
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2561 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่........8........ เดือน....มีนาคม........  พ.ศ........2561......... 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
1 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 
เครื่อง 

3,800  
บาท 

3,800  
บาท 

เฉพาะเจาะจง บริษัทวีรพล โอเอ จ ากดั 
เสนอราคา 3,800 บาท 

บริษัทวีรพล โอเอ จ ากดั 
เสนอราคา 3,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

5/2561 
2/10/2560 

2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
น้ ามันดีเซล เพื่อรถบรรทุกน้ า รถยนต 
ส่วนกลาง 
 

4,650 
บาท 

4,650 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 4,650  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 4,650  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

33/2561 
29/12/2560 

3 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันเพื่อเติมจักรยานยนต 
น้ ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

250 
บาท 

250 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 250 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 250 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

34/2561 
29/12/2560 

4 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที่ดแูล
และท าความสะอาดพร้อมจดัสถานท่ี
ท างานท้ังอ านวยความสะดวกแกผู่ม้ารับ
บริการองค การบริหารส่วนต าบลหนิโคน  

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสังวาลย   บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางสังวาลย   บุญสุข 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

35/2561 
29/12/2561 

5 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 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

36/2561 
29/12/2560 

 
 



-2- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
6 ค่าวัสดสุ านักงาน 

ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก 
1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปลุาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

37/2561 
29/12/2561 

7 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 

38/2561 
29/12/2561 

8 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลอาคารศูนย พัฒนาเด็ก
เล็กองค การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

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 

39/2561 
29/12/2560 

9 งบกลาง 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
น้ ามันดีเซล เพื่อสูบน้ าอุปโภค บรโิภค 
ให้แก่ชาวบ้าน บ้านหัวละเลิง หมูท่ี ่6 
 

6,335 
บาท 

6,335 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 6,335  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 6,335  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

41/2561 
23/1/2561 

 

10 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อหนังสือพิมพ  

330 
บาท 

330 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรยี  สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  330  บาท 

นางสาวสุวรยี  สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  330  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

44/2561 
1/2/2561 

 
 

 



-3- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

11 ครุภณัฑ คอมพิวเตอร  
จัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร  LED ขาว
ด า จ านวน 2 เครื่อง 

6,600 
บาท 

6,600 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ขุนทองมาร ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 6,600 บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 6,600 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

47/2561 
1/2/2561 

 

12 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร หรือการแพทย  
ค่าจัดซื้อสารส้มและคลอรีน 

66,250  
บาท 

66,250  
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.อะควาทรีท เคมิคอล จ ากัด 
โดยนายเจษฎา พรหมมา 
เสนอราคา 66,250 บาท 

บ.อะควาทรีท เคมิคอล จ ากัด 
โดยนายเจษฎา พรหมมา 
เสนอราคา 66,250 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

48/2561 
1/2/2561 

13 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร  
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร  

1,010 
บาท 

1,010 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.รวมวิทยา จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ  

เสนอราคา 1,010 บาท  

บ.รวมวิทยา จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ  

เสนอราคา 1,010 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

50/2561 
6/2/2561 

14 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาจดัท าโครงการซ่อมแซมถนน
ดินพร้อมลงลูกรังทับหน้า หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองจระเข้หิน 

89,000 
บาท 

89,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ ลิมสุธากุล 
เสนอราคา 89,000  บาท 

หจก.ชูชัย พรเทพ ก่อสร้าง 
โดยนายพรเทพ ลิมสุธากุล 
เสนอราคา 89,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

51/2561 
18/1/2561 

15 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

3,465 
บาท 

3,465 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.รวมวิทยา จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ  

เสนอราคา 3,465 บาท 

บ.รวมวิทยา จ ากัด 
โดยนายฉตัรชัย  รุ่งเจริญพงษ  

เสนอราคา 3,465 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

51/2561 
6/2/2561 

 
 
 
 



-4- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

16 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จัดซื้อวัสดสุมดุปากกา จ านวน 300 ชุด
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าแผนของ อบต. 
 

3,600 
บาท 

3,600 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ขุนทองมาร ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 3,600 บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 3,600 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

53/2561 
6/2/2561 

17 ครุภณัฑ คอมพิวเตอร  
จัดซื้อเครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร  LED ขาว
ด า จ านวน 1 เครื่อง 

3,300 
บาท 

3,300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ขุนทองมาร ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 3,300 บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 3,300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

54/2561 
14/2/2561 

 

18 ครุภณัฑ คอมพิวเตอร  
จัดซื้อเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึกพรอ้ม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ  จ านวน 1 เครือ่ง 

4,300 
บาท 

4,300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ขุนทองมาร ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 4,300 บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 4,300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

55/2561 
14/2/2561 

19 ครุภณัฑ ส านักงาน 
จัดซื้อเก้าอ้ีนวม จ านวน 30 ตัว 

18,000 
บาท 

18,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 18,000 บาท 

ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 18,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

56/2561 
14/2/2561 

20 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายอาสาสมคัรท้องถิ่น
รักษ โลก จ านวน 1 ป้าย 

930 
บาท 

930 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ มะไฟ 

เสนอราคา 930 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ มะไฟ 

เสนอราคา 930 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

57/2561 
1/2/2561 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจะ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

21 ครุภณัฑ ส านักงาน 
จดัซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู ้

11,000 
บาท 

11,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 11,000 บาท 

ร้าน ก.ไก่ ช็อป 
โดยนางนุชฎา  มหรรฆสุวรรณ 

เสนอราคา 11,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

57/2561 
14/2/2561 

22 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้าย จ านวน 1 ป้าย
โครงการองค การบริหารส่วนต าบลหิน
โคนเคลื่อนที่จัดเก็บภาษ ี 
ในวันท่ี 12-22 กุมภาพันธ  2561 

300 
บาท 

300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ มะไฟ 

เสนอราคา 300 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ มะไฟ 

เสนอราคา 300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

58/2561 
6/2/2561 

23 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายโครงการ 
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าแผนของ อบต. 

360 
บาท 

360 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ มะไฟ 

เสนอราคา 360 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ มะไฟ 

เสนอราคา 360 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

59/2561 
6/2/2561 

24 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จ้างเหมาจดัเตรียมอาหารว่างพร้อม
เครื่อง  โครงการอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าแผนของ อบต. 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

60/2561 
6/2/2561 

 

 
 
 
 
 
 



-6- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

25 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 
2 บ้านโนนเสมา 

2,620 
บาท 

2,620 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ  
เสนอราคา 2,620  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ  
เสนอราคา 2,620  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

61/2561 
14/2/2561 

26 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้าย การประชุมสภาของ

องค การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

300 
บาท 

300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ มะไฟ 

เสนอราคา 300 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ มะไฟ 

เสนอราคา 300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

62/2561 
14/2/2561 

27 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัเตรียมอาหารว่างพร้อม
เครื่อง การประชุมสภาขององค การ

บริหารส่วนต าบลหินโคน 

650 
บาท 

650 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟอ้นนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 650 บาท 

นางฟ้อนนภา  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 650 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

63/2561 
14/2/2561 

 
 

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

    ( นางสาวศิริอร  ฉิมหาชาติ ) 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ





 


