
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม  2559 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสมีา 

วันที่.......8........เดือน...มิถุนายน........  พ.ศ........2559......... 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1 ค่าอาหารเสรมิ (นม) ให้แก่โรงเรยีนใน
ต าบลหินโคน 

27,000 
บาท 

27,000 
บาท 

ตกลงราคา บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จ ากัด 
โดยนางสาวมนัสวี  ชมเพ็ญ 
เสนอราคา  27,000บาท 

บริษัท คันทรีเฟรชแดรี่ จ ากัด 
โดยนางสาวมนัสวี  ชมเพ็ญ 
เสนอราคา  27,000บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

1/2559 
26/10/2559 

2 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนยกระดบัดิน
พร้อมลูกรังทับหน้า บ้านหนองจระเข้หิน 
หมู่ที่ 7 

468,000 
บาท 

468,000 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ  ลิมสุธากุล 

เสนอราคา 468,000  บาท 

หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ  ลิมสุธากุล 
เสนอราคา 468,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

3/2559 
01/03/2559 

3 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อส่งน้ าPVC ช้ัน 
8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
 6 น้ิว ยาว 4 เมตร จ านวน 100 ท่อน  

120,000 
บาท 

120,000 
บาท 

ตกลงราคา หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์

เสนอราคา 120,000  บาท 

หจก.โชคดาวทอง 99 
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์

เสนอราคา 120,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

3/2559 
16/05/2559 

4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันดเีซล,น้ ามันแกสสโซออล์ 91 
,น้ ามันเครื่อง 

9,810 
บาท 

9,810 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 9,810  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 9,810  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

70/2559 
31/03/2559 

5 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อน้ ามันแกสสโซออล9์1และ
น้ ามันเครื่อง 

210 
บาท 

210 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 210  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 210  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

71/2559 
31/03/2559 

 
 
 

 
 



 
 

-2- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

6 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

5,600 
บาท 

5,600 
บาท 

ตกลงราคา ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 5,600 บาท 

ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 5,600 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

81/2559 
22/04/2559 

7 ค่าวัสด ุ
วัสดุส านักงาน 

850 
บาท 

850 
บาท 

ตกลงราคา ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 850 บาท 

ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 850 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

84/2559 
22/04/2559 

8 ค่าวัสด ุ
วัสดุส านักงาน 

6,890 
บาท 

6,890 
บาท 

ตกลงราคา ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 6,890  บาท 

ร้านรวมวิทยานครราชสีมา 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ ์

เสนอราคา 6,890  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

86/2559 
22/04/2559 

9 ค่าวัสดสุ านักงาน 
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ ์

320 
บาท 

320 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  320  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  320  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

90/2559 
29/04/2559 

10 เงินส ารองจ่าย 
ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับชาวบ้าน 
หมู่ที่ 7-8 เนื่องจากเกิดเหตุภัยพบิัติ
กรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) 

21,137 
บาท 

21,137 
บาท 

ตกลงราคา ร้านศิริชัยค้าวสัดุก่อสร้าง 
โดยนายเอกชัย  ตันติกุล 

เสนอราคา 21,137  บาท 

ร้านศิริชัยค้าวสัดุก่อสร้าง 
โดยนายเอกชัย  ตันติกุล 

เสนอราคา 21,137  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

91/2559 
4/05/2559 

11 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์
จัดซื้อค่าสารส้มและคลอรีน 

66,875 
บาท 

66,875 
บาท 

ตกลงราคา บ.อะควาทรีท เคมิคอล จ ากัด 
เสนอราคา  66,875  บาท 

บ.อะควาทรีท เคมิคอล จ ากัด 
เสนอราคา  66,875  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

94/2559 
16/05/2559 

 
 



-3- 
 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

12 จ้างเหมาจดัท าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม                         
โครงการจดัท าแผนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562) 

2,250 
บาท 

2,250 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา  2,250  บาท 

นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา  2,250  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

97/2559 
25/05/2559 

13 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหิน
โคนประจ าเดือน เมษายน  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 

105/2559 
31/03/2559 

14 ค่าจ้างเหมาดูแลศูนย์อินเตอรเ์น็ต
ชุมชน ต าบลหินโคนโคน ประจ าเดือน 
เมษายน2559 

7,000 
บาท 

7,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวปวีณา  ปลืม้ไธสง 
เสนอราคา  7,000  บาท 

นางสาวปวีณา  ปลืม้ไธสง 
เสนอราคา  7,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

106/2559 
31/03/2559 

15 ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน้ าประปา 
พร้อมท้ังดูแลและซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่ 1 บ้านหินโคน 
ประจ าเดือน เมษายน2559 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

107/2559 
31/03/2559 

16 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลและท าความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน ประจ าเดือน 
 เมษายน  2559 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวกาญจนา  เทียบแก้ว 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางสาวกาญจนา  เทียบแก้ว 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

108/2559 
31/03/2559 

17 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที่ดแูล
และท าความสะอาดพร้อมจดัสถานท่ี
ท างานท้ังอ านวยความสะดวกแกผู่ม้า
รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน ประจ าเดือนเมษายน  2559 

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

110/2559 
31/03/2559 

 



-4- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

18 จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ ์
โครงการจดัท าแผนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562) 

900 
บาท 

900 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  900  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  900  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

122/2559 
22/04/2559 

19 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง 

750 
บาท 

750 
บาท 

ตกลงราคา นายจรัญ  พวงพิมาย 
เสนอราคา  750  บาท 

นายจรัญ  พวงพิมาย 
เสนอราคา  750  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

130/2559 
11/05/2559 

20 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที1่,6 

1,500 
บาท 

1,500 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา  1,500  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา  1,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

131/2559 
16/05/2559 

21 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
และตูเ้ย็นของส านักงาน 

5,700 
บาท 

5,700 
บาท 

ตกลงราคา ร้านนี อิเลคทรคิ 
โดย น.ส.ปราณี  อุปถัมย ์
เสนอราคา  5,700  บาท 

ร้านนี อิเลคทรคิ 
โดย น.ส.ปราณี  อุปถัมย ์
เสนอราคา  5,700  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

132/2559 
18/05/2559 

22 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
ค่าซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3,200 
บาท 

3,200 
บาท 

ตกลงราคา นายณัฐวุฒิ  เรียงไธสง 
เสนอราคา 3,200  บาท 

นายณัฐวุฒิ  เรียงไธสง 
เสนอราคา 3,200  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

133/2559 
19/05/2559 

23 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 

6,500  
บาท 

6,500  
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา  6,500  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา  6,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

134/2559 
25/05/2559 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

24 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
จ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน 
กธ 9336 นครราชสมีา 

4,735.82 
บาท 

4,735.82 
บาท 

ตกลงราคา บ.โตโยต้าไทยเย็น จ ากดั 
โดย ทองสืบ  รักษ์วิริยะ 

เสนอราคา 4,735.82  บาท 

บ.โตโยต้าไทยเย็น จ ากดั 
โดย ทองสืบ  รักษ์วิริยะ 

เสนอราคา 4,735.82  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

135/2559 
25/05/2559 

 
 

 
 
 
 

(ลงช่ือ)........................... .......................ผูร้ายงาน 
(นางสาววรรณนิษา  สิทธ์ิเสือพะเนา) 

นักวิชาการคลังรักษาการแทนเจ้าพนักงานพัสดุ



 


