


สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  ๒๕60  (ปีงบประมาณ 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่  30  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2560 
(ตกลงจ้าง) 

 
ล ำดับที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
 

 
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือ 

จ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง 

1 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อม
เข้าเลม่ 

676 676 ตกลงจ้าง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

676 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

676 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

130/2560 
วันท่ี 8 มิ.ย.60 

2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ  
ค่าเลี้ยงรับรอง 
(ค่าจัดท าอาหาร/อาหารว่าง
ประชุมสภา) 

4,125 4,125 ตกลงจ้าง 
 

นางส าเนา แก้วสง่า 
4,125 

นางส าเนา แก้วสง่า 
4,125 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

131/2560 
วันท่ี 27 มิ.ย.60 

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม
เพื่อเพ่ิมรายได ้
(ค่าป้าย)  

720 720 ตกลงจ้าง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

720 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

720 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

132/2560 
วันท่ี 29 มิ.ย.60 

4 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
สถานท่ีท าการ อบต.หนองขาม 

7,500 7,500 ตกลงจ้าง นางประนอม จอกนาค 
7,500 

นางประนอม จอกนาค 
7,500 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

133/2560 
วันท่ี 30 มิ.ย.60 

5 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง
ข้อมูลการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

9,000 9,000 ตกลงจ้าง นายชนะพล  ชาคระธรรม 
9,000 

นายชนะพล  ชาคระธรรม 
9,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

134/2560 
วันท่ี 30 มิ.ย.60 

6 ค่าจ้างเหมาบริการเฝ้าและด ู
แลท าความสะอาดอาคารศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นโพธิ ์
หมู่ที่  3 และจดัเตรียมสถานท่ีฯ 

4,500 4,500 ตกลงจ้าง 
 

นายบุญหนา ท ามะเริงศร ี
4,500 

 

นายบุญหนา ท ามะเริงศร ี
4,500 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

135/2560 
วันท่ี 30 มิ.ย.60 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  ๒๕60  (ปีงบประมาณ 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่   31  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2560 
(ตกลงจ้าง) 

 
ล ำดับที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
 

 
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือ 

จ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง 

7 ค่าจ้างเหมาบริการเฝ้าและดูแล
ท าความสะอาดอาคารศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองปื้ด  
หมู่ที่ 8 และจัดเตรียมสถานท่ี 

4,500 4,500 ตกลงจ้าง 
 

นายกิตติชัย อดทน 
4,500 

 
 

นายกิตติชัย อดทน 
4,500 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

136/2560 
วันท่ี 30 มิ.ย.60 

8 ค่าจ้างเหมาบริการเฝ้าและดูแล
ท าความสะอาดอาคารศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองขาม  
หมู่ที1่5 และจดัเตรียมสถานท่ีฯ 

4,500 4,500 ตกลงจ้าง นายสุดตรา  พรมวงษ ์
4,500 

นายสุดตรา  พรมวงษ ์
4,500 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

137/2560 
วันท่ี 30 มิ.ย.60 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  ๒๕60  (ปีงบประมาณ 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่   30  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2560 
 (ตกลงซื้อ)  

 
ล ำดับที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง 

 

 
รำคำกลำง วิธีซื้อ

หรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง 

1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(ส านักปลัด) 

6,700 6,700 ตกลงซื้อ 
 

หจก.ดาวจักราช 
6,700 

หจก.ดาวจักราช 
6,700 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

92/2560 
วันท่ี 1 มิ.ย.60 

2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
(กองช่าง) 

3,135 3,135 ตกลงซื้อ 
 

หจก.ดาวจักราช 
3,135 

 

หจก.ดาวจักราช 
3,135 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

93/2560 
วันท่ี 1 มิ.ย.60 

3 วัสดุส านักงาน 12,235 12,235 ตกลงซื้อ 
 

1.ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
12,235 
2.ร้านธีรพาณิชย ์
14,074 
3.ร้านโคราช ครุภัณฑ์ 
13,296 

ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
12,235 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

94/2560 
วันท่ี 13 มิ.ย.60 

4 อาหารเสริม(นม) 
ศพด. 

80,214 80,214 
 

ตกลงซื้อ 
 

บ.คันทรีเฟชรแดรี่ จ ากัด 
80,214 

บ.คันทรีเฟชรแดรี่ จ ากัด 
80,214 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

95/2560 
วันท่ี 13 มิ.ย.60 

5 วัสดุส านักงาน(ศึกษาฯ) 14,225 14,225 ตกลงซื้อ 
 

1.ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
14,255 
2.ร้านโคราช ครุภัณฑ์ 
16,934 
3.ร้านธีรพาณิชย ์
15,679 

ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
14,255 

 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

96/2560 
วันท่ี 13 มิ.ย.60 

6 วัสดุงานบ้านงานครัว(ศึกษาฯ) 9,170 9,170 ตกลงซื้อ 
 

1.ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
9,170 
2.ร้านทวีทรัพย ์
9,940 
3.ร้านธีรพาณิชย ์
10,200 

ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
9,170 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

97/2560 
วันท่ี 13 มิ.ย.60 



สรุปผลการด าเนนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  ๒๕60  (ปีงบประมาณ 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่   30  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2560 
 (ตกลงซื้อ)  

 
ล ำดับที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง 

 

 
รำคำกลำง วิธีซื้อ

หรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง 

7 วัสดุการศึกษา(ศึกษาฯ) 8,436 8,436 ตกลงซื้อ 
 

1.ร้านโคราช ครุภัณฑ์ 
9,684 
2.ร้านธีรพาณิชย ์
9,240 
3.ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
8,436 

ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
8,436 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

98/2560 
วันท่ี 13 มิ.ย.60 

8 วัสดุส านักงาน (สป) 5,250 5,250 ตกลงซื้อ 
 

1.ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
5,250 
2.ร้านโคราช ครุภัณฑ์ 
6,170 
3.ร้านธีรพาณิชย ์
5,830 

ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
5,250 

 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

99/2560 
วันท่ี 13 มิ.ย.60 

9 วัสดุคอมพิวเตอร์(สป) 30,250 30,250 ตกลงซื้อ 
 

ร้านอรุณลักษณ์ เซ็นเตอร์ 
30,250 

ร้านอรุณลักษณ์ เซ็นเตอร ์
30,250 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

100/2560 
วันท่ี 13 มิ.ย.60 

10 วัสดุส านักงาน(สวัสดิการสังคม) 3,840 3,840 ตกลงซื้อ 1.ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
3,840 
2.ร้านโคราช ครุภัณฑ์ 
4,280 
3.ร้านธีรพาณิชย ์
4,260 

ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
3,840 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

101/2560 
วันท่ี 13 มิ.ย.60 

11 วัสดุส านักงาน(สาธารณสุขฯ) 3,260 3,260 ตกลงซื้อ 1.ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
3,260 
2.ร้านโคราช ครุภัณฑ์ 
4,100 
3.ร้านธีรพาณิชย ์
4,300 

ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
3,260 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

102/2560 
วันท่ี 13 มิ.ย.60 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  ๒๕60  (ปีงบประมาณ 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่   30  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2560 
 (ตกลงซื้อ)  

12 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อ
เพิ่มรายได ้
(ค่าวัสด-ุอุปกรณ์) 

14,510 14,510 ตกลงซื้อ 
 

นางสาวลัดตะวัน โพธิ์สิงห์ 
14,510 

นางสาวลัดตะวัน โพธิ์สิงห์ 
14,510 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

103/2560 
วันท่ี 13 มิ.ย.60 

13 โครงการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร(หนังสือพิมพ์) 

5,890 5,890 ตกลงซื้อ น.ส.สุวรีย์ ศิริวัชระกุล 
5,890 

น.ส.สุวรีย์ ศิริวัชระกุล 
5,890 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

104/2560 
วันท่ี 31 พ.ค.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  ๒๕60  (ปีงบประมาณ 2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่   30  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2560 

(ตกลงราคา สัญญาจ้าง) 

 
ล ำดับที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
 

 
รำคำกลำง วิธีซื้อ

หรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง 

1. ซ่อมแซมช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ
เดือนร้อนให้ประชาชน  
จ านวน 7 รายการ 

113,000 113,000 ตกลง
ราคา 

หจก.มงคลพิมายก่อสรา้ง 
113,000 

หจก.มงคลพิมายก่อสรา้ง 
113,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

19/2560 
วันท่ี 20 มิ.ย.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  ๒๕60  (ปีงบประมาณ 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่   30  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2560 
(สอบราคาจ้าง) 

 
ล ำดับที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
 

 
รำคำกลำง วิธีซื้อ

หรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง 

1. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
บ้านหนองขาม หมู่ที่ 1  
(จากเครนอ้อย ไปทางนานายใส เคน
จันทึก)  
วงเงินงบประมาณจัดจ้างครั้งนี้      
210,000.-บาท                    
ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้    
214,๐๐๐.-บาท                     
เนื่องจาก  ราคากลางสูงกวา่วงเงิน
งบประมาณจึงขอใช้วงเงิน
งบประมาณเป็นวงเงินสอบราคาครั้งนี้ 

210,000 214,000 สอบราคา
จ้าง 

1.หจก.ภิญโญจักราชบริการ 
210,000 

2.หจก.พัฒนาจกัราชราชสีมา
ก่อสร้าง 

210,000 
3.หจก 3 เจ.จักราช (1993) 

214,000 
4.หจก.ชูชัย พรเทพ กอ่สร้าง 

210,000 
5.พี.ที.เจ.คอนสตรัคชั่น 

205,000 
5.บริษัท เอสวีอาร์.คอน.จ ากัด 

149,800 

บ.เอสวีอาร์.คอน จ ากัด 
149,800 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

18/2560 
วันท่ี  6 มิ.ย.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  ๒๕60  (ปีงบประมาณ 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่   30  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2560 
 (จัดซื้อ  กรณีพิเศษ)  

 
ล ำดับที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 

 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง 

 

 
รำคำกลำง วิธีซื้อ

หรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง 

1 อาหารเสริม(นม) 396,644.40 396,644.40 จัดซื้อ 
กรณีพิเศษ 

 

บ.คันทรีเฟชรแดรี่ จ ากัด 
396,644.40 

บ.คันทรีเฟชรแดรี่ จ ากัด
396,644.40 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

4/2560 
 วันท่ี 13 มิ.ย.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  ๒๕60 (ปีงบประมาณ 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ล ำดับที ่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
 

 
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ 

จ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

๑ จัดซื้อโดยวิธีตกลงรำคำ
ซื้อ 

199,815.00 199,815.00 บันทึกตก
ลงซ้ือขำย 

 9 รำย 
 

6 รำย 
199,815.00 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำ 
และเป็นกิจกำรที่
ประกอบกำรค้ำ
ประเภทดังกล่ำว
โดยตรง 

92/2560 
วันที่ 1 มิ.ย.60 

93/2560 
วันที ่1 มิ.ย.60 

94/2560 
วันที่ 13 มิ.ย.60 

95/2560 
วันที่ 13 มิ.ย.60 

96/2560 
วันที่ 13 มิ.ย.60 

97/2560 
วันที่ 13 มิ.ย.60 

98/2560 
วันที่ 13 มิ.ย.60 

99/2560 
วันที่ 13 มิ.ย.60 

100/2560 
วันที่ 13 มิ.ย.60 

101/2560 
วันที่ 13 มิ.ย.60 

102/2560 
วันที่ 13 มิ.ย.60 

 
         



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  ๒๕60 (ปีงบประมาณ 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ล ำดับที ่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
 

 
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือ 

จ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

        103/2560 
วันที่ 13 มิ.ย.60 

104/2560 
วันที่ 13 มิ.ย.60 

 

 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  ๒๕60  (ปีงบประมาณ 2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

ล ำดับที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
 

 
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือ 

จ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.1 จัดจ้ำงโดยวิธีตก
ลงกำรจ้ำง 

35,521.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

35,521.00 
 

บันทึกตกลง
กำรจ้ำง 

 
 

7 รำย 
 

7 รำย 
35,521.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำ 
และเป็นกิจกำรที่
ประกอบกำรค้ำ
ประเภทดังกล่ำว
โดยตรง 

130/2560 
วันที่ 8 มิ.ย.60 
131/2560 

วันที่ 27 มิ.ย.60 
132/2560 

วันที่ 29 มิ.ย.60 
133/2560 

วันที่ 30 มิ.ย.60 
134/2560 

วันที่ 30 มิ.ย.60 
135/2560 

วันที่ 30 มิ.ย.60 
136/2560 

วันที่ 30 มิ.ย.60 
137/2560 

วันที่ 30 มิ.ย.60 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  ๒๕60  (ปีงบประมาณ 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 

 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง 
 

 
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือ 

จ้ำง 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 
 2.2 จัดจ้ำงโดยวิธีตกลง

กำรจ้ำง 
210,000 214,000 สอบรำคำ

จ้ำง 
5  รำย 1  รำย 

149,800 
เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำ และเป็น
กิจกำรที่ประกอบ
กำรค้ำประเภท
ดังกล่ำวโดยตรง 

18/2560 
วันที่  6 มิ.ย.60 

3 จัดซื้อโดยวิธีสอบรำคำ - - สอบรำคำ
ซื้อ 

- - - - 

4 จัดจ้ำงโดยวิธีสอบรำคำ 216,000 221,000 สอบรำคำ
จ้ำง 

5 รำย 1 รำย 
215,000 

 
 
 
 
 
 

 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำและเป็น
กิจกำรที่ประกอบ
กำรค้ำประเภท
ดังกล่ำวโดยตรง 

16/2560 
วันที1่7 พ.ค.60 

17/2560 
วันที1่7 พ.ค.60 

 
 

5 จัดซื้อโดยวิธีประกวด
รำคำ 

- - - - - - - 

6 จัดจ้ำงโดยวิธีประกวด
รำคำ 

- - - - - - - 

7 จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ - - - - - -  
 
- 



 


