
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่.............8............ เดือน....สิงหาคม.......  พ.ศ. .......2562......... 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1 จ่ายขาดเงินสะสมประจ าป2ี561 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 9 

450,000 
บาท 

450,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ  ลิมสุธากุล 
เสนอราคา 450,000 บาท 

หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ  ลิมสุธากุล 
เสนอราคา 450,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

E1/2562 
23/4/2562 

2 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 
เครื่อง  ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 

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 

5/2562 
1/10/2561 

3 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 
เครื่อง  ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 

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 

5/2562 
1/10/2561 

4 จ่ายขาดเงินสะสมประจ าป2ี561 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 11 

469,000 
บาท 

469,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ  ลิมสุธากุล 
เสนอราคา 469,000 บาท 

หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ  ลิมสุธากุล 
เสนอราคา 469,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

7/2562 
23/4/2562 

5 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 5 บ้านสวนปอและเปลี่ยนสวิทซ์
แสงแดดใต้หม้อแปลง หมู่ที่ 2 บ้านโนน
เสมา 

6,090 
บาท 

6,090 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 6,090  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 6,090  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

96/2562 
2/5/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

6 ค่าวัสด ุ
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน
ในเขตต าบลหินโคน  

22,569.40 
บาท 

22,569.40 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.คันทรีเฟรชแดรี่ จ ากัด 
เสนอราคา 22,569.40 บาท 

บ.คันทรีเฟรชแดรี่ จ ากัด 
เสนอราคา 22,569.40 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

96/2562 
21/5/2562 

7 ค่าวัสด ุ
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน  

3,776.92 
บาท 

3,776.92 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.คันทรีเฟรชแดรี่ จ ากัด 
เสนอราคา 3,776.92 บาท 

บ.คันทรีเฟรชแดรี่ จ ากัด 
เสนอราคา 3,776.92 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

97/2562 
21/5/2562 

 

8 ค่าวัสดสุ านักงาน 
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ศูนย์เด็กเล็ก 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

100/2562 
31/5/2562 

 

9 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 

101/2562 
31/5/2562 

10 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อหนังสือพิมพ ์

280 
บาท 

280 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  280  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  280  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

102/2562 
31/5/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจะ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

11 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
น้ ามันดีเซล เพื่อรถยนต์ส่วนกลาง 
รถบรรทุกน้ าและรถจักรยานยนต ์
 

1,995 
บาท 

1,995 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 1,995 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 1,995 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

103/2562 
31/5/2562 

12 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันเพื่อเติมจักรยานยนต์
น้ ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

160 
บาท 

160 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  160 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  160 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

104/2562 
31/5/2562 

13 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าท่ีดแูล
และท าความสะอาดพร้อมจดัสถานท่ี
ท างานท้ังอ านวยความสะดวกแกผู่ม้ารับ
บริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนิโคน  

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางส้มเช้า  ติมไธสง 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นางส้มเช้า  ติมไธสง 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

112/2562 
31/5/2562 

14 งบกลาง 
ส ารองจ่าย ค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง 
เพื่อสูบน้ าอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้าน 
บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 

2,250 
บาท 

2,250 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 2,250บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 2,250บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

112/2562 
17/6/2562 

15 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายเช่ือง  สาระส าคัญ 
เสนอราคา  6,000 บาท 

นายเชื่อง  สาระส าคัญ 
เสนอราคา  6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

113/2562 
31/5/2562 

16 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 

114/2562 
31/5/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

17 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  

1,810 
บาท 

1,810 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านก.ไก่ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 1,810 บาท 

ร้านก.ไก่ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 1,810 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

116/2562 
18/6/2562 

18 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  
(ทรายอะเบท,น้ ายาพ่นยุง) 

42,600 
บาท 

42,600 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ทองรวย ออฟฟิต 
เสนอราคา 42,600 บาท 

หจก.ทองรวย ออฟฟิต 
เสนอราคา 42,600 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

117/2562 
20/6/2562 

19 งบกลาง 
ส ารองจ่าย ค่าน ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง 
เพื่อสูบน้ าอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้าน 
บ้านโนนมะนาว หมู่ที่ 4 

5,020 
บาท 

5,020 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 5,020 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 5,020 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

118/2562 
25/6/2562 

20 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดุการศึกษา  

37,656 
บาท 

37,656 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านก.ไก่ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 37,656 บาท 

ร้านก.ไก่ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 37,656 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

120/2562 
28/6/2562 

21 งบกลาง 
ส ารองจ่าย ค่าน ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง 
เพื่อสูบน้ าอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้าน 
บ้านโนนเสมา หมู่ที่ 2 

9,000 
บาท 

9,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 9,000 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 9,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

126/2562 
2/6/2562 

22 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายไวนลิต้อนรับขณะ
ผู้เข้าร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจงัหวัด
ภาค4 ครั้งท่ี 2/2562 

675 
บาท 

675 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  675 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  675 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

127/2562 
18/6/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

23 ค่าวัสดสุ านักงาน 
ค่าจัดซื้อส านักงาน 

86,940 
บาท 

86,940 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านก.ไก่ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 86,940บาท 

ร้านก.ไก่ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 86,940บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

127/2562 
3/7/2562 

24 ค่าวัสดสุ านักงาน 
ค่าจัดซื้อส านักงาน 

19,000 
บาท 

19,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป.ธรรมพาณิชย ์
โดยนายคมกริช  มีปิยะเลิศ 
เสนอราคา 19,000 บาท 

ร้านป.ธรรมพาณิชย ์
โดยนายคมกริช  มีปิยะเลิศ 
เสนอราคา 19,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

128/2562 
11/7/2562 

 
 

25 

ค่าวัสดสุ านักงาน 
ค่าจัดซื้อส านักงาน 

4,820 
บาท 

4,820 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านอ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 4,820 บาท 

ร้านอ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 4,820 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

129/2562 
18/7/2562 

26 ค่าวัสด ุ
ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

63,706 
บาท 

63,706 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านก.ไก่ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 63,706 บาท 

ร้านก.ไก่ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 63,706 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

132/2562 
26/7/2562 

27 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
จ านวน 4 ป้าย 

11,286 
บาท 

11,286 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  11,286บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  11,286บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

134/2562 
11/7/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

28 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายไวนลิเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2562 
จ านวน 1 ป้าย 

1,836 
บาท 

1,836 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  1,836 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  1,836 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

135/2562 
18/7/2562 

 
29 

 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
ส านักงาน 

5,800 
บาท 

5,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านพีเค แอร์เซอร์วิส 
โดยนายสมประสงค์ เหมือนวาจา 

เสนอราคา 5,800 บาท 

ร้านพีเค แอร์เซอร์วิส 
โดยนายสมประสงค์ เหมือนวาจา 

เสนอราคา 5,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

136/2562 
 18/7/2562 

 

 
 
 
 
 

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

นักวิชาการคลังรักษาการแทนเจ้าหน้าท่ีพัสด ุ



 


