
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จัดซื้อพัสดุ จ านวน 27 รายการ  

เพ่ือส าหรับด าเนินการโครงการส่งเสริม
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมพัฒนาการของเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ 
ประจ าปีการศึกษา  2560 

40,510.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทองดี สโตร์ 999 
ราคาที่เสนอ         40,510.-บาท 

หจก.ทองดี สโตร์ 999 
ราคาที่เสนอ         40,510.-บาท 

ผู้มีอาชีพ 
จัดจ าหน่าย 

2 จัดซื้อวัสดุ จ านวน 4 รายการ  
เพ่ือใช้ในส าหรับโครงการเยาวชนสู้ไฟ
ประจ าปี 2561 
 

1,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.เอฟ.กรุ๊ป 
ราคาที่เสนอ         1,849.77 บาท 

ร้าน เอส.พี.เอฟ.กรุ๊ป 
ราคาที่เสนอ         1,849.77 บาท 

ผู้มีอาชีพ 
จัดจ าหน่าย 

3 จัดซื้อวัสดุ จ านวน 4 รายการ  
เพ่ือใช้ในการจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นระดับต าบลเพ่ือเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ.2561 

4,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ         4,700.- บาท 

บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ         4,700.- บาท 

ผู้มีอาชีพ 
จัดจ าหน่าย 

4 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อ
ส าหรับโครงการกิจกรรม 5 ส ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
 

1,137.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 
ราคาที่เสนอ         1,137.20 บาท 

สหกรณ์การเกษตรหนองบุญมาก 
ราคาที่เสนอ         1,137.20 บาท 

ผู้มีอาชีพ 
จัดจ าหน่าย 
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ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
5 จ้างเหมาเพ่ือจดมิเตอร์ประปาหมู่ที่ 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
และ 12  จ านวน  1,440 มิเตอร์ 

6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชาติ  ซาวัน 
ราคาที่เสนอ         6,500.- บาท 

นายกิตติชาติ  ซาวัน 
ราคาที่เสนอ         6,500.- บาท 

ผู้มีอาชีพ 
รับจ้าง 

 
6 จ้างเหมาเพ่ือบริการเขียนบิลเรียก

เก็บค่าน้ าประปาประจ าของ อบต.
หนองตะไก้ พร้อมด าเนินการส่งใบ
แจ้งหนี้ให้ผู้ใช้บริการแต่ละมิเตอร์
ทราบ 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร  นาหมื่นไวย์ 
ราคาที่เสนอ         9,000.- บาท 

นางสุภาพร  นาหมื่นไวย์ 
ราคาที่เสนอ         9,000.- บาท 

ผู้มีอาชีพ 
รับจ้าง 

 

7 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการส่งเสริม
การศีกษา เพ่ือเพ่ิมพัฒนาการของ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองตะ
ไก้ ประจ าปีการศึกษา 2560 

1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล  อินเสนา 
ราคาที่เสนอ         1,600.- บาท 

นายทศพล  อินเสนา 
ราคาที่เสนอ         1,600.- บาท 

ผู้มีอาชีพ 
รับจ้าง 

 

8 จ้างเหมาจัดท าเวที พร้อมเครื่องเสียง
และผู้ควบคุมเครื่องเสียง โครงการ
ส่งเสริมการศีกษา เพ่ือเพ่ิม
พัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองตะไก้   

4,5000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยชาญ  สามขุนทด 
ราคาที่เสนอ         4,500.- บาท 

นายชัยชาญ  สามขุนทด 
ราคาที่เสนอ         4,500.- บาท 

ผู้มีอาชีพ 
รับจ้าง 

 

9 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการเยาวชน
สู้ไฟ  ประจ าปี 2561 

450.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล  อินเสนา 
ราคาที่เสนอ         450.- บาท 

นายทศพล  อินเสนา 
ราคาที่เสนอ         450.- บาท 

ผู้มีอาชีพ 
รับจ้าง 

 
10 จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันพร้อม

น้ าดื่ม และอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ส าหรับรับรองผู้เข้าอบรม
โครงการเยาวชนสู้ไฟ ประจ าปี 2561 

9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาวรรณ สีเพ็ชร์ 
ราคาที่เสนอ         9,500.- บาท 

นางสาวนิภาวรรณ สีเพ็ชร์ 
ราคาที่เสนอ         9,500.- บาท 

ผู้มีอาชีพ 
รับจ้าง 
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ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
11 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการประชุม

ประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลเพ่ือ
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ครั้งที่ 2 

600.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล  อินเสนา 
ราคาที่เสนอ         600.- บาท 

นายทศพล  อินเสนา 
ราคาที่เสนอ         600.- บาท 

ผู้มีอาชีพ 
รับจ้าง 

 

12 จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ส าหรับรับรองผู้เข้าร่วม
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล
เพ่ือเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2561 

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาวรรณ สีเพ็ชร์ 
ราคาที่เสนอ         5,000.- บาท 

นางสาวนิภาวรรณ สีเพ็ชร์ 
ราคาที่เสนอ         5,000.- บาท 

ผู้มีอาชีพ 
รับจ้าง 

 

13 จ้างเหมาผู้ดูแลรักษาอาคาร ระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา และระบบอื่นๆ 
ซึ่งเก่ียวข้องกับกิจการประปาประจ า
ของ อบต.หนองตะไก้  ต าบลหนอง
ตะไก้  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัด
นครราชสีมา 

18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชุติมณฑน์  ยิ่งหาญ 
ราคาที่เสนอ         18,000.- บาท 

นายชุติมณฑน์  ยิ่งหาญ 
ราคาที่เสนอ         18,000.- บาท 

ผู้มีอาชีพ 
รับจ้าง 

 

 
 
 
       (ลงชื่อ)………………………………… ……………………………….. 

                  (นายสุรทิน  วชัรประทีป) 
                                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

แบบ ขสร .1 


