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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
1 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
3,800 
บาท 

3,800 
บาท 

เฉพาะเจาจง บ.วีรพล โอเอ จ ากดั 
โดยนายวรีพล โอเอ จ ากดั 
เสนอราคา 3,800 บาท 

บ.วีรพล โอเอ จ ากดั 
โดยนายวรีพล โอเอ จ ากดั 
เสนอราคา 3,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

6/2563 
1/10/2562 

 

2 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 

36/2563 
27/12/2562 

3 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 

38/2563 
27/12/2562 

4 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 

39/2563 
27/12/2562 

 

5 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายเชื่อง  สารส าคญั 
เสนอราคา  6,000 บาท 

นายเชื่อง  สารส าคญั 
เสนอราคา  6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

40/2563 
27/12/2562 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

6 ค่าครุภณัฑส์ านักงาน 
จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน ป้ายเฉลมิพระ
เกียรติ จ านวน 1 ป้าย 
 

150,000 
บาท 

150,000 
บาท 

เฉพาะเจาจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 150,000 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 150,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

46/2563 
28/2/2563 

7 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อหนังสือพิมพ ์

350 
บาท 

350 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  350  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  350  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

49/2563 
31/1/2563 

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 

50/2563 
31/1/2563 

9 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 

400 
บาท 

400 
บาท 

เฉพาะเจาจง ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ ชูสิน 

เสนอราคา 400 บาท 
 

ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ ชูสิน 

เสนอราคา 400 บาท 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

51/2563 
20/1/2563 

10 ค่าครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ
จัดซื้อวัสดคุรุภณัฑไ์ฟกระพริบโซลา่
เซลล์ ขนาด 300 มม. จ านวน 2 ต้น 

28,000 
บาท 

28,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งรวมช่างเซอร์วิส 
โดยนายประทีป ถ่ินบาง 
เสนอราคา 28,000 บาท 

ร้านเก่งรวมช่างเซอร์วิส 
โดยนายประทีป ถ่ินบาง 
เสนอราคา 28,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

52/2563 
5/2/2563 

11 ค่าครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง 
จัดซื้อวัสดคุรุภณัฑ์ชุดปัม้และถังผสม
โฟมพร้อมหัวฉีดโฟมในรถบรรทุกน้ า
จ านวน 1 ชุด 

85,000 
บาท 

85,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งรวมช่างเซอร์วิส 
โดยนายประทีป ถ่ินบาง 
เสนอราคา 85,000 บาท 

ร้านเก่งรวมช่างเซอร์วิส 
โดยนายประทีป ถ่ินบาง 
เสนอราคา 85,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

53/2563 
14/2/2563 

 
 



 
-3- 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

12 ค่าครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง 
จัดซื้อวัสดคุรุภณัฑ์บอลวาวล์ควบคุมการ
จ่ายน้ า จ านวน 4 ชุด 

26,000 
บาท 

26,000 
บาท 

เฉพาะเจาจง ร้านเก่งรวมช่างเซอร์วิส 
โดยนายประทีป ถ่ินบาง 
เสนอราคา 26,000 บาท 

ร้านเก่งรวมช่างเซอร์วิส 
โดยนายประทีป ถ่ินบาง 
เสนอราคา 26,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

54/2563 
14/2/2563 

13 ค่าครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง 
จัดซื้อวัสดคุรุภณัฑ์หัวข้อต่อสวมเรว็
ดับเพลิง ขนาด 2.5 น้ิว จ านวน 2 หัว 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านเก่งรวมช่างเซอร์วิส 
โดยนายประทีป ถ่ินบาง 
เสนอราคา 6,000 บาท 

ร้านเก่งรวมช่างเซอร์วิส 
โดยนายประทีป ถ่ินบาง 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

55/2563 
14/2/2563 

14 ค่าวัสด ุ
จดัซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

10,170 
บาท 

10,170 
บาท 

เฉพาะเจาจง ร้านขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป ขุนทอง 
เสนอราคา 10,170 บาท 

ร้านขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป ขุนทอง 
เสนอราคา 10,170 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

56/2563 
17/2/2563 

15 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 1 บ้านหินโคน  หมู่ที่ 2 บ้านโนน
เสมา และหมู่ที่ 4 บ้านโนนมะนาว 

4,670 
บาท 

4,670 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 4,670  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 4,670  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

57/2563 
3/2/2563 

 

16 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดุการศึกษา 

14,052 
บาท 

14,052 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.ไก่ ช๊อป 
นางนุชฎา มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 14,052 บาท 

ร้าน ก.ไก่ ช๊อป 
นางนุชฎา มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 14,052 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

58/2563 
18/2/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

17 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จ้างเหมาจดัท าป้าย  โครงการท าบุญตัก
บาตรและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1,500 
บาท 

1,500 
บาท 

เฉพาะเจาจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 1,500  บาท 

นายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 1,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

58/2563 
4/2/2563 

18 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จ้างเหมาจดัเตรียมและตกแต่งสถานท่ี 
โครงการท าบญุตักบาตรและเวียนเทียน
เนื่องในวันมาฆบูชา ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

5,500 
บาท 

5,500 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางนาง ย่านงูเหลือม 
เสนอราคา 5,500 บาท 

นางนาง ย่านงูเหลือม 
เสนอราคา 5,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

59/2563 
4/2/2563 

19 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าป้าย การประชมุสภา 
อบต.หินโคน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 
1/2563 

300 
บาท 

300 
บาท 

เฉพาะเจาจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 300 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

60/2563 
12/2/2563 

20 ค่าวัสด ุ
จดัซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

61,850 
บาท 

61,850 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.ไก่ ช๊อป 
นางนุชฎา มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 61,850 บาท 

ร้าน ก.ไก่ ช๊อป 
นางนุชฎา มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 61,850 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

60/2563 
18/2/2563 

21 รายจ่ายรับรองและพิธีการ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อม
เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน  การ
ประชุมสภา อบต.หินโคน สมยัสามัญ 
สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 

4,500 
บาท 

4,500 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 4,500 บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 4,500 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

61/2563 
13/2/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

22 ค่าวัสด ุ
จดัซื้อวัสดสุ านักงาน 

22,790 
บาท 

22,790 
บาท 

เฉพาะเจาจง ร้านขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป ขุนทอง 
เสนอราคา 22,790 บาท 

ร้านขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป ขุนทอง 
เสนอราคา 22,790 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

61/2563 
18/2/2563 

23 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

20,900 
บาท 

20,900 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.ไก่ ช๊อป 
นางนุชฎา มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 20,900 บาท 

ร้าน ก.ไก่ ช๊อป 
นางนุชฎา มหรรฆสุวรรณ 
เสนอราคา 20,900 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

63/2563 
25/2/2563 

24 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยยาง
มะตอยส าเร็จรูป,น้ ายาง CRS-2  

21,000 
บาท 

21,000 
บาท 

เฉพาะเจาจง นายสาธิต หตัถกิจไพศาล 
เสนอราคา 21,000 บาท 

นายสาธิต หตัถกิจไพศาล 
เสนอราคา 21,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

64/2563 
18/2/2563 

25 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายประชามสมัพนัธ ์
รณรงค์ประหยัดน้ า จ านวน 13 ป้าย 

2,340 
บาท 

2,340 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 2,340 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 2,340 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

79/2563 
17/2/2563 

26 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายประชามสมัพนัธ ์
รณรงค์ห้ามเผาป่า จ านวน 7 ป้าย 

1,260 
บาท 

1,260 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 1,260 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 1,260 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

 
80/2563 

17/2/2563 

 
 

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

(นายอภิชาติ  สนธิพันธ)์ 
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 



 



 


