
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่......10.......... เดือน......สิงหาคม.........  พ.ศ. .......2563......... 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
1 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน หมู่
ที่ 1 

262,000 
บาท 

262,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
เสนอราคา 262,000 บาท 

หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
เสนอราคา 262,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

13/2563 
26/5/2563 

2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันเพื่อเติมจักรยานยนต์
น้ ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

200 
บาท 

200 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  200 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  200 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

99/2563 
29/5/2563 

3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
น้ ามันดีเซล เพื่อรถยนต์ส่วนกลาง 
รถบรรทุกน้ าและรถจักรยานยนต ์

3,705 
บาท 

3,705 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 3,705 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 3,705 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

100/2563 
29/5/2563 

4 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างโยธา
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

9,000 
บาท 

9,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย  ดั่งขุนทด 
เสนอราคา 9,000 บาท 

นายวุฒิชัย  ดั่งขุนทด 
เสนอราคา 9,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

100/2563 
29/5/2563 

5 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที่ดแูล
และท าความสะอาดพร้อมจดัสถานท่ี
ท างานท้ังอ านวยความสะดวกแกผู่ม้า
รับบริการองค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน  

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางส้มเช้า  ติมไธสง 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นางส้มเช้า  ติมไธสง 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

101/2563 
29/5/2563 

 
 



-2- 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

6 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อหนังสือพิมพ ์

320 
บาท 

320 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  320  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  320  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

101/2563 
29/7/2563 

7 ค่าวัสดสุ านักงาน 
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ศูนย์เด็กเล็ก 

360 
บาท 

360 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 360 บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 360 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

102/2563 
29/5/2563 

8 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 

102/2563 
29/5/2563 

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 

103/2563 
29/5/2563 

10 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 

103/2563 
29/5/2563 

11 ค่าครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมมุมองคงที่ส าหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร  จ านวน 5 เครื่อง 

159,500 
บาท 

159,500 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

โดยนายณัฐชนน  จงเจริญใจ 
เสนอราคา 159,500 บาท 

บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

โดยนายณัฐชนน  จงเจริญใจ 
เสนอราคา 159,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

108/2563 
15/6/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

12 ค่าครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ
จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย แบบ8ช่อง 

21,900 
บาท 

21,900 
บาท 

เฉพาะเจาะ
จง 

บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

โดยนายณัฐชนน  จงเจริญใจ 
เสนอราคา 21,900 บาท 

บ.ใต้ฟ้ามอเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 

โดยนายณัฐชนน  จงเจริญใจ 
เสนอราคา 21,900 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

108/2563 
15/6/2563 

13 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จ้างเหมาจดัท าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม  โครงการรักษ์น้ ารักษ์ปา่
รักษาแผ่นดิน 

2,500 
บาท 

2,500 
บาท 

เฉพาะเจาะ
จง 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก  
เสนอราคา 2,500 บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก  
เสนอราคา 2,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

110/2563 
22/6/2563 

14 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอก 
ควัน 

14,800 
บาท 

14,800 
บาท 

เฉพาะเจาะ
จง 

หจก.เอฟ เค เอส ซัพพลาย 
โดยนางรุ่งนภา ศรีทรัพย ์
เสนอราคา 14,800 บาท 

หจก.เอฟ เค เอส ซัพพลาย 
โดยนางรุ่งนภา ศรีทรัพย ์
เสนอราคา 14,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

111/2563 
23/6/2563 

15 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ
หมู่บ้านในต าบลหินโคนและงาน
ซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าอัติโนมัติ
ประปา หมู่ท่ี 1 

4,220 
บาท 

4,220 
บาท 

เฉพาะเจาะ
จง 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 4,220 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 4,220 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

112/2563 
29/6/2563 

16 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าป้าย  โครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

375 
บาท 

375 
บาท 

เฉพาะเจาะ
จง 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 375 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 375 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

113/2563 
1/7/2563 

 
 
 
 
 



-4- 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

17 ค่าวัสด ุ
ค่าอาหารเสรมิ (นม) ส าหรับศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก 

11,260.80 
บาท 

11,260.80 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.คันทรีเฟรชแดรี่ จ ากัด 
โดยนายพัทยา ศรีบานชื่น 

เสนอราคา 11,260.80 บาท 

บ.คันทรีเฟรชแดรี่ จ ากัด 
โดยนายพัทยา ศรีบานชื่น 

เสนอราคา 11,260.80 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

117/2563 
29/6/2563 

18 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จัดซื้อวัสดุ  โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา 

20,300 
บาท 

20,300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมเชย แอนด์ ที เอ็ม กรุ๊ป 
โดยนาย รัฐกิตติ์  พรฐติิไพศาล 

เสนอราคา 20,300 บาท 

ร้านสมเชย แอนด์ ที เอ็ม กรุ๊ป 
โดยนาย รัฐกิตติ์  พรฐติิไพศาล 

เสนอราคา 20,300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

118/2563 
1/7/2563 

19 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร ์

500 
บาท 

500 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ ชูสิน 

เสนอราคา 500 บาท 

ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ ชูสิน 

เสนอราคา 500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

119/2563 
13/7/2563 

20 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
 

3,959  
บาท 

3,959  
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งนภาแอร ์
เสนอราคา 3,959 บาท 

ร้านรุ่งนภาแอร ์
เสนอราคา 3,959 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

120/2563 
14/7/2563 

21 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ
หมู่บ้านในต าบลหินโคน 

1,570 
บาท 

1,570 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 1,570 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 1,570 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

121/2563 
14/7/2563 

22 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

14,965 
บาท 

14,965 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านสมเชย 
โดยนางสมเชย  เข็มทอง 
เสนอราคา 14,965 บาท 

ร้านสมเชย 
โดยนางสมเชย  เข็มทอง 
เสนอราคา 14,965 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

124/2563 
13/7/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

23 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์

1,015 
บาท 

1,015 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.รวมวิทยา จ ากัด 
เสนอราคา 1,015 บาท 

บ.รวมวิทยา จ ากัด 
เสนอราคา 1,015 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

125/2563 
14/7/2563 

24 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

9,761 
บาท 

9,761 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.รวมวิทยา จ ากัด 
เสนอราคา 9,761บาท 

บ.รวมวิทยา จ ากัด 
เสนอราคา 9,761บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

126/2563 
14/7/2563 

25 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ
หมู่บ้านในต าบลหินโคน 

4,170 
บาท 

4,170 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 4,170 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 4,170 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

127/2563 
18/6/2563 

26 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

4,882 
บาท 

4,882 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.รวมวิทยา จ ากัด 
เสนอราคา 4,882 บาท 

บ.รวมวิทยา จ ากัด 
เสนอราคา 4,882 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

127/2563 
20/7/2563 

27 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์

9,200 
บาท 

9,200 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านจักราชคอมพิวเตอร ์
เสนอราคา 9,200 บาท 

ร้านจักราชคอมพิวเตอร ์
เสนอราคา 9,200 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

129/2563 
22/7/2563 

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

(นายอภิชาติ  สนธิพันธ)์ 
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 



 


