
 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2561 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่..........11.............. เดือน.....ธันวาคม.......  พ.ศ........2561......... 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

1 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบตัิหน้าที่ดแูล
และท าความสะอาดพร้อมจดัสถานท่ี
ท างานท้ังอ านวยความสะดวกแกผู่ม้ารับ
บริการองค์การบริหารส่วนต าบลหนิโคน  

 6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางแตง  พัดศรี 
เสนอราคา  6,000  บาท 

นางแตง  พัดศรี 
เสนอราคา  6,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

1/2562 
1/10/2561 

2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
น้ ามันดีเซล เพื่อรถยนต์ส่วนกลาง 
รถบรรทุกน้ าและรถจักรยานยนต ์
น้ ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

6,135 
บาท 

6,135 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 6,135  บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 6,135  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

2/2562 
1/10/2561 

3 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 

2/2562 
1/10/2561 

4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันเพื่อเติมจักรยานยนต์
น้ ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

275 
บาท 

275 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  275บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  275บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

2/2562 
1/10/2561 

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 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

3/2562 
1/10/2561 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน บ้านหินโคน (คุ้มเมือง
เก่า) หมู่ที่ 1 

440,000 
บาท 

440,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ชูชัยพรเทพก่อสร้าง 
เสนอราคา 440,000 บาท 

หจก.ชูชัยพรเทพก่อสร้าง 
เสนอราคา 440,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

4/2561 
30/8/2561 

7 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อหนังสือพิมพ ์

310 
บาท 

310 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  310  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  310  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

4/2562 
1/10/2561 

8 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 

5/2562 
1/10/2561 

9 ค่าวัสดสุ านักงาน  
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

 
5/2562 

1/10/2561 
 

10 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งท่ี 1/2561 ใน
วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 

300 
บาท 

300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 300 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

8/2562 
8/10/2561 

 
 

 



 
-3- 

 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

11 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อม
เครื่องดื่ม  การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ครั้งท่ี 1/2561 ในวันที่ 11 
ตุลาคม 2561 

850 
บาท 

850 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 850 บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 850 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

9/2562 
8/10/2561 

12 ส ารองจ่าย 
ค่าจัดซื้อน้ าดเีซลและน้ ามันเครื่อง เพื่อ
เติมเครื่องสูบน้ าอุปโภค บรโิภคใหก้ับ
ชาวบ้าน 1.บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ 6 
          2. บ้านหนองจระเข้หิน หมู่ที่ 7 
          3. บ้านโคกพลวง  หมู่ที่  11 

11,300 
บาท 

11,300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 11,300บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 11,300บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

9/2562 
18/10/2561 

13 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 
จ้างเหมาจดัท าพวงมาลา  วันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดลุยเดชบรมนาถบพิตร 

1,000 
บาท 

1,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางประยูรรันต์  วิหครตัน ์
เสนอราคา 1,000  บาท 

นางประยูรรันต์  วิหครตัน ์
เสนอราคา 1,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

10/2562 
10/8/2561 

14 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาตดัหญ้ารอบส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน 

6,593.55 
บาท 

6,593.55 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายสังวร  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 6,593.55 บาท 

นายสังวร  ปุลาสะเก 
เสนอราคา 6,593.55 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

11/2562 
12/10/2561 

15 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที่ 3 บ้านโนนเสมาและหมู่ที่ 6  
บ้านหัวละเลิง  

2,090 
บาท 

2,090 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 2,090  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 2,090  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

12/2562 
18/10/2561 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

16 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

4,044 
บาท 

4,044 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
เสนอราคา 4,044  บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
เสนอราคา 4,044  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

12/2562 
30/10/2561 

17 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าตรายาง จ านวน 3 อัน 

900 
บาท 

900 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 900 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 900 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

13/2562 
19/10/2561 

18 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
น้ ามันดีเซล เพื่อรถยนต์ส่วนกลาง 
รถบรรทุกน้ าและรถจักรยานยนต ์
น้ ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

7,755 
บาท 

7,755 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 7,755 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา 7,755 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

13/2562 
1/11/2561 

19 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 
จ้างเหมาจดัท าพวงมาลา  เพื่อร าลึกถึง
พระมหากรุณาธคิุณของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัวรัชกาลที่ 5 

1,000 
บาท 

1,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางประยูรรันต์  วิหครตัน ์
เสนอราคา 1,000  บาท 

นางประยูรรันต์  วิหครตัน ์
เสนอราคา 1,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

14/2562 
19/10/2561 

20 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันเพื่อเติมจักรยานยนต์
น้ ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

345 
บาท 

345 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  345 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  345 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

14/2562 
1/11/2561 

21 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าป้าย จ านวน  อนั 

17,280 
บาท 

17,280 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 17,280 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์  พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา 17,280 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

15/2562 
30/10/2561 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจะ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

22 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ 

2,000 
บาท 

2,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายชัยชาญ คบทองหลาง 
เสนอราคา 2,000  บาท 

นายชัยชาญ คบทองหลาง 
เสนอราคา 2,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

16/2562 
30/8/2561 

23 ส ารองจ่าย 
จัดซื้อน้ ามันดเีซลและน้ ามันเครื่อง เพื่อ
เติมเครื่องสูบน้ าอุปโภคบริโภคใหก้ับ
ชาวบ้าน บ้านโนนเสมา หมู่ที่ 2 

5,400 
บาท 

5,400 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา  5,400 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา  5,400 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

18/2562 
12/11/2561 

24 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที่ 1 บ้านหินโคน  หมู่ที่ 4 บ้านโนน
มะนาวและหมู่ที่ 9 บ้านหนองตะครอง 
 

6,790 
บาท 

6,790 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 6,790บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 6,790บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

20/2562 
5/11/2561 

25 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที่ 9 บ้านหนองตะครอง 
 

520 
บาท 

520 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 520บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 520บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

21/2562 
9/11/2561 

26 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรองน้ าที่
ประปา บ้านหินโคน หมู่ที่ 1 

12,800 
บาท 

12,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  ยศมาก 
เสนอราคา  12,800  บาท 

นายเสถียร  ยศมาก 
เสนอราคา  12,800  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

22/2562 
13/11/2561 

27 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที่ 9 บ้านหนองตะครอง  

520 
บาท 

520 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 520  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 520  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

23/2562 
13/11/2561 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

28 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร ์

900 
บาท 

900 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
เสนอราคา 900  บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
เสนอราคา 900  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

24/2562 
16/11/2561 

29 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที่ 1 บ้านหินโคน  
หมู่ที่6  บ้านหัวละเลิง  

5,790 
บาท 

5,790 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ ์
เสนอราคา 5,790บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 5,790บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

25/2562 
26/11/2561 

 
 
 

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

    ( นางสาวศิริอร  ฉิมหาชาติ ) 
เจ้าหน้าที่พัสด ุ



 


