
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม  2559 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสมีา 

วันที่.........1..........เดือน...กันยายน........  พ.ศ........2559......... 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
1 ค่าอาหารเสรมิ (นม) ให้แก่โรงเรยีนใน

ต าบลหินโคน 
36,986.18 

บาท 
36,986.18 

บาท 
ตกลงราคา บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จ ากัด 

โดยนางสาวมนัสวี  ชมเพ็ญ 
เสนอราคา  36,986.18บาท 

บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จ ากัด 
โดยนางสาวมนัสวี  ชมเพ็ญ 
เสนอราคา  36,986.1บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

2/2559 
12/05/2559 

2 ค่าครุภณัฑ ์
จัดซื้อครภุัณฑส์ ารวจเทปวัดระยะทาง 
สแตนเลส ยาว 50 เมตร 

4,000 
บาท 

4,000 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ซี เอส ที อินสทรเูม้นท์ 
(ไทยแลนด์) 

โดยนายทนงศักดิ์   พรศริิภักด ี
เสนอราคา 4,000  บาท 

หจก.ซี เอส ที อินสทรเูม้นท์ 
(ไทยแลนด์) 

โดยนายทนงศักดิ์   พรศริิภักด ี
เสนอราคา 4,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

131/2559 
13/07/2559 

3 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อปรบั
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยส าหรับคน
พิการผู้สูงอายุ บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 
9 

40,000 
บาท 

40,000 
บาท 

ตกลงราคา หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา 40,000 บาท 

หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา 40,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

134/2559 
25/07/2559 

4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
ค่าจัดซื้อน้ ามันเติมดีเซล เพื่อรถยนต์ 
น้ ามันแก๊สโซฮอล์91 น้ ามันเครื่อง 

6,900 
บาท 

6,900 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 6,900 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 6,900 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

135/2559 
29/07/2559 

5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันแกส๊โซออล9์1และ
น้ ามันเครื่อง 

140 
บาท 

140 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 140  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 140  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

136/2559 
29/07/2559 

6 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 

138/2559 
29/07/2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
7 ค่าวัสดสุ านักงาน 

ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

139/2559 
29/07/2559 

8 ค่าวัสดสุ านักงาน 
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ ์

330 
บาท 

330 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  330  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  330  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

140/2559 
29/07/2559 

9 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

7,498 
บาท 

7,498 
บาท 

ตกลงราคา ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 7,498  บาท 

ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 7,498  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

141/2559 
01/08/2559 

10 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จัดซื้อยางรถบรรทุกน้ า จ านวน 6 เส้น 
พร้อมเปลีย่น 

55,200 
บาท 

55,200 
บาท 

ตกลงราคา หจก.เอส .เอส ออโต้แม็กซ ์
โดยนายณัฐวุฒิ  นาคสุวรรณ 
เสนอราคา 55,200  บาท 

 

หจก.เอส .เอส ออโต้แม็กซ ์
โดยนายณัฐวุฒิ  นาคสุวรรณ 
เสนอราคา 55,200  บาท 

 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

142/2559 
01/08/2559 

11 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล 
Riso รุ่น RZ สีด า,กระดาษไข RZขนาด 
B4 

8,234 
บาท 

8,234 
บาท 

ตกลงราคา บ.วีรพล โอเอ จ ากดั 
นายวีรพล  ฉายาบรรณ ์

เสนอราคา 8,234  บาท 

บ.วีรพล โอเอ จ ากดั 
นายวีรพล  ฉายาบรรณ ์

เสนอราคา 8,234  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

144/2559 
10/08/2559 

12 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถบรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน 
 87-3510 นครราชสมีา 

9,133.41 
บาท 

9,133.41 
บาท 

ตกลงราคา หจก.คิงส์ยนต์  
โดยนายสุวัฒน์  จึงวิวัฒนาภรณ ์
เสนราคา  9,133.41  บาท 

หจก.คิงส์ยนต์  
โดยนายสุวัฒน์  จึงวิวัฒนาภรณ ์
เสนราคา  9,133.41  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

159/2559 
29/06/2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

13 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
โคนประจ าเดือน กรกฎาคม  2559 

6,000  
บาท 

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

นายเชื่อง  สารส าคญั 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

160/2559 
30/06/2559 

14 ค่าจ้างเหมาดูแลศูนย์อินเตอรเ์น็ต
ชุมชน ต าบลหินโคนโคน ประจ าเดือน 
กรกฎาคม 2559 

7,000 
บาท 

7,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวปวีณา  ปลืม้ไธสง 
เสนอราคา  7,000  บาท 

นางสาวปวีณา  ปลืม้ไธสง 
เสนอราคา  7,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

161/2559 
30/06/2559 

 

15 ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ าประปา 
พร้อมท้ังดูแลและซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่ 1 บ้านหินโคน 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2559 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

162/2559 
30/07/2559 

16 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3,228.20 
บาท 

3,228.20 
บาท 

ตกลงราคา บ.วีรพล โอเอ จ ากดั 
นายวีรพล  ฉายาบรรณ ์

เสนอราคา 3,228.20  บาท 

บ.วีรพล โอเอ จ ากดั 
นายวีรพล  ฉายาบรรณ ์

เสนอราคา 3,228.20  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

164/2559 
30/06/2559 

17 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที่ดแูล
และท าความสะอาดพร้อมจดัสถานท่ี
ท างานท้ังอ านวยความสะดวกแกผู่ม้า
รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน 

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

165/2559 
30/06/2559 

18 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที1่,หมู่ที่4,หมู่ที่6 
 

6,500 
บาท 

6,500 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 6,500  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 6,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

175/2559 
26/07/2559 

19 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

380 
บาท 

380 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 380  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 380  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

177/2559 
26/07/2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

19 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญา้
แบบข้อแข็งของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

3,200 
บาท 

3,200 
บาท 

ตกลงราคา นายจรัญ  พวงพิมาย 
เสนอราคา 3,200  บาท 

นายจรัญ  พวงพิมาย 
เสนอราคา 3,200  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

185/2559 
01/08/2559 

20 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์
กิจกรรม “นครราชสมีา เมืองสะอาด” 
 

450 
บาท 

450 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 450  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 450  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

186/2559 
02/08/2559 

21 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์พระบรมราชานีนารถ  
12 สิงหาคม 2559 

1,836 
บาท 

1,836 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 1,836  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 1,836  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

187/2559 
02/08/2559 

22 จ้างเหมาจดัท าป้ายการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1/2559 
วันท่ี 10 สิงหาคม 2559  
จ านวน 1 ป้าย 

300 
บาท 

300 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 300  บาท  

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 300  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

188/2559 
08/08/2559 

23 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯรบัรองและพิธีการ 
จ้างเหมาจดัท าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มส าหรบัผู้เข้าร่วมประชุมสภา 
อบต.สมยัสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี
1/2559ในวันท่ี 10และ15 
สิงหาคม 2559 

1,300 
บาท 

1,300 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,300 บาท 

นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

189/2559 
08/08/2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

24 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

8,200 
บาท 

8,200 
บาท 

ตกลงราคา ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 

เสนอราคา 8,200  บาท 

ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 

เสนอราคา 8,200  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

190/2559 
15/08/2559 

25 จ้างเหมาจดัท าป้ายเหล็กพร้อมติดตั้ง
รอบป่าสาธารณะประโยชน์ 12 ปา้ย 

19,200 
บาท 

19,200 
บาท 

ตกลงราคา นายชัยชาญ  คบทองหลาง 
เสนอราคา 19,200  บาท 

นายชัยชาญ  คบทองหลาง 
เสนอราคา 19,200  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

191/2559 
08/08/2559 

26 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาตดิตั้งคัทเอาท์ หมู่ที่ 1 
 บ้านหินโคน 

1,000 
บาท 

1,000 
บาท 

ตกลงราคา นายวิเชียร  ช่ังหนอง 
เสนอราคา 1,000  บาท 

นายวิเชียร  ช่ังหนอง 
เสนอราคา 1,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

192/2559 
15/08/2559 

27 จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ ์
โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสรา้ง
ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยของศูย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
โคน ในวัท่ี 12 สิงหาคม 2559 

450 
บาท 

450 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายรุ่ง อิงค์เจ็ท 
โดยนายรุ่ง  โกลิยะวงศ์ 
เสนอราคา 450  บาท 

ร้านป้ายรุ่ง อิงค์เจ็ท 
โดยนายรุ่ง  โกลิยะวงศ์ 
เสนอราคา 450  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

193/2559 
23/08/2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

28 จ้างเหมาจดัท าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม   โครงการประชุมผู้ปกครอง
เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ณ ห้องประชุมองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลหินโคน  ในวนัที่ 12 
สิงหาคม 2559 

2,250 
บาท 

2,250 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวสุพี  อะโน 
เสนอราคา 2,250  บาท 

นางสาวสุพี  อะโน 
เสนอราคา 2,250  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

194/2559 
23/08/2559 

 
 
 
 
 
 

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

เจ้าพนักงานพัสดุ



 


