
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่.........7............... เดือน....กันยายน........  พ.ศ........2561......... 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
1 ค่าวัสด ุ

ค่าอาหารเสรมิ(นม)ให้แก่โรงเรียนในเขต
ต าบลหินโคน 

68,260.92 
บาท 

68,260.92 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัทคันทรีเฟรชแครี่ จ ากัด 
เสนอราคา 68,260.92บาท 

บริษัทคันทรีเฟรชแครี่ จ ากัด 
เสนอราคา 68,260.92บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

2/2561 
25/5/2561 

2 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 
เครื่อง 

3,800  
บาท 

3,800  
บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัทวีรพล โอเอ จ ากดั 
เสนอราคา 3,800 บาท 

บริษัทวีรพล โอเอ จ ากดั 
เสนอราคา 3,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

5/2561 
2/10/2560 

3 ค่าวัสด ุ
ค่าอาหารเสรมิ(นม)ให้แก่โรงเรียนในเขต
ต าบลหินโคน 

37,927.12 
บาท 

37,927.12 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัทคันทรีเฟรชแครี่ จ ากัด 
เสนอราคา 37,927.12บาท 

บริษัทคันทรีเฟรชแครี่ จ ากัด 
เสนอราคา 37,927.12บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

99/2561 
11/5/2561 

4 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที่ดแูล
และท าความสะอาดพร้อมจดัสถานท่ี
ท างานท้ังอ านวยความสะดวกแกผู่ม้ารับ
บริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนิโคน  

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางแตง  พัดศรี 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางแตง  พัดศรี 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

103/2561 
29/6/2561 

5 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายเชื่อง  สาระส าคัญ 
เสนอราคา  6,000 บาท 

นายเช่ือง  สาระส าคัญ 
เสนอราคา  6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

104/2561 
29/6/2561 

 



-2- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
6 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 

ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ าประปา พร้อม
ทั้งดูแลและซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 
1 บ้านหินโคน  

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

105/2561 
29/6/2561 

7 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาใหด้ าเนินการต่ออายุโดเมน
เนมและโฮสติ้ง ของเว็บไซต์ 
www.hinkhonlocal.go.th.com                                    

4,013 
บาท 

4,013 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.เมทราไบต์ คลาวด์ จ ากดั 
เสนอราคา 4,013 บาท 

บ.เมทราไบต์ คลาวด์ จ ากดั 
เสนอราคา 4,013 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

113/2561 
17/7/2561 

8 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาใหด้ าเนินการต่ออายุโฮสติ้ง
ของเว็บไซตw์ww.hinkhonlocal.go.th 

4,815 
บาท 

4,815 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.ดรากอนไฮสปีดจ ากดั 
เสนอราคา 4,815 บาท 

บ.ดรากอนไฮสปีดจ ากดั 
เสนอราคา 4,815 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

114/2561 
17/7/2561 

9 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาใหด้ าเนินการต่ออายุโดเมน
เนมและโฮสติ้ง ของเว็บไซต์ 
www.hkjr58.com                                    

4,387 
บาท 

4,387 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.เมทราไบต์ คลาวด์ จ ากดั 
เสนอราคา 4,387 บาท 

บ.เมทราไบต์ คลาวด์ จ ากดั 
เสนอราคา 4,387 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

115/2561 
17/7/2561 

10 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าป้าย ตราพระ
ปรมาภไิธ ประจ ารัชกาลที่ 10  จ านวน  
1 ป้าย 

2,836 
บาท 

2,836 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านปา้ยจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 2,836 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 2,836  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

116/2561 
24/7/2561 

11 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าตรายาง จ านวน 5 อัน 

3,375 
บาท 

3,375 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 3,375  บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 3,375  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

117/2561 
26/7/2561 



 
-3- 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจะ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
น้ ามันดีเซล เพื่อรถยนต์ส่วนกลาง 
รถบรรทุกน้ าและรถจักรยานยนต ์
น้ ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

4,115 
บาท 

4,115 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 4,115 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 4,115 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

118/2561 
29/6/2561 

13 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันเพื่อเติมจักรยานยนต์
น้ ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

260 
บาท 

260 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  260บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  260บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

119/2561 
29/6/2561 

14 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อหนังสือพิมพ ์

330 
บาท 

330 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  330  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  330  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

121/2561 
29/6/2561 

15 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าป้าย เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ  จ านวน  1 ปา้ย 

1,863 
บาท 

1,863 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 1,863  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 1,863  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

122/2561 
6/8/2561 

16 ค่าวัสดสุ านักงาน  
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ส านักงาน 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

122/2561 
29/6/2561 

17 ค่าวัสดสุ านักงาน  
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

123/2561 
29/6/2561 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจะ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

18 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1/2561 ใน
วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 

300 
บาท 

300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 300 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

123/2561 
6/8/2561 

19 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อม
เครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ประชุมสภาองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลหินโคน สมัยสามญั สมยัที่ 3 
ครั้งท่ี 1/2561 ในวันที่ 9 สิงหาคม 
2561 

3,400 
บาท 

3,400 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 3,400บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 3,400บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

124/2561 
6/8/2561 

20 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

675 
บาท 

675 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัทรวมวิทยา จ ากัด 
เสนอราคา 675  บาท 

บริษัทรวมวิทยา จ ากัด 
เสนอราคา 675  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

126/2561 
24/2561 

21 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์

15,684 
บาท 

15,684 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 

เสนอราคา 15,684 บาท  

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 

เสนอราคา 15,684 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

127/2561 
26/7/2561 

22 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที่ 1 บ้านหินโคน  
หมู่ที่7 บ้านหนองจระเข้หิน  

4,900 
บาท 

4,900 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 4,900  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 4,900  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

127/2561 
7/8/2561 

 



-5- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

23 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

9,034   
บาท 

9,034   
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 9,034 บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 9,034 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

128/2561 
24/7/2561 

24 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

9,800 
บาท 

9,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ธรรมพาณิชย ์
เสนอราคา 9,800  บาท 

ร้าน ป.ธรรมพาณิชย ์
เสนอราคา 9,800  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

129/2561 
24/7/2561 

25 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2/2561 ใน
วันท่ี 15 สิงหาคม 2561 

300 
บาท 

300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 300 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

129/2561 
14/8/2561 

26 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อม
เครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ประชุมสภาองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลหินโคน สมัยสามญั สมยัที่ 3 
ครั้งท่ี 2/2561 ในวันท่ี 15 สิงหาคม 
2561 

3,400 
บาท 

3,400 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 3,400บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 3,400บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

130/2561 
14/8/2561 

 

27 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที่ 3 บ้านโนนเสมา  
หมู่ที่ 9 บ้านหนองตะครอง  

3,140 
บาท 

3,140 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 3,140บาท 

ร้าน ป.ธรรมพาณิชย ์
เสนอราคา 3,140บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

131/2561 
14/8/2561 

 
 



-6- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

28 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการฯ 
จ้างเหมาจดัท าป้าย  โครงการส่งเสริมภาวะ
ผู้น าและการมสี่วนร่วมของสตรีในชุมชน 
 

675 
บาท 

675 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 675 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 675 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

132/2561 
17/8/2561 

29 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการฯ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าป้าย โครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรใน
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

900 
บาท 

900 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 900 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 900 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

133/2561 
17/8/2561 

30 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการฯ 
คา่จ้างเหมารถโดยสาร ไม่ประจ าทาง 
โครงการเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรในชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ไป-กลับ) อบต.หินโคน 
ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 

10,000 
บาท 

10,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภา  หงส์แปลง 
เสนอราคา  10,000 บาท 

นางสาวพรนภา  หงส์แปลง 
เสนอราคา  10,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

134/2561 
27/8/2561 

31 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ธรรมพาณิชย ์
เสนอราคา 1,800  บาท 

ร้าน ป.ธรรมพาณิชย ์
เสนอราคา 1,800  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

139/2561 
6/8/2561 

32 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการฯ 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  โครงการส่งเสริมภาวะ
ผู้น าและการมสี่วนร่วมของสตรีในชุมชน 
 

725 
บาท 

725 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 725  บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 725  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

140/2561 
17/8/2561 

33 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

2,040 
บาท 

2,040 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ชูชัย พรเทพก่อสร้าง 
เสนอราคา 2,040  บาท 

หจก.ชูชัย พรเทพก่อสร้าง 
เสนอราคา 2,040  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

141/2561 
17/8/2561 



  
 

-7- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

34 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

25,780 
บาท 

25,780 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัทรวมวิทยา จ ากัด 
เสนอราคา 25,780 บาท 

บริษัทรวมวิทยา จ ากัด 
เสนอราคา 25,780 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

143/2561 
17/8/2561 

35 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์

13,740 
บาท 

13,740 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัทรวมวิทยา จ ากัด 
เสนอราคา 13,740 บาท 

บริษัทรวมวิทยา จ ากัด 
เสนอราคา 13,740 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

144/2561 
17/8/2561 

36 ค่าครุภณัฑ ์
จัดซื้อครภุัณฑ์การศึกษา 

4,500 
บาท 

4,500 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านเบส บมู แบงค์ รุ่งเฮงด ี
เสนอราคา 4,500  บาท 

ร้านเบส บมู แบงค์ รุ่งเฮงด ี
เสนอราคา 4,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

145/2561 
17/8/2561 

37 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดุกีฬา 

99,920 
บาท 

99,920 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านเบส บมู แบงค์ รุ่งเฮงด ี
เสนอราคา 99,920  บาท 

ร้านเบส บมู แบงค์ รุ่งเฮงด ี
เสนอราคา 99,920  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

147/2561 
17/8/2561 

38 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

13,460 
บาท 

13,460 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านเบส บมู แบงค์ รุ่งเฮงด ี
เสนอราคา 13,460  บาท 

ร้านเบส บมู แบงค์ รุ่งเฮงด ี
เสนอราคา 13,460  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

148/2561 
17/8/2561 

39 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์

1,100 
บาท 

1,100 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านเบส บมู แบงค์ รุ่งเฮงด ี
เสนอราคา 1,100  บาท 

ร้านเบส บมู แบงค์ รุ่งเฮงด ี
เสนอราคา 1,100  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

149/2561 
17/8/2561 



 
 

-8- 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจะ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

40 ค่าครุภณัฑ ์
จัดซื้อครภุัณฑ์การศึกษา 

18,000 
บาท 

18,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านเบส บมู แบงค์ รุ่งเฮงด ี
เสนอราคา 18,000  บาท 

ร้านเบส บมู แบงค์ รุ่งเฮงด ี
เสนอราคา 18,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

152/2561 
17/8/2561 

41 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าบริการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

594.06 
บาท 

594.06 
บาท 

เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าสาวนภูมภิา อ.จักราช 
เสนอราคา 594.06 บาท 

การไฟฟ้าสาวนภูมภิา อ.จักราช 
เสนอราคา 594.06 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

29/6/2561 
 

 
 
 

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

    ( นางสาวศิริอร  ฉิมหาชาติ ) 
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ



 


