
 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2559 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่.....5........เดือน....มกราคม........  พ.ศ........2560......... 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
1 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

จัดซื้อน้้ามันเพื่อเติมจักรยานยนต์ 
รถบรรทุกน้้า และรถจักรยานยนต ์
น้้ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

3,980 
บาท 

3,980 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 3,980  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 3,980  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

11/2560 
31/10/2559 

 

2 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้้ามันเพื่อเติมจักรยานยนต ์

300 
บาท 

300 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 300  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 300  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

12/2560 
31/10/2559 

3 จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
น้้ามันเครื่อง เพื่อเตมิเครื่องสูบน้้า 
อุปโภค บริโภค ให้โรงเรียน บ้านหนอง
จระเข้หิน หมู่ที่ 7 

3,200 
บาท 

3,200 
บาท 

ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 3,200  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 3,200  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

13/2560 
31/10/2559 

4 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลหิน
โคนประจ้าเดือน พฤศจิกายน  2559 

6,000  
บาท 

6,000 บาท ตกลงราคา นายเชื่อง  สารส้าคญั 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นายเชื่อง  สารส้าคญั 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

15/2560 
31/10/2559 

 

5 ค่าจ้างเหมาเก็บเงินค่าน้้าประปา 
พร้อมท้ังดูแลและซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่ 1 บ้านหินโคน 
ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2559 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

16/2560 
31/10/2559 

 
 
 
 



-2- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

6 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์
จัดซื้อสารสม้และคอลรีน 

66,875 
บาท 

 

66,875 
บาท 

 

ตกลงราคา บ.อะควาทรีท เคมิคอลจ้ากัด 
โดยนายเจษฎา  พรหมมา 
เสนอราคา 66,875 บาท 

บ.อะควาทรีท เคมิคอลจ้ากัด 
โดยนายเจษฎา  พรหมมา 
เสนอราคา 66,875 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

27/2560 
28/11/2559 

 

7 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
 บ้านหินโคน หมู่ที่ 1 

3,500 
บาท 

3,500 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 3,500 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 3,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

27/2560 
28/11/2559 

8 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์

750 
บาท 

750 
บาท 

ตกลงราคา ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 
เสนอราคา 750  บาท 

ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 
เสนอราคา 750  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

28/2560 
28/11/2559 

9 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์

16,00 
บาท 

16,00 
บาท 

ตกลงราคา ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 
เสนอราคา 16,00บาท 

ร้านเอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 
เสนอราคา 16,00บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

29/2560 
28/11/2559 

10 ค่าวัสดสุ้านักงาน  
ค่าจัดซื้อน้้าดืม่ส้านักงาน  

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

30/2560 
30/11/2559 

11 ค่าวัสดสุ้านักงาน  
ค่าจัดซื้อน้้าดืม่ส้านักงาน  

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

31/2560 
30/11/2559 

 
 
 
 



-3- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

12 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจา้เดอืน 
พฤศจิกายน 2559 

3,800 
บาท 

3,800 
บาท 

ตกลงราคา บ.วีรพล โอเอ จ้ากดั 
นายวีรพล  ฉายาบรรณ ์
เสนอราคา 3,800 บาท 

บ.วีรพล โอเอ จ้ากดั 
นายวีรพล  ฉายาบรรณ ์
เสนอราคา 3,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

31/2560 
30/11/2559 

13 ค่าวัสดสุ้านักงาน 
จัดซื้อหนังสือพิมพ ์

300 
บาท 

300 
บาท 

ตกลงราคา นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  300  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  300  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

32/2560 
30/11/2559 

14 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที่ดแูล
และท้าความสะอาดพร้อมจดัสถานท่ี
ท้างานท้ังอ้านวยความสะดวกแกผู่ม้า
รับบริการองค์การบริหารส่วนต้าบล
หินโคน ประจา้เดือน พฤศจิกายน  
2559 

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

ตกลงราคา นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางสังวาลย์  บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

32/2560 
30/11/2559 

15 จ้างเหมารถขุดดินตีนตะขาบ เพื่อขุด
ดินหารรูั่ว และถมดินให้แน่น ณ 
บริเวณหน้าฝายน้้าล้น บ้านโนนมนั 
หมู่ที่ 8 

5,718 
บาท 

5,718 
บาท 

ตกลงราคา หจก.โชคดาวทอง99  
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา 5,718 บาท 

หจก.โชคดาวทอง99  
โดยนายประเวช  ศรีจันทร ์
เสนอราคา 5,718 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

33/2560 
6/12/2559 

16 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้้ามันเพื่อเติมจักรยานยนตแ์ละ
รถจักรยานยนต์ น้้ามันเครื่องและ
เครื่องตัดหญ้า 

4,900 
บาท 

4,900 
บาท 

 ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 4,900  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 4,900  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

33/2560 
30/11/2559 

17 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้้ามันเพื่อเติมจักรยานยนต ์

235 
บาท 

235 
บาท 

 ตกลงราคา หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา  235  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา  235  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

34/2560 
30/11/2559 

 

 
 



 
 

-4- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

18 จ้างเหมาจดัท้าป้ายการประชุมสภา 
การประชุมสภา อบต.หินโคน สมยั
สามัญ สมัยที4่ ครั้งท่ี 1 

300 
บาท 

300 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  300  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  300  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

34/2560 
13/12/2559 

19 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านโนนเสมา หมู่ที่ 2 

7,420 
บาท 

7,420 
บาท 

ตกลงราคา นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 7,420 บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 7,420 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

35/2560 
14/12/2559 

20 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จัดซื้อแบตเตอรี่ (รถบรรทุกน้้า) 

7,800 
บาท 

7,800 
บาท 

ตกลงราคา ร้านต.เจริญแบตเตอรี ่
เสนอราคา 7,800  บาท 

ร้านต.เจริญแบตเตอรี ่
เสนอราคา 7,800  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

36/2560 
1/12/2559 

21 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
จ้างเหมาซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน 
กธ 9336 นครราชสมีา 

7,861.29 
บาท 

7,861.29 
บาท 

ตกลงราคา บริษัท โตโยต้าไทยเย็น  จ้ากัด 
โดยนายทองสืบ  รักษ์วริิยะ 

เสนอราคา 7,861.29 บาท 

บริษัท โตโยต้าไทยเย็น  จ้ากัด 
โดยนายทองสืบ  รักษ์วริิยะ 
เสนอราคา 7,861.29 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

36/2560 
15/12/2559 

22 ค่าครุภณัฑ ์
จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องดับเพลิง 

129,500 
บาท 

129,500 
บาท 

ตกลงราคา ร้านกิตตยิาเซอร์วสิ 
โดยนางกิตติยา  ทิส ุ

เสนอราคา  129,500  บาท 

ร้านกิตตยิาเซอร์วสิ 
โดยนางกิตติยา  ทิส ุ

เสนอราคา  129,500  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

37/2560 
12/12/2559 

 

23 ค่าจ้างเหมาจดัท้าป้ายประชาสมัพนัธ์
กีฬา 

900 
บาท 

900 
บาท 

ตกลงราคา ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  900  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา  900  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

37/2560 
16/12/2559 

  
 



 
 

-5- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

24 จ้างเหมาจดัท้าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม 
การประชุมสภา อบต.หินโคน สมยั
สามัญ สมัยที4่ ครั้งท่ี 1 

650 
บาท 

650 
บาท 

ตกลงราคา นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 650  บาท 

นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 650  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

38/2560 
13/12/2559 

25 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้้าประปา 
บ้านหินโคน  หมู่ที่ 1 

4,100 
บาท 

4,100 
บาท 

ตกลงราคา นายวิเชียร  ช่ังหนอง 
เสนอราคา 4,100  บาท 

นายวิเชียร  ช่ังหนอง 
เสนอราคา 4,100  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

38/2560 
21/12/2559 

 

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

(นางสาวศิริอร  ฉัตรเลศิ) 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ



 


