
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน พฤศจิกายน  2559 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสมีา 

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

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
1 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
6,000  
บาท 

6,000 บาท ตกลงราคา นายเชื่อง  สารส าคญั 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นายเชื่อง  สารส าคญั 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

1/2560 
1/10/2559 

2 ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ าประปา พร้อม
ทั้งดูแลและซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 
1 บ้านหินโคน  

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

2/2560 
1/10/2559 

3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3,800 
บาท 

3,800 
บาท 

ตกลงราคา บ.วรีพล โอเอ จ ากดั 
นายวีรพล  ฉายาบรรณ ์
เสนอราคา 3,800 บาท 

บ.วีรพล โอเอ จ ากดั 
นายวีรพล  ฉายาบรรณ ์
เสนอราคา 3,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

4/2560 
1/10/2559 

4 เงินส ารองจ่าย 
จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
น้ ามันเครื่อง เพื่อเตมิเครื่องสูบน้ า 
อุปโภค บริโภค ให้กับชาวบ้าน บ้าน
หนองจระเข้หิน หมู่ที่ 7 

1,760 
บาท 

1,760 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 1,760  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 1,760  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

7/2560 
3/10/2559 

 

5 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 

8/2560 
31/10/2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
6 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 

9/2560 
31/10/2559 

7 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อหนังสือพิมพ ์

300 
บาท 

300 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  300  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  300  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

10/2560 
31/10/2559 

 

8 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันเพื่อเติมจักรยานยนต์ 
รถบรรทุกน้ า และรถจักรยานยนต ์
น้ ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

5,230 
บาท 

5,230 
บาท 

สอบราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 5,230  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 5,230  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

11/2560 
31/10/2559 

9 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันเพื่อเติมจักรยานยนต ์

300 
บาท 

300 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 300  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 300  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

12/2560 
31/10/2559 

10 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม  การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน สมัยที่ 2 

650 
บาท 

650 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 650 บาท 

นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 650 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

14/2560 
27/10/2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

11 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (เครื่องทองน้อย) 

16,560 
บาท 

16,560 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน อ.ขันทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 

เสนอราคา 16,560 บาท 

ร้าน อ.ขันทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 

เสนอราคา 16,560 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

14/2560 
1/11/2559 

 

12 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (ผ้าด า,ผา้ขาว) 

21,500 
บาท 

21,500 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป.ธรรมพาณิชย ์
เสนอราคา 21,500  บาท 

ร้านป.ธรรมพาณิชย ์
เสนอราคา 21,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

15/2560 
1/11/2559 

13 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์

14,300 
บาท 

14,300 
บาท 

ตกลงราคา ร้านธนกรพาณิชย2์ 
โดยนางพรทิพา  ทานกระโทก 

เสนอราคา 14,300 บาท 

ร้านธนกรพาณิชย2์ 
โดยนางพรทิพา  ทานกระโทก 

เสนอราคา 14,300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

17/2560 
2/11/2559 

14 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์

5,800 
บาท 

5,800 
บาท 

ตกลงราคา ร้านธนกรพาณิชย2์ 
โดยนางพรทิพา  ทานกระโทก 

เสนอราคา 5,800  บาท 

ร้านธนกรพาณิชย2์ 
โดยนางพรทิพา  ทานกระโทก 

เสนอราคา 5,800  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

18/2560 
02/11/2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
15 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที่ดแูล

และท าความสะอาดพร้อมจดัสถานท่ี
ท างานท้ังอ านวยความสะดวกแกผู่ม้ารับ
บริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนิโคน  

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

19/2560 
31/10/2559 

16 ค่าวัสด ุ
วัสดุส านักงาน 

12,620 
บาท 

12,620 
บาท 

ตกลงราคา ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์
เสนอราคา 12,620  บาท 

ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์
เสนอราคา 12,620  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

19/2560 
7/11/2559 

 

17 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าฝายกักเก็บน้ าเพื่อ
ป้องกันปัญหาภัยแล้ง บ้านหัวละเลิง  
หมู่ที่ 6 

19,330 
บาท 

19,330 
บาท 

ตกลงราคา หจก.โชคดาวทอง99 
โดยนายประเวช ศรีจันทร ์
เสนอราคา 19,330  บาท 

หจก.โชคดาวทอง99 
โดยนายประเวช ศรีจันทร ์
เสนอราคา 19,330  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

20/2560 
1/11/2559 

 

18 วัสดุส านักงาน 
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

5,052 
บาท 

5,052 
บาท 

ตกลงราคา ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 5,052  บาท 

ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 5,052  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

20/2560 
7/11/2559 

19 วัสดุส านักงาน 
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

3,750 
บาท 

 

3,750 
บาท 

 

ตกลงราคา ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 3,750บาท 

ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 3,750บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

21/2560 
7/11/2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
20 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 

จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 5 ป้าย  โครงการการก าจดัขยะ
มูลฝอยในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

12,600 
บาท 

12,600 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  12,600 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  12,600 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

21/2560 
7/11/2559 

 

21 จ้างเหมาจดัท าป้ายกรอบรูปสถติิ 
จ านวน 1 ป้าย 

2,500 
บาท 

2,500 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  2,500  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  2,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

22/2560 
7/11/2559 

22 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร ์
จ านวน  1 เครื่อง 
 

750 
บาท 

750 
บาท 

ตกลงราคา ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 
เสนอราคา  750 บาท 

 

ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 
เสนอราคา  750 บาท 

 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

23/2560 
07/11/2559 

 

23 วัสดุส านักงาน 
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

10,779 
บาท 

 

10,779 
บาท 

 

ตกลงราคา ร้าน อ.ขันทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 

เสนอราคา 10,779  บาท 

ร้าน อ.ขันทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 

เสนอราคา 10,779  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

23/2560 
14/11/2559 

24 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์

10,850 
บาท 

10,850 
บาท 

ตกลงราคา ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 

เสนอราคา 10,850  บาท 

ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 

เสนอราคา 10,850  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

24/2560 
14/11/2559 

25 ค่าจ้างเหมาการจัดเก็บขยะที่ประชาชน
น าไปทิ้งบริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์
ป่าช้า 

8,760 
บาท 

8,760 
บาท 

ตกลงราคา หจก.โชคดาวทอง99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา 8,760  บาท 

หจก.โชคดาวทอง99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา 8,760  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

24/2560 
14/11/2559 

   
 

 



-6- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
26 ค่าวัสด ุ

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
3,248 
บาท 

3,248 
บาท 

ตกลงราคา ร้าน อ.ขันทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 3,248 บาท 

ร้าน อ.ขันทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 3,248 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

25/2560 
14/11/2559 

 

27 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ทึ่
3,6,7,8, 

3,000 
บาท 

3,000 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 3,000 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 3,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

25/2560 
21/11/2559 

 

28 ค่าครุภณัฑ ์
จัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 46 น้ิว 
จ านวน 1 เครื่อง 

35,000 
บาท 

35,000 
บาท 

ตกลงราคา หจก.เพื่อคนเกษตร 
โดยนายอัครเดช  เสาแก้ว 
เสนอราคา 35,000  บาท 

หจก.เพื่อคนเกษตร 
โดยนายอัครเดช  เสาแก้ว 
เสนอราคา 35,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

26/2560 
14/11/2559 

29 
 

 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของ
ส านักงาน จ านวน 3 เครื่อง 

1,100 
บาท 

1,100 
บาท 

ตกลงราคา ร้านนี อิเลคทรคิ 
โดยนางสาวปราณี  อุปถัมย ์
เสนอราคา 1,100  บาท 

ร้านนี อิเลคทรคิ 
โดยนางสาวปราณี  อุปถัมย ์
เสนอราคา 1,100  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

26/2560 
26/11/2560 

30 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
 หมู่ที่ 1,6 

3,500 
บาท 

3,500 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 3,500 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 3,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

27/2560 
28/11/2559 

 

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

(นางสาวศิริอร  ฉิมหาชาติ ) 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ



 


