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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 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
น้ ามันดีเซล เพื่อรถยนต์ส่วนกลาง 
รถบรรทุกน้ าและรถจักรยานยนต ์
 

4,240 
บาท 

4,240บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 4,240บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 4,240บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

47/2563 
31/1/2563 

3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันเพื่อเติมจักรยานยนต์
น้ ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

160 
บาท 

160 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  160 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  160 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

48/2563 
31/1/2563 

4 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อหนังสือพิมพ ์

280 
บาท 

280 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  280  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  280  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

49/2563 
31/1/2563 

5 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 

52/2563 
31/1/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

6 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 

53/2563 
31/1/2563 

 

7 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 

54/2563 
31/1/2563 

8 งบกลาง 
เงินส ารองจ่าย 
ค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง เพื่อสบูน้ า
อุปโภคบรโิภคให้กับชาวบ้าน บ้านโนน
เสมา หมู่ที่ 2  

6,000  
บาท 

6,000  
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา  6,000 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 
เสนอราคา  6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

57/2563 
17/2/2563 

9 งบกลาง 
เงินส ารองจ่าย 
ค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง เพื่อสบูน้ า
อุปโภค บริโภคให้กับชาวบ้าน บ้านหัว
ละเลิง หมู่ที่ 6 

2,575 
บาท 

2,575 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 2,575 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 2,575 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

62/2563 
25/2/2563 

10 งบกลาง 
เงินส ารองจ่าย 
ค่าจ้างเหมาขดุลอกล าฉมวก เพื่อผันน้ า
เข้าสระประปา บ้านหัวละเลิง หมูท่ี่ 6 

11,800 
บาท 

11,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์  ปุลาตานัง 
เสนอราคา 11,800 บาท 

นายชัยวัฒน์  ปุลาตานัง 
เสนอราคา 11,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

65/2563 
24/2/2563 

11 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 

67/2563 
31/1/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

12 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 

68/2563 
31/1/2563 

13 รายจากเกีย่วเนื่องฯ 
ค่าจัดซื้อวัสดุส าหรับโครงการ 
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้
ในการป้องกันโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า 
2019 ( Covid- 19 ) 

3,210 
บาท 

3,210 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายพัชรพล  ไม้พลวง 
เสนอราคา 3,210  บาท 

นายพัชรพล  ไม้พลวง 
เสนอราคา 3,210  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

70/2563 
10/3/2563 

 

14 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ
หมู่บ้านในต าบลหินโคนหมูที่ 1,2,3,11 
และงานซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้า
อัตโนมัติ ประปา 

10,390 
บาท 

10,390 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค สุวรรณวงศ ์
เสนอราคา 10,390 บาท 

นายคมโชค สุวรรณวงศ ์
เสนอราคา 10,390 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

71/2563 
4/3/2563 

15 รายจากเกีย่วเนื่องฯ 
ค่าจัดซื้อวัสดุ (เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 
70% ขนาด500 มล.)    
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้
ในการป้องกันโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า 
2019 ( Covid- 19 ) 

1,950 
บาท 

1,950 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวศรณัยา ยังด ี
เสนอราคา 1,950 บาท 

นางสาวศรณัยา ยังด ี
เสนอราคา 1,950 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

71/2563 
10/3/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

16 รายจากเกีย่วเนื่องฯ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายโครงการ   โครงการ
อบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 ( 
Covid- 19 ) 

675 
บาท 

675 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 675 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 675 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

72/2563 
10/3/2563 

17 รายจากเกีย่วเนื่องฯ 
จัดซื้อวัสดโุครงการ 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน
หลักสตูรการท าขนมไทย 

6,725 
บาท 

6,725 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 6,725 บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 6,725 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

72/2563 
13/3/2563 

18 รายจากเกีย่วเนื่องฯ 
จ้างเหมาจดัท าอาหารกลางวันและ
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม    
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้
ในการป้องกันโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน่า 
2019 ( Covid- 19 ) 

20,000 
บาท 

20,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 20,000 บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 20,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

73/2563 
10/3/2563 

 

19 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

8,100 
บาท 

8,100 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป ขุนทอง 
เสนอราคา 8,100 บาท 

ร้านขุนทองก่อสร้าง 
โดยนายธราธิป ขุนทอง 
เสนอราคา 8,100 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

73/2563 
17/3/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

20 รายจากเกีย่วเนื่องฯ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายโครงการ 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน
หลักสตูรการท าขนมไทย 

675 
บาท 

675 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 675 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 675 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

74/2563 
13/3/2563 

21 รายจากเกีย่วเนื่องฯ 
ค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ 
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส
โคโรน่า 2019 ( Covid- 19 ) 

25,812 
บาท 

25,812 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายกิตติ  ขันชัย 
เสนอราคา 25,812 บาท 

นายกิตติ  ขันชัย 
เสนอราคา 25,812 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

74/2563 
18/3/2563 

 

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

(นายอภิชาติ  สนธิพันธ)์ 
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 



 


