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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนในรอบเดือน  กันยายน  2553 
เทศบาลตําบลหนองบัวตะเกียด  อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 ค่าป้ายไวนิล 2,000  บาท ตกลงราคา นายสุรชาติ   ลิ้มชูวงศ์ 

ราคา   2,000  บาท 
นายสุรชาติ   ลิ้มชูวงศ์ 
ราคา   2,000  บาท 
 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

2 ค่าวัสดสุํานักงาน 7,500  บาท ตกลงราคา นางขนิษฐา   ภิรมย์กิจ 
ราคา   7,500   บาท 

นางขนิษฐา   ภิรมย์กิจ 
ราคา    7,500   บาท 
 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

3 ค่าวัสดสุํานักงาน 25,155  บาท ตกลงราคา ร้านดวงจิตรเซนเตอร ์
ราคา   25,155  บาท 
 

ร้านดวงจิตรเซนเตอร ์
ราคา   25,155  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

4 ค่าเสา  คสล. ขนาด 4 * 4  จํานวน  12  ต้น 8,880  บาท ตกลงราคา นายชํานาญ   เหิมขุนทด 
ราคา   8,880  บาท 

นายชํานาญ  เหิมขุนทด 
ราคา   8,880  บาท 
 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

5 ค่าวัสดุก่อสร้าง 11,237  บาท ตกลงราคา หจก. ด่านขุนทดกิตติชัยก่อสร้าง 
ราคา  11,237  บาท 
 

หจก. ด่านขุนทดกิตติชัยก่อสร้าง 
ราคา   11,237  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

6 ค่าวัสดุก่อสร้าง 6,191  บาท ตกลงราคา หจก. บีวัสดุก่อสร้าง 
ราคา  6,191  บาท 

หจก. บีวัสดุก่อสร้าง 
ราคา  6,191  บาท 
 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

7 ค่าน้ํามัน  ประจําเดือน  กันยายน 
 

13,593  บาท ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด 
ราคา  13,593  บาท 
 

สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด 
ราคา  13,593  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

8 ค่าหมึกเครื่องปริ้นเตอร์  Epson 
 
 

1,180  บาท ตกลงราคา ร้านพี  เอส  ก๊อปปี้ 
ราคา  1,180  บาท 

ร้าน  พี  เอส  ก๊อปปี้ 
ราคา  1,180  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

9 ค่าวัสดสุํานักงาน 
 
 

6,780  บาท ตกลงราคา ร้านเอกกมล 
ราคา  6,780  บาท 

ร้านเอกกมล 
ราคา  6,780  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

10 ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
 
 

19,000  บาท ตกลงราคา นายสมประสงค์  ภมรพล 
ราคา  19,000  บาท 

นายสมประสงค์  ภมรพล 
ราคา  19,000  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

11 ค่าไฟฉาย  LED  ขนาด  19  นิ้ว 
 
 

19,125  บาท ตกลงราคา ร้านเทคนิค  นายสุชาญ 
ราคา  19,125  บาท 

ร้านเทคนิค  นายสุชาญ 
ราคา  19,125  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

12 ค่าหมึกเครื่องปริ้นเตอร ์
 
 

11,600 ตกลงราคา นายประสาน  ศรีประเสริฐ 
ราคา  11,600  บาท 

นายประสาน  ศรีประเสริฐ 
ราคา  11,600  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

13 ค่างานบ้านงานครัว 
 
 

100,000 ตกลงราคา ร้านไชยศิร ิ
ราคา  100,00  บาท 

ร้านไชยศิร ิ
ราคา  100,00  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

14 ค่าหนังสือพิมพ์  ประจําเดือน  กันยายน 7,220  บาท ตกลงราคา ร้านไชยณรงค์บุสค์ 
ราคา  4,500  บาท 
 

ร้านไชยณรงค์บุสค์ 
ราคา  4,500  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

15 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง  ประจําเดือน  กันยายน 1,180  บาท ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด 
ราคา  1,180  บาท 
 

สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด 
ราคา  1,180  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

16 เครื่องตรวจสอบคุณภาพดิน 24,000  บาท ตกลงราคา ร้านไชยศิร ิ
ราคา  24,000  บาท 
 

ร้านไชยศิร ิ
ราคา  24,000  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

17 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 13,593  บาท ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด 
ราคา  13,593  บาท 
 

สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด 
ราคา  13,953  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

18 จ้างเหมาทําอาหาร 22,500  บาท ตกลงราคา นางสมทรง  วัฒนราช 
ราคา  22,500  บาท 
 

นางสมทรง  วัฒนราช 
ราคา  22,500  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

19 จ้างทําป้ายไวนิล 1,800 ตกลงราคา นายสุรชาติ  ลิ้มชูวงศ์ 
ราคา  1,800  บาท 
 

นายสุรชาติ   ลิ้มชูวงศ์ 
ราคา  1,800  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

20 จ้างทําการประเมินความพึงพอใจ 20,000 ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา 
ราคา   20,00  บาท 
 

มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา 
ราคา   20,00  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

21 จ้างขุดลอกทางระบายน้ํา 32,710  บาท ตกลงราคา นายทองสุข   กิขุนทด 
ราคา  32,710  บาท 
 

นายทองสุข   กิขุนทด 
ราคา  32,710  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

22 จ้างหมาซ่อมแซมระบบท่อน้ําทิ้ง 4,000  บาท ตกลงราคา นายฉอ้อน  อัครราช 
ราคา  4,000  บาท 
 

นายฉอ้อน   อัครราช 
ราคา  4,000  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

23 จ้างเหมาเข้าเลม่รายงาน 720  บาท ตกลงราคา ร้านเอกกมล 
ราคา  720  บาท 
 

ร้านเอกกมล 
ราคา  720  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

24 ติดตั้งชั้นวางแฟ้มเอกสารติดผนัง 58,500  บาท ตกลงราคา นายยิ่งยศ   เข็มมะลัง 
ราคา  58,500  บาท 
 

นายยิ่งยศ   เข็มมะลัง 
ราคา  58,500  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

25 จ้างเหมาทําป้าย 15,740  บาท ตกลงราคา ร้านชาติสติกเกอร ์

ราคา  15,740  บาท 
 

ร้านชาติสติกเกอร ์

ราคา  15,740  บาท 
มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

26 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 4,500 ตกลงราคา นายอ่อง   บอกขุนทด 
ราคา  4,500  บาท 
 

นายอ่อง   บอกขุนทด 
ราคา  4,500  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

27 จ้างเหมาดูแลต้นไม ้ 4,500 ตกลงราคา นายฤทธิฉัตร   เบขุนทด 
ราคา   4,500  บาท 
 

นายฤทธิฉัตร   เบขุนทด 
ราคา   4,500  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

28 จ้างเหมาขับรถยนต ์ 5,000  บาท ตกลงราคา นายสมศักดิ์  บีกขุนทด 
ราคา  5,000  บาท 
 

นายสมศักดิ์  บีกขุนทด 
ราคา   5,000  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

29 จ้างเหมาทําความสะอาด 5,000  บาท ตกลงราคา นายพาสี   วัฒนราช 
ราคา   5,000  บาท 
 

นายพาสี   วัฒนราช 
ราคา   5,000  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

30 จ้างเหมาขับรถน้ําอเนกประสงค์ 4,500  บาท ตกลงราคา นายประวิทย์   สงทะเล 
ราคา   4,500  บาท 
 

นายประวิทย์   สงทะเล 
ราคา   4,500  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

31 จ้างเหมาตดิตั้งแอร ์ 52,000  บาท ตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองแอร ์
ราคา   52,000  บาท 
 

ร้านรุ่งเรืองแอร ์
ราคา   52,000  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

32 จ้างเหมาทําอาหาร 15,000  บาท ตกลงราคา นางสาวโรธร  แพขุนทด 
ราคา   15,000  บาท 
 

นางสาวโรธร   แพขุนทด 
ราคา   15,000  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

33 จ้างเหมาทําอาหารโครงการศึกษาดูงาน 20,000  บาท ตกลงราคา นางสาวโรธร   แพขุนทด 
ราคา   20,000  บาท 
 

นางสาวโรธร   แพขุนทด 
ราคา   20,000  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

34 จ้างป้ายไวนิล 680  บาท ตกลงราคา นายสุรชาติ   ลิ้มชูวงศ์ 
ราคา    680  บาท 
 

นายสุรชาติ   ลิ้มชูวงศ์ 
ราคา   680  บาท 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

 


