บาท 
หจก. 3 เจ จักราช (1993) 
โดยนายโสภณ  เตวัฒนรัตน ์
เสนอราคา 500,000  บาท 
หจก.พัฒนาจักราช ราชสมีา 

ก่อสร้าง 
โดยนางมัทนา  กิตติวิศาภ ์

เสนอราคา 500,000  บาท 

หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ  ลิมสุธากุล 
เสนอราคา 498,700 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

6/2559 
10/03/2559 



 
 

-2- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 

418,800 
บาท 

418,800 
บาท 

สอบบราคา หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ  ลิมสุธากุล 
เสนอราคา 419,800 บาท 
หจก. 3 เจ จักราช (1993) 
โดยนายโสภณ  เตวัฒนรัตน ์
เสนอราคา 418,800  บาท 
หจก.พัฒนาจักราช ราชสมีา 

ก่อสร้าง 
โดยนางมัทนา  กิตติวิศาภ ์

เสนอราคา 419,800  บาท 

หจก. 3 เจ จักราช (1993) 
โดยนายโสภณ  เตวัฒนรัตน ์
เสนอราคา 418,800  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

7/2559 
10/03/2559 

 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน บ้านสวนปอ หมูท่ี่ 5 

392,400 
บาท 

392,400 
บาท 

สอบราคา หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ  ลิมสุธากุล 
เสนอราคา 393,400 บาท 
หจก. 3 เจ จักราช (1993) 
โดยนายโสภณ  เตวัฒนรัตน ์
เสนอราคา 393400  บาท 
หจก.พัฒนาจักราช ราชสมีา 

ก่อสร้าง 
โดยนางมัทนา  กิตติวิศาภ ์

เสนอราคา 392,400  บาท 

 
หจก.พัฒนาจักราช ราชสมีา 

ก่อสร้าง 
โดยนางมัทนา  กิตติวิศาภ ์

เสนอราคา 392,400  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

8/2559 
10/03/2559 

 
 
 
 
 
 



-3- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

6 ค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น 
ค่าจัดซื อน ้ามันดีเซล เพื่อเตมิรถยนต์
ส่วนกลางและรถบรรทุกน้า น ้ามัน
รถจักรยานยนต์ น ้ามันเครื่องตัดหญ้า 

8,246 
บาท 

8,246 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 8,246  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 8,246  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

85/259 
29/04/2559 

7 ค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื อน ้ามันแกส๊โซออล9์1และ
น ้ามันเครื่อง 

145 
บาท 

145 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 145  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 145  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

86/2559 
29/04/2559 

8 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
ค่าจัดซื อน ้าดืม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

89/2559 
29/04/2559 

9 ค่าน ้ามันเตมิเครื่องสูบน ้าอุปโภค
บริโภคให้แก่ชาวบ้าน หมู่ที่1 
 

4,920 
บาท 

4,920 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 4,920  บาท 

 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 4,920  บาท 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

96/2559 
16/05/2559 

10 ค่าจ้างเหมาจดัท้าอาหารวา่งพร้อม
เครื่องดื่ม สา้หรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลหินโคนใน
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 

625 
บาท 

625 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 625 บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 625 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

97/2559 
25/05/2559 

11 ค่าจ้างเหมาจดัท้าอาหารวา่งพร้อม
เครื่องดื่ม โครงการการก้าจัดขยะมูล
ฝอยในชุมชน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 
2559  

6,250 
บาท 

6,250 
บาท 

ตกลงราคา นางส้าเนียง  มนทองหลาง 
เสนอราคา 6,250  บาท 

นางส้าเนียง  มนทองหลาง 
เสนอราคา 6,250  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

98/2559 
25/05/2559 

 
 
 
 
 



-4- 
 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

12 ค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น 
ค่าจัดซื อน ้ามันดีเซล เพื่อเตมิรถยนต์ 
น ้ามันแก๊สโซฮอล์91 น ้ามันเครื่อง 

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 

13 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
ค่าจัดซื อน ้าดืม่ส้านักงาน 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

103/2559 
31/05/2559 

14 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
ค่าจัดซื อน ้าดืม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

104/2559 
31/05/2559 

15 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
ค่าจัดซื อหนังสือพิมพ ์

300 
บาท 

300 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  300  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  300  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

105/2559 
31/05/2559 

16 วัสดุงานบ้านงานครัว 
จัดซื อเสื อกันเปื้อน,ท่ีนอน 

20,275 
บาท 

20,275 
บาท 

ตกลงราคา ร้านสมเชย  จักราช 
โดยนางสมเชย  เข็มทอง 

เสนอราคา 20,275  บาท 

ร้านสมเชย  จักราช 
โดยนางสมเชย  เข็มทอง 

เสนอราคา 20,275  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

106/2559 
31/05/2559 

 
 
 
 
 
 
 
 



-5- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

17 ครุภณัฑ์การเกษตร 
จัดซื อเครื่องสูบน ้าแบบหอยโข่ง
เครื่องยนต์ดเีซลล์ ขนาดท่อส่งไมน่้อย
กว่า 6 นิ ว อุปกรณ์ประกอบของ
เครื่องยนตส์ูบน ้าและต้องมีครบชุด 
จ้านวน 2 เครื่อง 

190,000 
บาท 

190,000 
บาท 

ตกลงราคา ร้านกิตตยิาเซอร์วสิ 
โดยนางกิตติยา  ทิส ุ

เสนอราคา 190,000  บาท 
หจก.โชคดาวทอง 99 

โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา 192,000  บาท 
หจก.โฟแมน อินเตอร์ เซอร์วสิ 
โดยนายณัฐธนพล  กุลเมืองโดน 
เสนอราคา 192,000  บาท 

ร้านกิตตยิาเซอร์วสิ 
โดยนางกิตติยา  ทิส ุ

เสนอราคา 190,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

107/2559 
03/06/2559 

18 ค่าครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง 
จัดซื อครภุัณฑ์ท่อดูดน ้าแบบตัวหนอน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 3 นิ ว
ขนาด10 ฟุต จ้านวน 2 เส้น 

9,000 
บาท 

9,000 
บาท 

ตกลงราคา ร้านกิตตยิาเซอร์วสิ 
โดยนางกิตติยา  ทิส ุ

เสนอราคา 9,000  บาท 

ร้านกิตตยิาเซอร์วสิ 
โดยนางกิตติยา  ทิส ุ

เสนอราคา 9,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

108/2559 
03/06/2559 

19 ค่าครุภณัฑส์้านักงาน 
จัดซื อครภุัณฑส์้านักงาน
เครื่องปรับอากาศขนาด30,000BTU 
จ้านวน 1 เครื่อง 

37,000 
บาท 

37,000 
บาท 

ตกลงราคา หจก.เพื่อคนเกษตร 
โดยนายอัครเดช  เสาแก้ว 
เสนอราคา 37,000  บาท 

หจก.เพื่อคนเกษตร 
โดยนายอัครเดช  เสาแก้ว 
เสนอราคา 37,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

109/2559 
03/06/2559 

20 วัสดุการเกษตร 
จัดซื อวัสดุการเกษตร 

9,260 
บาท 

9,260 
บาท 

ตกลงราคา ราชามีดโคราช 
โดยนายสมส่วน  แย้มจอหอ 
เสนอราคา 9,260  บาท 

ราชามีดโคราช 
โดยนายสมส่วน  แย้มจอหอ 
เสนอราคา 9,260  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

110/2559 
09/06/2559 

21 ค่าจ้างเหมาจดัท้าอาหารวา่งพร้อม
เครื่องดื่ม  
 ประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตา้บล
หินโคนในวันท่ี 15 มิถุนายน 2559 

650 
บาท 

650 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 650  บาท 

นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 650  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

111/2559 
13/06/2559 

 
 
 
 



 
 
 

-6- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

22 ค่าจ้างเหมารถตู้จ้านวน 1 คัน 
หมายเลขทะเบียน ฮค 8307 กทม. 
เพือ่เดินทางไปอบรม ณ สวนสรรพสิ่ง 
บ้านนาเจรญิ โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันท่ี 5-7 
เมษายน 2559 

12,000 
บาท 

12,000 
บาท 

ตกลงราคา นายอนันต์ยศ  ซื่อด ี
เสนอราคา 12,000  บาท 

นายอนันต์ยศ  ซื่อด ี
เสนอราคา 12,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

112/2559 
31/03/2559 

23 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลหิน
โคนประจ้าเดือน พฤษภาคม  2559 

6,000  
บาท 

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

นายเชื่อง  สารส้าคญั 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

124/2559 
29/04/2559 

24 ค่าจ้างเหมาดูแลศูนย์อินเตอรเ์น็ต
ชุมชน ต้าบลหินโคนโคน ประจ้าเดือน 
พฤษภาคม 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 

125/2559 
29/04/2559 

25 ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน ้าประปา 
พร้อมทั งดูแลและซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่ 1 บ้านหินโคน 
ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2559 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

126/2559 
29/04/2559 

26 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3,000 
บาท 

3,000 
บาท 

ตกลงราคา บ.วีรพล โอเอ จ้ากดั 
นายวีรพล  ฉายาบรรณ ์

เสนอราคา 3,000  บาท 

บ.วีรพล โอเอ จ้ากดั 
นายวีรพล  ฉายาบรรณ ์

เสนอราคา 3,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

128/2559 
29/04/2559 

 
 



 
 
 

-7- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

27 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที่ดแูล
และท้าความสะอาดพร้อมจดัสถานท่ี
ท้างานทั งอ้านวยความสะดวกแกผู่ม้า
รับบริการองค์การบริหารส่วนต้าบล
หินโคน ประจา้เดือน พฤษภาคม  
2559 

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

129/2559 
29/04/2559 

28 ค่าจ้างเหมาจดัท้าป้ายการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลหินโคนใน
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 

180 
บาท 

180 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 180 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 180 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

136/2559 
25/05/2559 

29 ค่าจ้างเหมาจดัท้าป้ายโครงการ
โครงการการก้าจัดขยะมลูฝอยใน
ชุมชน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 

1,050 
บาท 

1,050 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 1,050  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 1,050  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

137/2559 
25/05/2559 

30 ค่าจัดสถานท่ีพร้อมเครื่องขยายเสยีง 
โครงการการก้าจัดขยะมลูฝอยใน
ชุมชน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 

3,000 
บาท 

3,000 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 3,000  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 3,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

138/2559 
25/05/2559 

31 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที1่ 

3,500 
บาท 

3,500 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 3,500  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 3,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

139/2559 
30/05/2559 

32 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3,586.60 
บาท 

3,586.60 
บาท 

ตกลงราคา บ.วีรพล โอเอ จ้ากดั 
นายวีรพล  ฉายาบรรณ ์

เสนอราคา 3,586.60  บาท 

บ.วีรพล โอเอ จ้ากดั 
นายวีรพล  ฉายาบรรณ ์

เสนอราคา 3,586.60  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

144/2559 
31/05/2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

33 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ   
ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า
อุปโภคบรโิภคน ้าประปาหมู่บ้าน  11 
หมู่บ้าน ในต้าบลหินโคน 

5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

ตกลงราคา ผศ.รุจริา  อุปวานิช 
เสนอราคา 5,000  บาท 

ผศ.รุจริา  อุปวานิช 
เสนอราคา 5,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

147/2559 
06/06/2559 

34 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ   
ค่าจ้างเหมาจดัท้าป้ายโครงการ “รัก
น ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน”  
จ้านวน 1 ป้าย 

1,836 
บาท 

1,836 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  1,836  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  1,836  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

148/2559 
14/06/2559 

35 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที2่, หมู่ที่8 

2,500 
บาท 

2,500 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 2,500  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ ์
เสนอราคา 2,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

149/2559 
15/06/2559 

36 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประตเูปิด-ปิดน ้า 
ล้างระบบกรองน ้าดิบล้างถังใส 
ซ่อมแซมระบบท่อน ้าประปา หมู่ท่ี 1 

5,300 
บาท 

5,300 
บาท 

ตกลงราคา นายวิเชียร  ช่ังหนอง 
เสนอราคา 5,300  บาท 

นายวิเชียร  ช่ังหนอง 
เสนอราคา 5,300  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

150/2559 
21/06/2559 

37 ค่าจ้างเหมาจดัท้าป้ายโครงการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโฟมและ
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปลอดโฟม จ้านวน 1 ป้าย 

900 
บาท 

900 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 900  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 900  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

151/2559 
21/06/2559 

38 รายจ่ายเพื่อให้ให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาจดัท้าป้ายประชาสมัพนัธ์
การออกเสียงประชามตริ่าง
รัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม 
จ้านวน 1 ป้าย 

2,230 
บาท 

2,230 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 2,230  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 2,230  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

152/2559 
21/06/2559 

 



 
 
 

-9- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

39 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
จ้างเหมาจดัท้าตรายางเพื่อใช้ใน
ส้านักงาน (ส้านักปลดั) 

1,650 
บาท 

1,650 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 1,650  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 1,650  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

153/2559 
21/06/2559 

40 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
จ้างเหมาจดัท้าตรายางเพื่อใช้ใน
ส้านักงาน งานบัญชีและงานพัสดุ 
(กองคลัง) 

1,650 
บาท 

1,650 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 1,650  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 1,650  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

154/2559 
21/06/2559 

41 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
จ้างเหมาจดัท้าตรายางเพื่อใช้ใน
ส้านักงาน  (กองช่าง) 

250 
บาท 

250 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 250 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 250 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

155/2559 
21/06/2559 

 
 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................ผูร้ายงาน 
(นางสาวศิริอร  ฉัตรเลศิ ) 

เจ้าพนักงานพัสดุ



 


