
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  2561 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่............10.............. เดอืน.....มกราคม.......  พ.ศ........2562......... 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

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 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

5/2562 
1/10/2561 

2 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 

17/2562 
1/11/2561 

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 

18/2562 
1/11/2561 

4 ค่าวัสดสุ านักงาน 
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ส านักงาน 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

18/2562 
13/11/2561 

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 

19/2562 
1/11/2561 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง 

6 ค่าวัสดสุ านักงาน  
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

19/2562 
13/11/2561 

7 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ค่าครุภณัฑ์การศึกษา 
จัดซื้อครภุัณฑ์การศึกษา โครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ประจ าปีงบประมาณ 
2562 จ านวน 1 ชุด 
                                                                                                                                                  

25,800 
บาท 

25,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บ.พาวเวอร์ สกาย จ ากดั 
เสนอราคา 25,900  บาท 
หจก.โคราชคอมพิวเตอร ์

เสนอราคา 26,000 บาท 
ร้านสุชาติซัพพลาย 

เสนอราคา 25,800 บาท 

ร้านสุชาติซัพพลาย 
เสนอราคา 25,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

20/2562 
23/11/2561 

8 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์

2,090 
บาท 

2,090 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 2,090  บาท 

ร้าน ก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 2,090  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

21/2562 
27/11/2561 

9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
 

19,355 
บาท 

19,355 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 19,355  บาท 

ร้าน ก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 19,355  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

22/2562 
27/11/2561 

10 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

9,997 
บาท 

9,997 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 9,997  บาท 

ร้าน ก.ไก่ช็อป 
เสนอราคา 9,997  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

23/2562 
27/11/2561 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจะ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

11 ค่าวัสดสุ านักงาน 
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ส านักงาน 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

24/2562 
30/11/2561 

12 ค่าวัสดสุ านักงาน  
ค่าจัดซื้อน้ าดืม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 

1,800 
บาท 

1,800 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

นางฟ้อนนภา ปุลาสะเก 
เสนอราคา 1,800บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

25/2562 
30/11/2561 

13 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จัดซื้อแบบเตอรี่รถยนต ์
 

3,100 
บาท 

3,100 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านต.เจริญแบบตเตอรี ่
โดยน.ส.รัชดา ท้องพิมาย 
เสนอราคา 3,100  บาท 

ร้านต.เจริญแบบตเตอรี ่
โดยน.ส.รัชดา ท้องพิมาย 
เสนอราคา 3,100  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

29/2562 
3/12/2561 

14 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายซีทรตูิดกระจกหน้า
ห้องประชุม จ านวน 4 ป้ายพร้อมติดตั้ง 

4,600 
บาท 

4,600 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  4,600  บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  4,600  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

30/2562 
4/12/2561 

15 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จัดซื้อของสมนาคณุ จ านวน 3 ช้ิน 
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา 
ดูงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 วันท่ี 
11-14 ธันวาคม 2561 

4,500 
บาท 

4,500 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 4,500 บาท 

ร้าน อ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 4,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

31/2562 
4/12/2561 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจะ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

16 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
ค่าจ้างเหมาจดัหารถโดยสารไม่ประจ า
ทาง โครงการฝึกอบรมและทัศนศกึษา 
ดูงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 วันท่ี 
11-14 ธันวาคม 2561 จ านวน 1 คัน 
 

57,000 
บาท 

57,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็กซ์เพรส อินเตอร์ 
เซอร์วิส 

เสนอราคา 57,000 บาท 

หจก.เอ็กซ์เพรส อินเตอร์ 
เซอร์วิส 

เสนอราคา 57,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

31/2562 
4/12/2561 

17 ค่าวัสดสุ านักงาน 
จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 1 คู่ 

3,500 
บาท 

3,500 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติซัพพลาย 
เสนอราคา 3,500 บาท 

ร้านสุชาติซัพพลาย 
เสนอราคา 3,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

32/2562 
4/12/2561 

18 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายโครงการ 
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
ประจ าปีงบประมาณ2562 

1,350 
บาท 

1,350 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  1,350 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  1,350 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

32/2562 
4/12/2561 

19 ค่าวัสด ุ
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 

70,000 
บาท 

70,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติซัพพลาย 
เสนอราคา 70,000  บาท 

ร้านสุชาติซัพพลาย 
เสนอราคา 70,000  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

33/2562 
6/12/2561 

20 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแวมดินถนนดินถมทบัหน้า 
(สายไปปา่โคกรัก) หมู่ที่ 10  
บ้านหินโคนพัฒนา 

13,000 
บาท 

13,000 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์ ปุลาตานัง 
เสนอราคา 13,000 บาท 

นายชัยวัฒน์ ปุลาตานัง 
เสนอราคา 13,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

33/2562 
6/12/2561 

21 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที่ 1 บ้านหินโคนและหมู่ที่ 2  
บ้านโนนเสมา 

2,610 
บาท 

2,610 
บาท 

เฉพาะเจาะจง นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 2,610  บาท 

นายคมโชค  สุวรรณวงศ์ 
เสนอราคา 2,610  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

34/2562 
11/12/2561 

 
 
 



-5- 
ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจะ
จ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

22 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร ์

1,120 
บาท 

1,120 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านอ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 1,120  บาท 

ร้านอ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 1,120  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

34/2562 
18/12/2561 

23 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์

4,210 
บาท 

4,210 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านอ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 4,210 บาท 

ร้านอ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 4,210 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

34/2562 
18/12/2561 

24 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

11,544 
บาท 

11,544 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านอ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 

เสนอราคา 11,544  บาท 

ร้านอ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 

เสนอราคา 11,544  บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

35/2562 
18/12/2561 

25 ค่าวัสด ุ
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 

6,468 
บาท 

6,468 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านอ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 6,468 บาท 

ร้านอ.ขุนทองมาร์ท 
โดยนายธราธิป  ขุนทอง 
เสนอราคา 6,468 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

36/2562 
18/12/2561 

26 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
จ้างเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธ ์
จ านวน 7 ป้าย 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
เทศกาลปีใหม่ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
 

5,100 
บาท 

5,100 
บาท 

เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  5,100 บาท 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
โดยนายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
เสนอราคา  5,100 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า
และเป็นผู้มีอาชีพ
ประเภทดังกล่าว

โดยตรง 

36/2562 
20/12/2561 

 
 

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

                     ( นางสาวศิริอร  ฉิมหาชาติ ) 
                          เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ



 


