


สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่   31  เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 
(ตกลงจ้าง) 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 
 
 
 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4,745.06 4,745.06 ตกลงจ้าง บริษัท วีรพล โอเอ จ ากัด 
4,745.06 

บริษัท วีรพล โอเอ จ ากัด 
4,745.06 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

43/2560 
วันท่ี 1 ธ.ค.59 

 

2 
 
 
 

โครงการส ารวจและตรวจสอบ
สถานท่ีประกอบการ 

1,800 1,800 ตกลงจ้าง 
 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

1,800 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

1,800 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

44/2560 
วันท่ี 7 ธ.ค.59 

 
 

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างงาน
ก่อสร้าง 
(จ้างเหมาจัดท าป้าย) 

900 900 ตกลงจ้าง นายรุ่ง  โกลิยะวงศ ์

900 
นายรุ่ง  โกลิยะวงศ ์

900 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

45/2560 
วันท่ี 13 ธ.ค.59 

 

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างงาน
ก่อสร้าง 
(จ้างเหมาถ่ายเอกสาร) 

2,160 2,160 ตกลงจ้าง นายวัชระ  วงษ์สังข์ 
2,160 

นายวัชระ  วงษ์สังข์ 
2,160 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

46/2560 
วันท่ี 13 ธ.ค.59 

 

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างงาน
ก่อสร้าง 
(จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน/
อาหารว่าง) 

8,000 8,000 ตกลงจ้าง นางส าเนา แก้วสง่า 
8,000 

นางส าเนา แก้วสง่า 
8,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

47/2560 
วันท่ี 14 ธ.ค.59 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่   31  เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 

(ตกลงจ้าง) 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
(จ้างเหมาจัดท าป้าย 
ประชาสัมพันธ์จัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 38 ประจ าปี 2560 “ย่า
โมเกมส”์ ละจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 
18 ประจ าปี 2560 “โคราช
เกมส์” 

450 450 ตกลงจ้าง นายรุ่ง  โกลิยะวงศ ์

450 

นายรุ่ง  โกลิยะวงศ ์

450 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

48/2560 
วันท่ี 21 ธ.ค.59 

 

7 โครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชน 
(จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลและ
โครงไม้) 

12,800 12,800 ตกลงจ้าง นางส าเนา แก้วสง่า 
12,800 

นางส าเนา แก้วสง่า 
12,800 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

49/2560 
วันท่ี 23 ธ.ค.59 

 

8 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง
ข้อมูลการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

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

นายชนะพล  ชาคระธรรม 
9,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

50/2560 
วันท่ี 30 ธ.ค.59 

 

9 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
สถานท่ีท าการอบต.หนองขาม 
 

7,500 7,500 ตกลงจ้าง 
 

นางประนอม จอกนอก 
7,500 

นางประนอม จอกนอก 
7,500 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

51/2560 
วันท่ี 30 ธ.ค.59 

 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่   31  เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 
(ตกลงจ้าง) 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

10 ค่าจ้างเหมาบริการเฝ้าและด ู
แลท าความสะอาดอาคารศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ ์
หมู่ที่  3 และจัดเตรียมสถานท่ีฯ 

4,500 4,500 ตกลงจ้าง 
 

นายบุญหนา ท ามะเริงศร ี
4,500 

 

นายบุญหนา ท ามะเริงศร ี
4,500 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

52/2560 
วันท่ี 30 ธ.ค.59 

 

11 ค่าจ้างเหมาบริการเฝ้าและดูแล
ท าความสะอาดอาคารศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปื้ด  
หมู่ที่ 8 และจัดเตรียมสถานท่ีฯ 

4,500 4,500 ตกลงจ้าง 
 

นายกิตติชัย อดทน 
4,500 

 
 

นายกิตติชัย อดทน 
4,500 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

53/2560 
วันท่ี 30 ธ.ค.59 

 

12 ค่าจ้างเหมาบริการเฝ้าและดูแล
ท าความสะอาดอาคารศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม  
หมู่ที1่5 และจัดเตรียมสถานท่ีฯ 

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

นายสุดตรา  พรมวงษ ์
4,500 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

54/2560 
วันท่ี 30 ธ.ค.59 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่   31  เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 
 (ตกลงซื้อ) 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(ส านักปลัด) 

7,900 7,900 ตกลงซื้อ 
 

หจก.ดาวจักราช 
7,900 

 

หจก.ดาวจักราช 
7,900 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

29/2560 
วันท่ี 1 ธ.ค.59 

2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
(กองช่าง) 

3,000 3,000 ตกลงซื้อ 
 

หจก.ดาวจักราช 
3,000 

 

หจก.ดาวจักราช 
3,000 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

30/2560 
วันท่ี 1 ธ.ค.59 

3 วัสดุส านักงาน 
(ส านักปลัด) 

8,990 
 

8,990 
 

ตกลงซื้อ 
 

ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
8,990 

ร้านธีรพาณิชย ์
9,895 

ร้านส.อุดมชัย 
10,255 

ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
8,990 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

32/2560 
วันท่ี 13 ธ.ค.59 

4 วัสดุส านักงาน 
(กองคลัง) 

8,479 8,479 ตกลงซื้อ 
 

ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
8,479 

ร้านธีรพาณิชย ์
10,135 

ร้านส.อุดมชัย 
9,410 

ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
8,479 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

33/2560 
วันท่ี 13 ธ.ค.59 

5 วัสดุส านักงาน 
(กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

695 695 ตกลงซื้อ 
 

ร้านโคราช ครุภัณฑ์ 
830 

ร้านทวีทรัพย ์
760 

ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
695 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

34/2560 
วันท่ี 13 ธ.ค.59 



ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
695 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 
  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่   30  เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 

 (ตกลงซื้อ) 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 วัสดุส านักงาน 
(กองสวัสดิการสังคม) 

2,190 2,190 ตกลงซื้อ 
 

ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
2,190 

ร้านส.อุดมชัย 
2,215 

ร้านธีรพาณิชย ์
2,395 

ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
2,190 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

35/2560 
วันท่ี 13 ธ.ค.59 

9 วัสดุการศึกษา 
(กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

2,745 2,745 ตกลงซื้อ 
 

ร้านโคราช ครุภัณฑ์ 
3,135 

ร้านทวีทรัพย ์
2,850 

ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
2,745 

ร้านเปรมสุข ซัพพลาย 
2,745 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

36/2560 
วันท่ี 13 ธ.ค.59 

10 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างงาน
ก่อสร้าง 
(วัสดุ-อุปกรณ์) 

3,040 3,040 ตกลงซื้อ 
 

นายวัชระ  วงษ์สังข์ 
3,040 

นายวัชระ  วงษ์สังข์ 
3,040 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

37/2560 
วันท่ี 13 ธ.ค.59 

11 วัสดุก่อสร้าง 
(กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 

1,129 1,129 ตกลงซื้อ 
 

ร้านศิริชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง 
1,129 

ร้านศิริชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง 
1,129 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

38/2560 
วันท่ี 13 ธ.ค.59 



12 โครงการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร(หนังสือพิมพ)์ 

5,890 5,890 ตกลงซื้อ น.ส.สุวรีย์ศริิวัชระกุล 
5,890 

น.ส.สุวรีย์ศิริวัชระกุล 
5,890 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

39/2560 
วันท่ี 30 ธ.ค.59 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  ๒๕๕9 (ปีงบประมาณ 2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑ จัดซ้ือโดยวิธีตกลงราคาซ้ือ 44,058 44,058 ตกลงซ้ือ 9 ราย 
44,058 

5 ราย 
44,058 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า 
และเป็นกิจการที่
ประกอบการค้าประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

29/2560 
วันที่ 1 ธ.ค.59 

30/2560 
วันที่ 1ธ.ค.59 

        32/2560 
        วันที่ 13 ธ.ค.59 
       

 
 33/2560 

วันที่ 13ธ.ค.59 
        34/2560 

วันที่ 13ธ.ค.59 
        35/2560 

วันที่ 13ธ.ค.59 
        36/2560 

วันที่ 13ธ.ค.59 
        37/2560 

วันที่ 13ธ.ค.59 
        38/2560 

วันที่ 30ธ.ค.59 
 
 
 
 



 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

        39/2560 
วันที่ 30ธ.ค.59 

         

         

         

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

2 2.1 จัดจ้างโดยวิธีตกลง
การจ้าง 

60,855.06 60,855.06 บันทึกตกลง
การจ้าง 

 
 

10 ราย 
60,855.06 

10 ราย 
60,855.06 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า 
และเป็นกิจการที่
ประกอบการค้าประเภท
ดังกล่าวโดยตรง 

43/2560 
วันที่ 1 ธ.ค.59 

44/2560 
วันที่ 7ธ.ค.59 

        45/2560 

        วันที่ 13 ธ.ค.59 

        46/2560 
วันที่ 13ธ.ค.59 

        47/2560 
วันที่ 14ธ.ค.59 

        48/2560 
วันที่ 21ธ.ค.59 

        49/2560 
วันที่ 23ธ.ค.59 

        50/2560 
วันที่ 30ธ.ค.59 

        51/2560 
วันที่ 30ธ.ค.59 

        52/2560 

        วันที่ 30ธ.ค.59 

     
 
 

 

   53/2560 
วันที่ 30ธ.ค.59 



 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
 2.2 จัดจ้างโดยวิธีตกลงการ

จ้าง 
- - สัญญาจ้าง - - - - 

3 จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา - - - - - 
 

- - 

4 จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา - - - - - 
 

- - 
 

5 จัดซื้อโดยวิธีประกวด
ราคา 

- - - - - - - 

6 จัดจ้างโดยวิธีประกวด
ราคา 

- - - - - - - 

7 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ - - - - - - - 

8 จัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ - - - 
 

- - - - 

 
 
 



 
 
 


