
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่........8........ เดือน......มิถุนายน.........  พ.ศ. .......2563......... 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
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 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

6/2563 
1/10/2562 

 

2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
น้ ามันดีเซล เพื่อรถยนต์ส่วนกลาง 
รถบรรทุกน้ าและรถจักรยานยนต ์
 

6,310 
บาท 

6,310 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 6,310 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 6,310 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

76/2563 
28/4/2563 

3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
จัดซื้อน้ ามันเพื่อเติมจักรยานยนต์
น้ ามันเครื่องและเครื่องตัดหญ้า 

180 
บาท 

180 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  180 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา  180 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

77/2563 
1/4/2563 

4 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อหนังสือพิมพ ์

300 
บาท 

300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  300  บาท 

นางสาวสุวรยี์ สิริวัชระกุล 
เสนอราคา  300  บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

78/2563 
1/4/2563 

5 ค่าวัสดสุ านักงาน 
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ศูนย์เด็กเล็ก 

450 
บาท 

450 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 450บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 450บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าและเป็นผูม้ี
อาชีพประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

79/2563 
1/4/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

6 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 

79/2563 
1/4/2563 

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 

80/2563 
1/4/2563 

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 

80/2563 
1/4/2563 

9 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 

81/2563 
1/4/2563 

10 งบกลาง 
ส ารองจ่าย 
ค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง เพื่อสบูน้ า
อุปโภค บริโภคให้กับชาวบ้าน  
บ้านโนนมะนาว  หมู่ที่ 4 

2,300 
บาท 

2,300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 2,300 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 2,300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

86/2563 
21/4/2563 

11 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กธ 9336 
นครราชสมีา 

3,358.20 
บาท 

3,358.20 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าไทยเย็น จ ากดั 
เสนอราคา 3,358.20 บาท 

บ.โตโยต้าไทยเย็น จ ากดั 
เสนอราคา 3,358.20 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

86/2563 
15/4/2563 

 



 
-3- 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

12 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จัดซื้อน้ ายาพ่นหมอกควัน 
โครงการควบคมุป้องกันโรคไข้เลือดออก 

7,500 
บาท 

7,500 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ธรรมพานิชย ์
โดยนายคมกริช มีปิยะเลิศ 
เสนอราคา 7,500 บาท 

ร้าน ป.ธรรมพานิชย ์
โดยนายคมกริช มีปิยะเลิศ 
เสนอราคา 7,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

87/2563 
27/4/2563 

13 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จัดซื้อน้ ามัน   โครงการควบคุมป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

1,710 
บาท 

1,710 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 1,710 บาท 

หจก.ดาวจักราช 
โดยนายสมชัย  อภิกิจเมธา 

เสนอราคา 1,710 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

88/2563 
27/4/2563 

14 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จ้างเหมาพ่นหมอกควัน 
โครงการควบคมุป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายสุวิช  เพชรรักษา 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นายสุวิช  เพชรรักษา 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

89/2563 
27/4/2563 

15 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
(สารสม้ก้อนขุ่น,คลอรีน) 

102,185 
บาท 

102,185 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.อะควาทรีท เคมิคอล จ ากัด 
โดยนายเจษฎา พรหมมา 
เสนอราคา 102,185 บาท 

บ.อะควาทรีท เคมิคอล จ ากัด 
โดยนายเจษฎา พรหมมา 
เสนอราคา 102,185 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

90/2563 
30/4/2563 

16 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
ส านักงาน 

2,700 
บาท 

2,700 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ  ชูสิน 

เสนอราคา 2,700 บาท 

ร้านคอมพิวเตอร์จักราช 
โดยนายศศิศ  ชูสิน 

เสนอราคา 2,700 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

93/2563 
30/3/2563 

17 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าป้าย การประชมุสภา 
อบต.หินโคน  

300 
บาท 

300 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 300 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

เสนอราคา 300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

94/2563 
12/5/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

18 รายจ่ายรับรองและพิธีการ 
ค่าจ้างเหมาจดัท าอาหารวา่งพร้อม
เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน  การ
ประชุมสภา อบต.หินโคน  

4,500 
บาท 

4,500 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟอ้นนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 4,500 บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 4,500 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

95/2563 
12/5/2563 

19 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) 

7,800 
บาท 

7,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 
เสนอราคา 7,800 บาท 

ร้าน เอ อาร์ คอมพิวเตอร ์
โดยนายวเิศษ  พันเดช 
เสนอราคา 7,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

96/2563 
7/5/2563 

20 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ
หมู่บ้านในต าบลหินโคนหมูที่1,2,3,4,6 
 และหมู่ที่ 8  

11,170 
บาท 

11,170 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค สุวรรณวงศ ์
เสนอราคา 11,170 บาท 

นายคมโชค สุวรรณวงศ ์
เสนอราคา 11,170 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

96/2563 
13/5/2563 

21 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จ้างเหมาพ่นหมอกควัน 
โครงการควบคมุป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 

6,000 
บาท 

6,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา 6,000 บาท 

นายสุทัด  แอมจิหาด 
เสนอราคา 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

97/2563 
15/5/2563 

 

22 ค่าครุภณัฑ์การเกษตร 
จัดซื้อครภุัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มน้ า
อัติโนมัติ) 

6,800 
บาท 

6,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.สุภวัชร์ เอ็นวายเซนตเ์ตอร ์
เสนอราคา 6,800 บาท 

บ.สุภวัชร์ เอ็นวายเซนตเ์ตอร ์
เสนอราคา 6,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

97/2563 
21/5/2563 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

23 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
ส านักงาน 

6,955 
บาท 

6,955 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางรุ่งนภา  ศรีทรัพย ์
เสนอราคา 6,955 บาท 

นางรุ่งนภา  ศรีทรัพย ์
เสนอราคา 6,955 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

98/2563 
20/5/2563 

24 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอปุกรณ์
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2,900 
บาท 

2,900 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค สุวรรณวงศ ์
เสนอราคา 2,900 บาท 

นายคมโชค สุวรรณวงศ ์
เสนอราคา 2,900 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

99/2563 
20/5/2563 

 

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

(นายอภิชาติ  สนธิพันธ)์ 
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 



 


