
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  ๒๕60  (ปีงบประมาณ 2560) 

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

(ตกลงจ้าง) 

 
ล ำดับที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
 

 
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือ 

จ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง 

1 โครงการรณรงค์ลดการเกดิ
อุบัติเหตุ (จัดท าปา้ยไวนลิ)  

12,800 12,800 ตกลงจ้าง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

12,800 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

12,800 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

98/2560 
วันท่ี 3 เม.ย.60 

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้พื่อ
ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม 
จารีตปละประเพณี (จัดท าป้าย ) 

900 900 ตกลงจ้าง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

900 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

900 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

99/2560 
วันท่ี 3 เม.ย.60 

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(เครื่องปรับอากาศ) 

8,950 8,950 ตกลงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแม็กซ์
แอร์ 

8,950 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแม็กซ์
แอร์ 

8,950 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

100/2560 
วันท่ี 3 เม.ย.60 

4 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
(ย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ)  

4,000 4,000 ตกลงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแม็กซ์
แอร์ 

4,000 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแม็กซ์
แอร์ 

4,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

101/2560 
วันท่ี 3 เม.ย.60 

5. โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้พื่อ
ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม 
จารีตและประเพณี (ค่าถ่าย
เอกสารพร้อมเข้าเล่ม) 

10,000 10,000 ตกลงจ้าง นายวัชระ  วงษ์สังข์ 
10,000 

 

นายวัชระ  วงษ์สังข์ 
10,000 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

102/2560 
วันท่ี 5 เม.ย.60 

6 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้พื่อ
ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม 
จารีตและประเพณี (อาหาร
กลางวัน/อาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม) 

20,000 20,000 ตกลงจ้าง นางส าเนา  แก้วสง่า 
20,000 

นางส าเนา  แก้วสง่า 
20,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

103/2560 
วันท่ี 5 เม.ย.60 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  ๒๕60  (ปีงบประมาณ 2560) 

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

(ตกลงจ้าง) 

 
ล ำดับที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
 

 
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือ 

จ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง 

7 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
หนองขามสัมพันธ์ ต้านยาเสพ
ติด (ป้ายไวนลิ) 

6,750 6,750 ตกลงจ้าง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

6,750 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

6,750 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

104/2560 
วันท่ี 12 เม.ย.60 

8 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
(ป้ายไวนิล) 

7,500 7,500 ตกลงจ้าง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

900 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

900 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

105/2560 
วันท่ี 18 เม.ย.60 

9 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
(ค่าอาหาร/อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม) 

10,000 10,000 ตกลงจ้าง นางส าเนา  แก้วสง่า 
10,000 

นางส าเนา  แก้วสง่า 
10,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

106/2560 
วันท่ี 18 เม.ย.60 

10 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ค่าถ่าย
เอกสารพร้อมเข้าเล่ม) 

6,000 6,000 ตกลงจ้าง นายวัชระ  วงษ์สังข์ 
6,000 

 

นายวัชระ  วงษ์สังข์ 
6,000 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

107/2560 
วันท่ี 18 เม.ย.60 

11 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
หนองขามสัมพันธ์ ต้านยาเสพ
ติด (ค่าจ้างเหมาจัดเตรยีม
สนามแข่งขันและดูแลความ
สะอาดสนามตลอดระยะเวลา
แข่งขัน) 

12,000 12,000 ตกลงจ้าง นายประครอง  จอกนาค 
12,000 

นายประครอง  จอกนาค 
12,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

108/2560 
วันท่ี 21 เม.ย.60 

12 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
หนองขามสัมพันธ์ ต้านยาเสพ
ติด (ค่าจ้างเหมาเครื่องขยาย
เสียงส าหรับสนามกีฬา) 

6,000 6,000 ตกลงจ้าง นายแสง  ปาสาจะ 
6,000 

นายแสง  ปาสาจะ 
6,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

109/2560 
วันท่ี 21 เม.ย.60 



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

วันที่   30  เดือนเมษายน  พ.ศ.2560 
(ตกลงจ้าง) 

 
ล ำดับที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
 

 
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือ 

จ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง 

13 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การบริหารงานและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ขาม (ค่าป้าย) 

450 450 ตกลงจ้าง ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

450 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

450 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

110/2560 
วันท่ี 21 เม.ย.60 

14 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การบริหารงานและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ขาม (ค่าจัดท าเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม) 

4,800 4,800 ตกลงจ้าง นายวัชระ  วงษ์สังข์ 
4,800 

นายวัชระ  วงษ์สังข์ 
4,800 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

111/2560 
วันท่ี 21 เม.ย.60 

 

15 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การบริหารงานและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ขาม (ค่าอาหาร/อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม) 

16,000 16,000 ตกลงจ้าง 
 

นางส าเนา  แก้วสง่า 
16,000 

 

นางส าเนา  แก้วสง่า 
16,000 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

112/2560 
วันท่ี 24 เม.ย.60 

 

16 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การบริหารงานและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ขาม (จ้างเหมารถ) 

72,000 72,000 ตกลงจ้าง 
 

นางเสมอ  ติรพงษ์พัฒน์ 
72,000 

 
 

นางเสมอ  ติรพงษ์พัฒน์ 
72,000 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

113/2560 
วันท่ี 24 เม.ย.60 

 

 
 

 



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

วันที่   30  เดือนเมษายน  พ.ศ.2560 
(ตกลงจ้าง) 

 
ล ำดับที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
 

 
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือ 

จ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง 

17 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การบริหารงานและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ขาม (จ้างเหมารถ) 

72,000 72,000 ตกลงจ้าง 
 

นายประเสริฐ์  ติรพงษ์พัฒน์ 
72,000 

 
 

นายประเสริฐ์  ติรพงษ์
พัฒน ์

72,000 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

114/2560 
วันท่ี 24 เม.ย.60 

 

18 จ้างเหมาโครงการปรับปรุง
ข้อมูลการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

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

นายชนะพล  ชาคระธรรม 
9,000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

115/2560 
วันท่ี 28 เม.ย.60 

19 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 

116/2560 
วันท่ี 28 เม.ย.60 

20 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 

117/2560 
วันท่ี 28 เม.ย.60 

21 ค่าจ้างเหมาบริการเฝ้าและดูแล
ท าความสะอาดอาคารศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองขาม  
หมู่ที1่5 และจดัเตรียมสถานท่ีฯ 

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

นายสุดตรา  พรมวงษ ์
4,500 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

118/2560 
วันท่ี 28 เม.ย.60 

22 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
สถานท่ีท าการ อบต.หนองขาม 

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

นางประนอม จอกนาค 
7,500 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

119/2560 
วันท่ี 28 เม.ย.60 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  ๒๕60  (ปีงบประมาณ 2560) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม  อ าเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่   30  เดือนเมษายน  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) 

4,500 4,500 ตกลงซื้อ 
 

หจก.ดาวจักราช 
4,500 

 

หจก.ดาวจักราช 
4,500 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

74/2560 
วันท่ี 3 เม.ย.60 

2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
(กองช่าง) 

3,000 3,000 ตกลงซื้อ 
 

หจก.ดาวจักราช 
3,000 

 

หจก.ดาวจักราช 
3,000 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

75/2560 
วันท่ี 3 เม.ย.60 

3 ครุภณัฑ์ส านักงาน 
(ส านักปลัด) 
 

93,300 93,300 ตกลงซื้อ 
 

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแม๊กแอร ์
93,300 

2.ร้านเอราวัลอีเลคทริค 
95,900 

3.บริษัท พัฒนากร 189 จ ากัด 
97,600 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแม๊กแอร ์
93,300 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

76/2560 
วันท่ี 3 เม.ย.60 

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(ส านักปลัด) 

1,310 1,310 ตกลงซื้อ 
 

หจก.ดาวจักราช 
1,310 

 

หจก.ดาวจักราช 
1,310 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

77/2560 
วันท่ี 5 เม.ย.60 

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้พื่อ
ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม 
จารีตและประเพณี (วัสด-ุอุปกรณ)์ 

8,000 8,000 ตกลงซื้อ 
 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

8,000 
 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

8,000 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

78/2560 
วันท่ี 5 เม.ย.60 

 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  ๒๕60  (ปีงบประมาณ 2560) 

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

 (ตกลงซื้อ)  

 
ล ำดับที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
 

 
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือ 

จ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง 

6 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
(กองช่าง) 
 

22,500 22,500 ตกลงซื้อ 
 

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีคิว  
ทูมิเตอร ์

22,500 
2.ร้านสายไหมการดับเพลิง 

23,400 
3.ร้านราชสีมามารีเฟล็กซ์เซฟตี ้

23,700 

1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซีคิว  
ทูมิเตอร์ 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

79/2560 
วันท่ี 7 เม.ย.60 

7 วัสดุก่อสร้าง 
 

98,000 98,000 ตกลงซื้อ 
 

1.ร้านสุชาดายางมิกซ ์
98,000 

2.ร้านสองพี่น้องยางมิกซ์ 
109,000 

3.ร้านวิว มิกซ ์
120,400 

1.ร้านสุชาดายางมิกซ ์
98,000 

 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

80/2560 
วันท่ี 7 เม.ย.60 

8 โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
(วัสด-ุอุปกรณ์) 

2,900 2,900 ตกลงซื้อ ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

2,900 
 

ร้านป้ายจักราชอิงค์เจ็ท 
นายพรศักดิ์ พิมพ์มะไฟ 

2,900 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

81/2560 
วันท่ี 18 เม.ย.60 

9 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
หนองขามสัมพันธ์ ต้านยาเสพ
ติด (ค่าวัสด-ุอุปกรณ์) 

21,902 21,902 ตกลงซื้อ 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคราชทวีผล 
21,902 

2.ร้านดจีริง 
23,884 

3.บริษัท เมืองย่าอนิเตอรเ์ทรด 
จ ากัด 

24,710 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โคราช
ทวีผล 

21,902 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

82/2560 
วันท่ี 18 เม.ย.60 

 
 



 
 

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

วันที่   30  เดือนเมษายน  พ.ศ.2560 
(ตกลงซื้อ) 

 
ล ำดับที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
 

 
รำคำกลำง วิธีซื้อ

หรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง 

10 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การบริหารงานและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ขาม (จ้างเหมารถ) 

6,800 6,800 ตกลงซื้อ นายวัชระ  วงษ์สังข์ 
6,800 

นายวัชระ  วงษ์สังข์ 
6,800 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

83/2560 
วันท่ี 21 เม.ย.60 

11 โครงการส่งเสริมการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร(หนังสือพิมพ)์ 

5,440 5,440 ตกลงซื้อ น.ส.สุวรีย์ ศิริวัชระกุล 
5,440 

น.ส.สุวรีย์ ศิริวัชระกุล 
5,440 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

84/2560 
วันท่ี 28 เม.ย.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

วันที่   30  เดือนเมษายน  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 ๑  
(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 
60,500 

2.หจก 3 เจ.จักราช (1993) 
62,000 

3.หจก.ชูชัย พรเทพ กอ่สร้าง 
61,000 

4.บริษัท เอสวีอาร์.คอน.จ ากัด 
62,000 

หจก.ภิญโญจักราชบริการ 
60,500 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

12/2560 
วันท่ี 24 เม.ย.60 

2 โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก 
บ้านหนองนกคุ้ม หมู่ที่ ๗  
(จากบา้นนายประกอบ จันทร์ขุน ไป
ทางสวนนางรุ้ง พรรณา)  
วงเงินงบประมาณจัดจ้างครั้งนี้      
100,000.-บาท                    
ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้    
105,๐๐๐.-บาท                     
เนื่องจาก  ราคากลางสูงกวา่วงเงิน
งบประมาณจึงขอใช้วงเงิน
งบประมาณเป็นวงเงินสอบราคาครั้งนี้    

100,000 105,000 สอบราคา
จ้าง 

1.หจก.ภิญโญจักราชบริการ 
99,500 

2.หจก 3 เจ.จักราช (1993) 
105,000 

3.หจก.ชูชัย พรเทพ กอ่สร้าง 
100,000 

4.พี.ที.เจ.คอนสตรัคชั่น 
100,000 

5.บริษัท เอสวีอาร์.คอน.จ ากัด 
105,000 

หจก.ภิญโญจักราชบริการ 
99,500 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

13/2560 
วันท่ี 24 เม.ย.60 

 
 
 
 



 
 

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

วันที่   30  เดือนเมษายน  พ.ศ.2560 
(สอบราคาจ้าง) 

 
ล ำดับที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 

 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
 

 
รำคำกลำง วิธีซื้อ

หรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำที่เสนอ 

 
ผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง 

3 โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก 
บ้านลุงม่วง หมู่ที่ ๑๔  
 (จากบ้านนางออ่ง พ่วงข า ไปทาง
บ้านนางเล็ก พริกจ ารูญ)  
วงเงินงบประมาณจัดจ้างครั้งนี้      
102,000.-บาท                    
ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้    
106,๐๐๐.-บาท   
เนื่องจาก  ราคากลางสูงกวา่วงเงิน
งบประมาณจึงขอใช้วงเงิน
งบประมาณเป็นวงเงินสอบราคาครั้งนี้ 

 

102,000 106,000 สอบราคา
จ้าง 

1.หจก.ภิญโญจักราชบริการ 
101,500 

2.หจก 3 เจ.จักราช (1993) 
106,000 

3.หจก.ชูชัย พรเทพ กอ่สร้าง 
102,000 

4.พี.ที.เจ.คอนสตรัคชั่น 
100,000 

5.บริษัท เอสวีอาร์.คอน.จ ากัด 
106,000 

หจก.ภิญโญจักราชบริการ 
101,500 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

14/2560 
วันท่ี 24 เม.ย.60 

4 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก 
บ้านลุงม่วง หมู่ที่ ๑๔  
(จากบา้นนายประกอบ  นนกระโทก 
ไปทางบ้านโนนรังน้อย)  
วงเงินงบประมาณจัดจ้างครั้งนี้      
195,000.-บาท                    
ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้    
202,๐๐๐.-บาท                    
เนื่องจาก  ราคากลางสูงกวา่วงเงิน
งบประมาณจึงขอใช้วงเงิน
งบประมาณเป็นวงเงินสอบราคาครั้งนี้ 

195,000 202,000 สอบราคา
จ้าง 

1.หจก.ภิญโญจักราชบริการ 
196,000 

2.หจก 3 เจ.จักราช (1993) 
194,000 

3.หจก.ชูชัย พรเทพ กอ่สร้าง 
195,000 

4.พี.ที.เจ.คอนสตรัคชั่น 
190,000 

5.บริษัท เอสวีอาร์.คอน.จ ากัด 
202,000 

หจก 3 เจ.จักราช (1993) 
194,000 

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ า และเป็น
กิจการที่ประกอบการค้า
ประเภทดังกล่าวโดยตรง 

15/2560 
วันท่ี 28 เม.ย.60 

 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  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 

  267,652 267,652 บันทึกตก
ลงซ้ือขำย 

 16 รำย 
 

8 รำย 
267,652 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำ 
และเป็นกิจกำรที่
ประกอบกำรค้ำ
ประเภทดังกล่ำว
โดยตรง 

74/2560 
วันที่ 3 เม.ย.60 

75/2560 
วันที่ 3 เม.ย.60 

76/2560 
วันที่ 3 เม.ย.60 

77/2560 
วันที่ 5 เม.ย.60 

78/2560 
วันที่ 5 เม.ย.60 

79/2560 
วันที่ 7 เม.ย.60 

80/2560 
วันที่ 7 เม.ย.60 

81/2560 
วันที่ 18 เม.ย.60 

82/2560 
วันที่ 18 เม.ย.60 

83/2560 
วันที่ 21 เม.ย.60 

84/2560 
วันที่ 28 เม.ย.60 

 
         



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  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 

300,150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

300,150 
 

บันทึกตกลง
กำรจ้ำง 

 
 

13 รำย 
 

13 รำย 
300,150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำ 
และเป็นกิจกำรที่
ประกอบกำรค้ำ
ประเภทดังกล่ำว
โดยตรง 

98/2560 
วันที่ 3 เม.ย.60 

99/2560 
วันที่ 3 เม.ย.60 

100/2560 
วันที่ 3 เม.ย.60 

101/2560 
วันที่ 3 เม.ย.60 

102/2560 
วันที่ 5 เม.ย.60 

103/2560 
วันที่ 5 เม.ย.60 

104/2560 
วันที่ 12 เม.ย.60 

105/2560 
วันที่ 18 เม.ย.60 

106/2560 
วันที่ 18 เม.ย.60 

107/2560 
วันที่ 18 เม.ย.60 

108/2560 
วันที่ 21 เม.ย.60 

 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 109/2560 
วันที่ 21 เม.ย.60 

110/2560 
วันที่ 21 เม.ย.60 

111/2560 
วันที่ 21 เม.ย.60 

112/2560 
วันที่ 24 เม.ย.60 

113/2560 
วันที่ 24 เม.ย.60 

114/2560 
วันที่ 14 เม.ย.60 

115/2560 
วันที่ 28 เม.ย.60 

116/2560 
วันที่ 28 เม.ย.60 

117/2560 
วันที่ 28 เม.ย.60 

118/2560 
วันที่ 28 เม.ย.60 

119/2560 
วันที่ 28 เม.ย.60 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  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 
- - สัญญำ

จ้ำง 
- - - - 

3 จัดซื้อโดยวิธีสอบรำคำ - - สัญญำซื้อ - - - - 

4 จัดจ้ำงโดยวิธีสอบรำคำ 607,000 627,000 จัดจ้ำง 5 รำย 2 รำย 
457,500 

 
 
 
 
 
 

 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำและเป็น
กิจกำรที่ประกอบ
กำรค้ำประเภท
ดังกล่ำวโดยตรง 

12/2560 
วันที่ 24 เม.ย.60 

13/2560 
วันที่ 24 เม.ย.60 

14/2560 
วันที่ 24 เม.ย.60 

15/2560 
วันที่ 28 เม.ย.60 

5 จัดซื้อโดยวิธีประกวด
รำคำ 

- - - - - - - 

6 จัดจ้ำงโดยวิธีประกวด
รำคำ 

- - - - - - - 

7 จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ - - - - - -  
 
- 

 
 
 
 



 


