
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่    31  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2559 

(บันทึกตกลงจ้าง) 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 
 
 
 

โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้าน
หนองสะแกเครือ  หมู่ที่ 2 

69,000 69,000 ตกลงจ้าง 
 

หจก.ดวงใจแม ่
68,500 

หจก.ร่มไทรทอง กรุ๊ป 

หจก.ดวงใจแม ่
68,500 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

156/2559 
วันท่ี 7 ก.ค.59 

 

2 
 
 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคัน
กั้นน้ า(ท านบดินห้วยลุงเต็ง) 
บ้านโนนทะยุง  หมู่ที่ 11 

17,000 17,000 ตกลงจ้าง 
 

หจก.ดวงใจแม ่
17,000 

หจก.ดวงใจแม ่
17,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

157/2559 
วันท่ี 7 ก.ค.59 

 

3 
 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาน
ดินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองขาม                                     

40,000 40,000 ตกลงจ้าง 
 

หจก.ดวงใจแม ่
40,000 

หจก.ดวงใจแม ่
39,500 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

158/2559 
วันท่ี 7 ก.ค.59 

 

4 วัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 2,100 2,100 ตกลงจ้าง 
 

ร้านอดุลย์การพิมพ ์
2,100 

ร้านอดุลย์การพิมพ ์
2,100 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

159/2559 
วันท่ี 8 ก.ค.59 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่    31  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2559 

(บันทึกตกลงจ้าง) 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

5 วัสดุส านักงาน (กองคลัง) 1,050 1,050 ตกลงจ้าง 
 

ร้านอดุลย์การพิมพ ์
1,050 

ร้านอดุลย์การพิมพ ์
1,050 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

160/2559 
วันท่ี 8 ก.ค.59 

 

6 วัสดุส านักงาน (กองช่าง) 1,400 1,400 ตกลงจ้าง 
 

ร้านอดุลย์การพิมพ ์
1,400 

 

ร้านอดุลย์การพิมพ ์
1,400 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

161/2559 
วันท่ี 8 ก.ค.59 

 

7 วัสดุส านักงาน (กองการศึกษาฯ) 2,500 2,500 ตกลงจ้าง 
 

ร้านอดุลย์การพิมพ ์
2,500 

ร้านอดุลย์การพมิพ ์
2,500 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

162/2559 
วันท่ี 8 ก.ค.59 

 

8 วัสดุส านักงาน  
(กองส่งเสริมการเกษตร) 

350 350 ตกลงจ้าง 
 

ร้านอดุลย์การพิมพ ์
350 

ร้านอดุลย์การพิมพ ์
350 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

163/2559 
วันท่ี 8 ก.ค.59 

 
9 วัสดุส านักงาน 

(กองสวัสดิการสังคม) 
700 700 ตกลงจ้าง 

 
ร้านอดุลย์การพิมพ ์

700 
ร้านอดุลย์การพิมพ ์

700 
เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

164/2559 
วันท่ี 8 ก.ค.59 

 

 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่    31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

(บันทึกตกลงจ้าง) 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

10 โครงการหนองขามร่วมใจปลูก
ป่า ปลูกต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อน 
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
 

900 900 ตกลงจ้าง 
 

นายรุ่ง  โกลิยะวงศ ์
900 

นายรุ่ง  โกลิยะวงศ ์
900 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

165/2559 
วันท่ี 8 ก.ค.59 

 

11 วัสดุส านักงาน 
(กองสาธารณสุขฯ) 

350 350 ตกลงจ้าง 
 

ร้านอดุลย์การพิมพ ์
350 

ร้านอดุลย์การพิมพ ์
350 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

166/2559 
วันท่ี 11 ก.ค.59 

 
12 -ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐ

พิธีและวันส าคัญต่างๆ 
จ้างเหมาจัดท าป้ายพระบรม
ฉายาลักษณ์ 

1,500 1,500 ตกลงจ้าง 
 

นายรุ่ง  โกลิยะวงศ ์
1,500 

นายรุ่ง  โกลิยะวงศ ์
1,500 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

167/2559 
วันท่ี 21 ก.ค.59 

 

13 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควันก าจัด
ยุง 

15,000 15,000 ตกลงจ้าง 
 

นายบุญหนา  ท ามะเริงศร ี
15,000 

นายบุญหนา  ท ามะเริงศร ี
15,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

168/2559 
วันท่ี 27 ก.ค.59 

 

14 ค่าจ้างเหมาบริการเฝ้าและด ู
แลท าความสะอาดอาคารศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ ์
หมู่ที่  3 และจัดเตรียมสถานท่ีฯ 

4,500 4,500 ตกลงจ้าง 
 

นายบุญหนา ท ามะเริงศร ี
4,500 

 

นายบญุหนา ท ามะเริงศร ี
4,500 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

169/2559 
วันท่ี 29 ก.ค.59 

 

15 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 

170/2559 
วันท่ี 29 ก.ค.59 

 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่    30  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

(บันทึกตกลงจ้าง) 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

16 ค่าจ้างเหมาบริการเฝ้าและดูแล
ท าความสะอาดอาคารศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม  
หมู่ที1่5 และจัดเตรียมสถานท่ีฯ 

4,500 4,500 ตกลงจ้าง นายสุดตรา  พรมวงษ์ 
4,500 

นายสุดตรา  พรมวงษ์ 
4,500 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

171/2559 
วันท่ี 29 ก.ค.59 

 
 

17 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
สถานท่ีท าการอบต.หนองขาม 
 

7,500 7,500 ตกลงจ้าง 
 

นางประนอม จอกนอก 
7,500 

นางประนอม จอกนอก 
7,500 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

172/2559 
วันท่ี 29 ก.ค.59 

 
 

18 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง
ข้อมูลการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
 

9,000 9,000 ตกลงจ้าง 
 

นายชนะพล  ชาคระธรรม 
9,000 

นายชนะพล  ชาคระธรรม 
9,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดงักล่าวโดยตรง 

173/2559 
วันท่ี 29 ก.ค.59 

 

19 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
(ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร) 

15,231 15,231 ตกลงจ้าง 
 

นายวัชระ  วงษ์สังข์ 
15,231 

 
 

นายวัชระ  วงษ์สังข์ 
15,231 

 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

 174/2559 
วันท่ี 29 ก.ค.59 

 

20 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ 
(ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภา) 

4,125 4,125 ตกลงจ้าง 
 

นางส าเนา แก้วสง่า 
4,125 

นางส าเนา แก้วสง่า 
4,125 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

175/2559 
วันท่ี 29 ก.ค.59 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักรราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่    31  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2559 

(บันทึกตกลงซื้อ)  

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 13,100 13,100 ตกลงซื้อ 
 

บริษัทวีรพล โอเอ จ ากัด 
13,100 

บริษัทวีรพล โอเอ จ ากัด 
13,100 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

101/2559 
วันท่ี 4 ก.ค.59 

 

2 
 

วัสดุส านักงาน (กองช่าง) 3,900 3,900 ตกลงซื้อ 
 

บริษัทวีรพล โอเอ จ ากัด 
3,900 

บริษัทวีรพล โอเอ จ ากัด 
3,900 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

102/2559 
วันท่ี 4 ก.ค.59 

 

3. โครงการหนองขามร่วมใจปลูก
ป่า ปลูกต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อน 
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว (ต้นไม,้ดิน) 

50,450 50,450 ตกลงซื้อ 
 

นางรัชนี  ชูมาตย์ 
50,450 

 

นางรัชนี  ชูมาตย์ 
50,450 

 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

103/2559 
วันท่ี 8 ก.ค.59 

 

4 
 

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
(น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) 

28,900 28,900 ตกลงซื้อ หจก.ดาวจักราช 
28,900 

หจก.ดาวจักราช 
28,900 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

104/2559 
วันท่ี 27 ก.ค.59 

 

5 
 
 

วัสดุส านักงาน (กองคลัง) 6,200 6,200 ตกลงซื้อ 
 
 

ร้านเปรมสุข ซับพลาย 
6,200 

ร้านเปรมสุข ซับพลาย 
6,200 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

105/2559 
วันท่ี 29 ก.ค.59 

 

6 วัสดุส านักงาน 
 (กองส่งเสริมการเกษตร) 

3,740 3,740 ตกลงซื้อ 
 

ร้านเปรมสุข ซับพลาย 
3,740 

ร้านเปรมสุข ซับพลาย 
3,740 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

106/2559 
วันท่ี 29 ก.ค.59 

 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักรราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่    31  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2559 

(บันทึกตกลงซื้อ)  

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

7 โครงการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร(หนังสือพิมพ)์ 

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

น.ส.สุวรีย์ ศิริวัชระกุล 
5,890 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

107/2559 
วันท่ี 29 ก.ค.59 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑ จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาซื้อ 112,180.- 112,180.- ตกลงซ้ือ 7 ราย 
112,180.- 

7 ราย 
112,180.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า 
และเป็นกิจการที่ประกอบ
การค้าประเภทดังกล่าว
โดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101/2559 
102/2559 

วันท่ี 4 ก.ค.59 
103/2559 

วันท่ี 8 ก.ค.59 
104/2559 

วันท่ี 27 ก.ค.59 
105/2559 
106/2559 
107/2559 

วันท่ี 29 ก.ค.59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

2 จัดจ้างโดยวิธีตกลงการจ้าง 201,206.- 201,206.- ตกลงจ้าง 20 ราย 
200,706.- 

20 ราย 
200,706.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า 
และเป็นกิจการที่ประกอบ
การค้าประเภทดังกล่าว
โดยตรง 

156/2559 
157/2559 
158/2559 

วันท่ี 7 ก.ค.59 
159/2559 
160/2559 
161/2559 
162/2559 
163/2559 
164/2559 
165/2559 

วันท่ี 8 ก.ค.59 
166/2559 

วันท่ี 11 ก.ค.59 
167/2559 

วันท่ี 21 ก.ค.59 
168/2559 

วันท่ี 27 ก.ค.59 
169/2559 
170/2559 
171/2559 
172/2559 
173/2559 
174/2559 
175/2559 

วันท่ี 29 ก.ค.59 
 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายช่ือผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

3 จัดซื้อโดยวิธีสอบราคา - - - - - - - 
4 จัดจ้างโดยวิธีสอบราคา - - - - - - - 
5 จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา - - - - - - - 
6 จัดจ้างโดยวิธีประกวด

ราคา 
- - - - - - - 

7 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ - - - - - - - 
8 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี

อิเล็กทรอนิกส์ 
- - - - - - - 

 
ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ  สขร.๑  (ประจ าเดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕9)          

       เผยแพร่ เม่ือ วันที่  5   เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9  โดยวิธี    ปิดประกาศ 
 ไม่ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ เผยแพร่  เหตุเพราะ............................................................................................... 

 
 
ลงชื่อ.................................................                               ลงชื่อ.......................................................                         ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี…………………………….........ผู้รายงาน 
           (นายธนวิทย์ ดีด้วยชาต)ิ               (นางสาวเสาวนีย์  เรียมริมมะดัน)                                                (ดิชนัย   ณรงค์หนู) 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  รักษาการในต าแหน่ง                                 หัวหนา้เจ้าหน้าที่พัสดุ            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม      
         นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่    30  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 

(บันทึกตกลงจ้าง) 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 
 
 
 

ค่าบ ารุงรักษาและซอ่มแซม 
-ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 

2,400 2,400 ตกลงจ้าง 
 

ร้านภูธนาแอร ์
2,400 

ร้านภูธนาแอร ์
2,400 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

144/2559 
วันท่ี 20 ม.ิย.59 

 

2 
 
 
 

จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 
-ประชาสัมพันธ์โครงการรักน้ า 
รักป่า รักษาแผ่นดิน 

432 432 ตกลงจ้าง 
 

นายรุ่ง  โกลิยะวงศ ์
432 

นายรุ่ง  โกลิยะวงศ ์
432 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

145/2559 
วันท่ี 21 ม.ิย.59 

 

3 
 
 

โครงการประชาสัมพันธ์ด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
-จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนลิ                                     

2,100 2,100 ตกลงจ้าง 
 

นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
2,100 

นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
2,100 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

146/2559 
วันท่ี 21 ม.ิย.59 

 

4 จ้างเหมาป้ายรณรงค์ออกเสียง
ประชามต ิ

930 930 ตกลงจ้าง 
 

นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
930 

นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 
930 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

148/2559 
วันท่ี 27 ม.ิย.59 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่    30  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2559 

(บันทึกตกลงจ้าง) 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

5 อาหารประชุมสภา 4,125 4,125 ตกลงจ้าง 
 

นางส าเนา แก้วสง่า 
4,125 

นางส าเนา แก้วสง่า 
4,125 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

149/2559 
วันท่ี 28 ม.ิย.59 

 

6 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 

150/2559 
วันท่ี 30 ม.ิย.59 

 

7 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 

151/2559 
วันท่ี 30 ม.ิย.59 

 
 

8 ค่าจ้างเหมาบริการเฝ้าและดูแล
ท าความสะอาดอาคารศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขาม  
หมู่ที1่5 และจัดเตรียมสถานท่ีฯ 

4,500 4,500 ตกลงจ้าง นายสุดตรา  พรมวงษ์ 
4,500 

นายสุดตรา  พรมวงษ์ 
4,500 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

152/2559 
วันท่ี 30 ม.ิย.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 

153/2559 
วันท่ี 30 ม.ิย.59 

 

 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่    30  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2559 

(บันทึกตกลงจ้าง) 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

10 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง
ข้อมูลการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
 

9,000 9,000 ตกลงจ้าง 
 

นายชนะพล  ชาคระธรรม 
9,000 

นายชนะพล  ชาคระธรรม 
9,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

154/2559 
วันท่ี 30 ม.ิย.59 

 

11 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
 

4,000 
 

4,000 
 

ตกลงจ้าง 
 

บริษัทวีรพล โอเอ จ ากัด 
4,000.- 

บริษัทวีรพล โอเอ จ ากัด 
4,000.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

155/2559 
วันท่ี 30 ม.ิย.59 

 
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

หมู่ที่ 5 บ้านโนนเต็ง 
623,000 623,000 สอบราคา หจก.พัฒนาจักราชราช

สีมาก่อสร้าง 
623,000 

หจก.พัฒนาจักราชราช
สีมาก่อสร้าง 

623,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

15/2559 
วันท่ี 1 ม.ิย.59 

 
13 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ 1 421,000 421,000 ตกลงราคา หจก.โนนสูงการโยธา 

421,000 
หจก.โนนสูงการโยธา 

421,000 
เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

16/2559 
วันท่ี 2 ม.ิย.59 

 
14 โครงการขุดลอกสระประปา 

หมู่ 9 
485,419 485,419 สอบราคา หจก.ชัยวิทยาคอนกรีต 

485,419 
หจก.ชัยวิทยาคอนกรีต 

485,419 
เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

17/2559 
วันท่ี 7 ม.ิย.59 

 
15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

หมู่ 9 
525,000 525,000 สอบราคา หจก.สุพรรณี ก่อสร้าง 

525,000 
หจก.สุพรรณี ก่อสร้าง 

525,000 
เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดงักล่าวโดยตรง 

18/2559 
วันท่ี 10 ม.ิย.59 

 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักรราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่    30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

(บันทึกตกลงซื้อ)  

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 
 

ค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขาม 

9,290.16 9,290.16 ตกลงซื้อ บริษัทคันทรีเฟรชแดรี ่
9,290.16 

บริษัทคันทรีเฟรชแดรี ่
9,290.16 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

87/2559 
วันท่ี 14 ม.ิย.59 

 

2 
 

วัสดุส านักงาน (สป.) 6,500 6,500 ตกลงซื้อ ร้านธนกรพาณิชย์ 2 
6,500 

ร้านธนกรพาณิชย์ 2 
6,500 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

88/2559 
วันท่ี 14 ม.ิย.59 

 

3 
 
 

วัสดุส านักงาน (กองคลัง) 18,865 18,865 ตกลงซื้อ 
 
 

ร้านธนกรพาณิชย์ 2 
18,865 

ร้านธนกรพาณิชย์ 2 
18,865 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

89/2559 
วันท่ี 14 ม.ิย.59 

 

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ (สป.) 7,200 7,200 ตกลงซื้อ 
 

บริษัทวีรพล โอเอ จ ากัด 
7,200 

บริษัทวีรพล โอเอ จ ากัด 
7,200 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

90/2559 
วันท่ี 14 ม.ิย.59 

 

5 ค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับ
โรงเรียนในเขต อบต.หนองขาม 

40,861.80 40,861.80 ตกลงซื้อ 
 

บริษัทคันทรีเฟรชแดรี ่
40,861.80 

บริษัทคันทรีเฟรชแดรี ่
40,861.80 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

91/2559 
วันท่ี 14 ม.ิย.59 

 

 
 
 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักรราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่    30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

(บันทึกตกลงซื้อ)  

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

6 วัสดุคอมพิวเตอร ์
 (สวัสดิการสังคม) 

10,000 10,000 ตกลงซื้อ บริษัทวีรพล โอเอ จ ากัด 
10,000 

บริษัทวีรพล โอเอ จ ากัด 
10,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

92/2559 
วันท่ี 14 ม.ิย.59 

 

7 ซื้อทราย 43,125 43,125 ตกลงซื้อ ร้านเปรมสุข ซับพลาย 
43,125 

เปรมสุข ซับพลาย 
43,125 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

93/2559 
วันท่ี 20 ม.ิย.59 

 

8 วัสดุส านักงาน (สป.) 3,500 3,500 ตกลงซื้อ 
 
 

ร้านเปรมสุข ซับพลาย 
3,500 

ร้านเปรมสุข ซับพลาย 
3,500 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเปน็
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

94/2559 
วันท่ี 27 ม.ิย.59 

 

9 วัสดุงานบ้านงานครัว (สป.) 5,629 5,629 ตกลงซื้อ 
 

ร้านเปรมสุข ซับพลาย 
5,629 

ร้านเปรมสุข ซับพลาย 
5,629 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

95/2559 
วันท่ี 27 ม.ิย.59 

 

10 วัสดุส านักงาน 
(สวัสดิการสังคม) 

2,860 2,860 ตกลงซื้อ 
 

ร้านเปรมสุข ซับพลาย 
2,860 

ร้านเปรมสุข ซับพลาย 
2,860 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

96/2559 
วันท่ี 27 ม.ิย.59 

 

 
 

 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักรราช  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่    30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

(บันทึกตกลงซื้อ)  

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อ

หรือ จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

11 วัสดุส านักงาน 
(กองสาธารณสุข) 

1,680 1,680 ตกลงซื้อ 
 

ร้านเปรมสุข ซับพลาย 
1,680 

ร้านเปรมสุข ซับพลาย 
1,680 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

97/2559 
วันท่ี 27 ม.ิย.59 

 

12 ค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขาม 

73,289.04 73,289.04 ตกลงซื้อ บริษัทคันทรีเฟรชแดรี ่
73,289.04 

บริษัทคันทรีเฟรชแดรี ่
73,289.04 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

98/2559 
วันท่ี 27 ม.ิย.59 

 

13 โครงการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร(หนังสือพิมพ)์ 

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

น.ส.สุวรีย์ ศิริวัชระกุล 
5,890 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

99/2559 
วันท่ี 30 ม.ิย.59 

 

14 วัสดุเชื้อและหล่อลื่น 
-น้ ามันรถยนต์ 

4,760 4,760 ตกลงซื้อ หจก.ดาวจักราช 
4,760 

หจก.ดาวจักราช 
4,760 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

100/2559 
วันท่ี 30 ม.ิย.59 

 

15 ค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับ
โรงเรียนในเขต อบต.หนองขาม 

330,054.60 330,054.60 สัญญาซื้อ
ขาย 
 

บริษัทคันทรีเฟรชแดรี ่
330,054.60 

บริษัทคันทรีเฟรชแดรี ่
330,054.60 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

6/2559 
วันท่ี 27 ม.ิย.59 

 

 
 
               
                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

๑ จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาซื้อ 233,450.- 233,450.- ตกลงซ้ือ 14 233,450.- เป็นผู้เสนอราคาต่ า 87/2559/ 
88/2559 
89/2559 
90/2559 
91/2559 
92/2559 

วันท่ี 14 มิ.ย.59 
93/2559 

วันท่ี 20 มิ.ย.59 
94/2559 
95/2559 
96/2559 
97/2559 
98/2559 

วันท่ี 27 มิ.ย.59 
99/2559 

100/2559 
วันท่ี 30 มิ.ย.59 

 
 

2 สัญญาซื้อ 330,054.60 330,054.60 สัญญาซ้ือ
ขาย 

1 330,054.60 เป็นผู้เสนอราคาต่ า 6/2559 
วันท่ี 27 มิ.ย.59 

 
 

 
 
 
 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
 

 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือ 

จ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

3 จัดจ้างโดยวิธีตกลงการ
จ้าง 

43,987.- 43,987.- ตกลงจ้าง 11 43,987.- เป็นผู้เสนอราคาต่ า 144/2559 
วันท่ี 270 มิ.ย.59 
145/2559 
146/2559 

วันท่ี 21 มิ.ย.59 
148/2559 

วันท่ี 27 มิ.ย.59 
149/2559 

วันท่ี 28 มิ.ย.59 
150/2559 
151/2559 
152/2559 
153/2559 
154/2559 
155/2559 

วันท่ี 30 มิ.ย.59 
4 จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 421,000.- 421,000.- ตกลงราคา 1 421,000.- เป็นผู้เสนอราคาต่ า 16/2559 

วันท่ี 2 มิ.ย.59 
 
 

 
 
 

 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  ๒๕๕9  (ปีงบประมาณ 2559) 



 


