
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2562 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่...........3.............. เดือน....กันยายน.......  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
เหล็ก  สายหลังโรงเรียนเสมาอุปถมัภ์ 
บ้านโนนเสมา หมู่ที่ 2 

787,000 
บาท 

787,000 
บาท 

ประกวด
ราคาอิเล็ก
ทรอนิกส ื

หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
เสนอราคา 787,000 บาท 
หจก.พัฒนาจักราช ราชสมีา

ก่อสร้าง 
เสนอราคา 863,000 บาท 

หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
เสนอราคา 787,000 บาท 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

E3/2562 
31/5/2562 

2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 
โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน 
(หลังคา) 

198,000 
บาท 

198,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
เสนอราคา 198,000 บาท 

หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
เสนอราคา 198,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

10/2562 
22/7/2562 

3 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 

121/2562 
28/6/2562 

4 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อหนังสือพิมพ ์

330 
บาท 

330 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  330  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  330  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

122/2562 
28/6/2562 

5 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
น้ ามันดีเซล เพื่อรถยนต์ส่วนกลาง 
รถบรรทุกน้ าและรถจักรยานยนต ์
 

8,450 
บาท 

8,450 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 8,450 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 8,450 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

123/2562 
28/6/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
6 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

จัดซื้อน้ ามันเพื่อเติมจักรยานยนต์
น้ ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

165 
บาท 

165 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  165 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  165 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

124/2562 
28/6/2562 

7 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 

125/2562 
28/6/2562 

8 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที่ดแูล
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 

128/2562 
28/6/2562 

9 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายเชื่อง  สาระส าคัญ 
เสนอราคา  6,000 บาท 

นายเชื่อง  สาระส าคัญ 
เสนอราคา  6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

129/2562 
28/6/2562 

10 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 

130/2562 
28/6/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

11 งบกลาง 
ส ารองจ่าย ค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง 
เพื่อสูบน้ าอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้าน 
บ้านหนองจระเข้หิน หมู่ที่ 7 

4,840 
บาท 

4,840 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 4,840 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 4,840 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

130/2562 
19/7/2562 

12 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์

7,445 
บาท 

7,445 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านอ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 7,445 บาท 

ร้านอ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 7,445 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

131/2562 
26/7/2562 

13 ค่าวัสด ุ
ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

4,920 
บาท 

4,920 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านอ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 4,920 บาท 

ร้านอ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 4,920 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

132/2562 
26/7/2562 

14 ค่าครุภณัฑส์ านักงาน 
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ
ธรรมดา  จ านวน 1 เครื่อง 

28,000 
บาท 

28,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.เมืองย่า ออฟฟิศ โฟรดักส์
จ ากัด 

โดยนายฐานันดร  ศุภมิตรพิบูลย ์
เสนอราคา 28,000 บาท 

บ.เมืองย่า ออฟฟิศ โฟรดักส์
จ ากัด 

โดยนายฐานันดร  ศุภมิตรพิบูลย ์
เสนอราคา 28,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

133/2562 
30/7/2562 

15 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศของส านักงาน 

5,800 
บาท 

5,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านพีเค แอร์เซอร์วิส 
เสนอราคา 5,800 บาท 

ร้านพีเค แอร์เซอร์วิส 
เสนอราคา 5,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

136/2562 
18/7/2562 

16 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จ้างเหมาจดัหารถโดยสารไม่ประจ าทาง 
(ไป-กลับ)จ านวน 4 คัน  โครงการอบรม
คุณธรรมและจรยิธรรมแก่เด็กและ
เยาวชนพ้ืนท่ีต าบลหินโคน 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง โดยนายมาโนช  เรืองคง 
เสนอราคา 20,000 บาท 

โดยนายมาโนช  เรืองคง 
เสนอราคา 20,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

137/2562 
26/7/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจะ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

17 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา
บ้านหินโคน หมู่ที่ 1 

9,165 
บาท 

9,165 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 9,165 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 9,165 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

138/2562 
26/7/2562 

18 ค่าวัสดสุ านักงาน 
ค่าจัดซื้อส านักงาน 

22,025 
บาท 

22,025 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านอ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 

เสนอราคา 22,025 บาท 

ร้านอ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 

เสนอราคา 22,025 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

139/2562 
2/8/2562 

19 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

3,380 
บาท 

3,380 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านอ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 3,380 บาท 

ร้านอ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 3,380 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

140/2562 
6/8/2562 

20 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

1,890 
บาท 

1,890 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านอ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 1,890 บาท 

ร้านอ.ขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 1,890 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

142/2562 
8/8/2562 

21 ค่าครุภณัฑส์ านักงาน 
จัดซื้อโตะ๊เหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อม
กระจก จ านวน 1 ตัว 
โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการ
กองทุนและพัฒนาบริหารจัดการกองทุน 
สปสช. อบต.หินโคน 

8,900 
บาท 

8,900 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติซัพพลาย 
เสนอราคา 8,900 บาท 

ร้านสุชาติซัพพลาย 
เสนอราคา 8,900 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

143/2562 
16/8/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจะ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

22 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและ
เปลี่ยนอุปกรณไ์ฟฟ้าในหมู่บ้าน โนน
เสมา หมู่ที่ 3 บ้านโนนมะนาว หมูท่ี่ 4
และ บ้านหนองจระเข้หิน หมู่ที่ 7 

4,090 
บาท 

4,090 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 4,090 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 4,090 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

144/2562 
1/8/2562 

23 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จัดซื้อหมวกนิรภัยแบบสวมครึ่งใบ 
จ านวน 48 ใบ  โครงการขับขี่ปลอดภัย
รถยนต์ รถมอเตอรไ์ซค์ปลอดภยัจาก
อุบัติเหต ุ

9,600 
บาท 

9,600 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านก.ไก่ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 9,600 บาท 

ร้านก.ไก่ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 9,600 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

144/2562 
14/8/2562 

24 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายประชุมสภา อบต.
หินโคน สมยัสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี
1/2562 

300 
บาท 

300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  300 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

145/2562 
2/8/2562 

25 ค่าครุภณัฑส์ านักงาน 
จัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว 
โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการ
กองทุนและพัฒนาบริหารจัดการกองทุน 
สปสช. อบต.หินโคน 

5,000 
บาท 

5,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติซัพพลาย 
เสนอราคา 5,000 บาท 

ร้านสุชาติซัพพลาย 
เสนอราคา 5,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

145/2562 
16/8/2562 

26 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ ส าหรับผูเ้ข้าร่วมประชุม
สภา อบต.หินโคน สมัยสามัญ สมยัที่ 3 
ครั้งท่ี1/2562 

4,500 
บาท 

4,500 
บาท 

เฉพาะเจาะจง โดยนางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 4,500 บาท 

โดยนางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 4,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

146/2562 
5/8/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

27 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จา้งเหมาเปลี่ยนอุปกรณไ์ฟฟ้าในหมู่บ้าน 
โนนเสมา หมู่ที่ 2 และบ้านโนนเสมา 
หมู่ที่ 3 

2,800 
บาท 

2,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 2,800 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 2,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

148/2562 
6/8/2562 

28 
 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ าอาคาร 
อเนกประสงค์ อบต.หินโคน 

5,500 
บาท 

5,500 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายสาธิต หตัถกิจไพศาล 
เสนอราคา 5,500 บาท 

นายสาธิต หตัถกิจไพศาล 
เสนอราคา 5,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

149/2562 
6/8/2562 

 

29 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายไวนลิเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ประจ าป2ี562 

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 

150/2562 
9/8/2562 

30 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าอุปโภค 
บริโภค  จ านวน 10 ตัวอยา่ง 

5,000  
บาท 

5,000  
บาท 

เฉพาะเจาะจง ผศ.ดร.พิเศษ  ตู้กลาง 
เสนอราคา 5,000 บาท 

ผศ.ดร.พิเศษ  ตู้กลาง 
เสนอราคา 5,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

151/2562 
9/8/2562 

31 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายประชุมสภา อบต.
หินโคน สมยัสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี
2/2562 

300 
บาท 

300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  300 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

152/2562 
9/8/2562 

32 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ ส าหรับผูเ้ข้าร่วมประชุม
สภา อบต.หินโคน สมัยสามัญ สมยัที่ 3 
ครั้งท่ี2/2562 

4,500 
บาท 

4,500 
บาท 

เฉพาะเจาะจง โดยนางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 4,500 บาท 

โดยนางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 4,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

153/2562 
9/8/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

33 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาว่างท่อน้ าประปาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินโคน 

2,200 
บาท 

2,200 
บาท 

เฉพาะเจาะจง โดยนายใหญ่  พืชทองหลาง 
เสนอราคา 2,200  บาท 

โดยนายใหญ่  พืชทองหลาง 
เสนอราคา 2,200  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

154/2562 
9/8/2562 

34 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จ้างเหมาจดัท าป้าย  โครงการขับขี่
ปลอดภัยรถยนต์ มอเตอรไ์ซด์ปลอดภัย
จากอุบัติเหต ุ

900 
บาท 

900 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  900 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  900 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

155/2562 
14/8/2562 

35 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายโครงการเสรมิสร้าง
และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรใน
ชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1,200 
บาท 

1,200 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  1,200 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  1,200 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

156/2562 
14/8/2562 

36 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จ้างเหมาจดัหารถโดยสารไม่ประจ าทาง 
(ไป-กลับ) จ านวน 1 คัน  โครงการ
เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรในชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

8,000 
บาท 

8,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง โดยนางเพ็ญ  คงเพชรศักดิ ์
เสนอราคา 8,000 บาท 

โดยนางเพ็ญ  คงเพชรศักดิ ์
เสนอราคา 8,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

157/2562 
14/8/2562 

 

37 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาเปลี่ยนไดชาร์ทรถยนต์
ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 9336 
นครราชสมีา 

4,800 
บาท 

4,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายสุรี  ตรีสันเทียะ 
เสนอราคา 4,800 บาท 

นายสุรี  ตรีสันเทียะ 
เสนอราคา 4,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

158/2562 
16/8/2562 

38 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาวางท่อน้ าประปาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินโคน 

780 
บาท 

780 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 780 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 780 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

159/2562 
16/8/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

39 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส านักงาน อบต.
หินโคนและซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ 
บ้านหินโคน หมู่ที่ 1 และบ้านโคกพลวง
หมู่ที่ 11 

3,390 
บาท 

3,390 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 3,390 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 3,390 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

160/2562 
16/8/2562 
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รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าช้ันส าหรบัจัดเก็บท่อน้ า
พร้อมทาสีกันสนมิและสีน้ ามัน จ านวน 
1 ตัว 

2,000 
บาท 

2,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายสังวร  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 2,000 บาท 

นายสังวร  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 2,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

161/2562 
19/8/2562 

 
 
 
 
 

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

นักวิชาการคลังรักษาการแทนเจ้าหน้าท่ีพัสด ุ



 


