
 

                                                                      สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ ๒๕๖๓                                                แบบ สขร.๑ 

องคการบริหารสวนตำบลหนองแวง  อำเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา 

วนัท่ี ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

ลำดับที ่

 

โครงการ/กิจกรรม วงเงิน 

ที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 

/จัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคา 

 

ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับคัดเลือก ราคาที่เสนอที่

ไดรับคัดเลือก 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 

๑ เครื่องเลนกลางแจงพรอมตดิตั้ง  ๑๑๑,๒๘๐ ๑๑๑,๒๘๐ วิธีเฉพาะ ๑.บริษัท ปน ปนปนเพลย ๑๑๐,๐๐๐ บริษัท ปน ปนปนเพลย ๑๑๐,๐๐๐ เสนอราคา  ๔/๒๕๖๓ 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหิงหอย   เจาะจง  กราวดแอนด ทรอยส จำกัด   กราวดแอนด ทรอยส   ต่ำสุด ลว ๗ ก.พ.๖๓ 

        จำกัด    

           

๒ เครื่องเลนกลางแจงพรอมตดิตั้ง  ๑๑๑,๒๘๐ ๑๑๑,๒๘๐ วิธีเฉพาะ ๑.บริษัท ปน ปนปนเพลย ๑๑๐,๐๐๐ บริษัท ปน ปนปนเพลย ๑๑๐,๐๐๐ เสนอราคา  ๓/๒๕๖๓ 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวง   เจาะจง  กราวดแอนด ทรอยส จำกัด   กราวดแอนด ทรอยส   ต่ำสุด ลว ๗ ก.พ.๖๓ 

        จำกัด    

           

๓ เครื่องเลนกลางแจงพรอมตดิตั้ง  ๑๑๑,๒๘๐ ๑๑๑,๒๘๐ วิธีเฉพาะ ๑.บริษัท ปน ปนปนเพลย ๑๑๐,๐๐๐ บริษัท ปน ปนปนเพลย ๑๑๐,๐๐๐ เสนอราคา  ๒/๒๕๖๓ 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกกระบอื   เจาะจง  กราวดแอนด ทรอยส จำกัด   กราวดแอนด ทรอยส   ต่ำสุด ลว ๗ ก.พ.๖๓ 

        จำกัด    

           

๔ เครื่องเลนกลางแจงพรอมตดิตั้ง  ๑๑๑,๒๘๐ ๑๑๑,๒๘๐ วิธีเฉพาะ ๑.บริษัท ปน ปนปนเพลย ๑๑๐,๐๐๐ บริษัท ปน ปนปนเพลย ๑๑๐,๐๐๐ เสนอราคา  ๑/๒๕๖๓ 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกโนนทอง   เจาะจง  กราวดแอนด ทรอยส จำกัด   กราวดแอนด ทรอยส   ต่ำสุด ลว ๗ ก.พ.๖๓ 

        จำกัด    

           

           



-๒- 

 

 

 

 

ลำดับที ่

 

โครงการ/กิจกรรม วงเงิน 

ที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 

/จัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคา 

 

ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรบัคัดเลือก ราคาที่เสนอที่

ไดรับคัดเลือก 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 

๕ จัดจางซอมแซมรักษาและซอมแซม ๘๐๐ ๘๐๐ วิธีเฉพาะ ๑.ราน อาเอสโซรูช่ัน ๘๐๐ ราน อาเอสโซรูช่ัน ๘๐๐ เสนอราคา  ๑๒/๒๕๖๓ 

 ทรัพยสิน   เจาะจง     ต่ำสุด ลว ๑๘ ก.พ.๖๓ 

           

๖ จางเหมาจดัหารถยนตตูปรับอากาศ ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ วิธีเฉพาะ ๑.นางรัชนี กิจพนาพร ๑๒,๕๐๐ นางรัชนี กิจพนาพร ๑๒,๕๐๐ เสนอราคา  ๑๓/๒๕๖๓ 

 ตามโครงการฝกอบรมและทัศน   เจาะจง     ต่ำสุด ลว ๒๔ ก.พ.๖๓ 

  ศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน          

 การบริหาร ฯ          

           

๗ จางเหมาจดัหารถยนตโดยสาร ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ วิธีเฉพาะ ๑.ราน ประเสริฐทรัพยเจรญิ ๗๕,๐๐๐ ราน ประเสริฐทรัพยเจริญ ๗๕,๐๐๐ เสนอราคา  ๑๔/๒๕๖๓ 

 ปรับอากาศ ๒ ชั้น ตามโครงการ   เจาะจง     ต่ำสุด ลว ๒๔ ก.พ.๖๓ 

 ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานฯ          

           

๘ จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม ๔,๑๖๐ ๔,๑๖๐ วิธีเฉพาะ ๑.รานดินสอ ๔,๑๖๐ รานดินสอ ๔,๑๖๐ เสนอราคา  ๙/๒๕๖๓ 

 ตามโครงการฝกอบรมและทัศน   เจาะจง     ต่ำสุด ลว ๒๑ ก.พ.๖๓ 

 ศึกษาดูงานฯ          

           

           

           



-๒- 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที ่

 

โครงการ/กิจกรรม วงเงิน 

ที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 

/จัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคา 

 

ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับคัดเลือก ราคาที่เสนอที่

ไดรับคัดเลือก 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรอืจาง 

๙ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ๖๓๖,๓๐๐ ๖๓๖,๓๐๐ ประกวดราคา ๑.หจก. ดานขุนทดกิตติชัย ๓๖๑,๙๐๐ หจก.ดานขุนทดกิตติชัย ๓๖๑,๙๐๐ เสนอราคา  ๕/๒๕๖๓ 

 เสรมิเหล็ก บานหนองหวา หมูที่ ๑๑   อิเล็คทรอนิกส ๒.หจก. รุงเรือง(๑๙๙๔) ๔๑๐,๐๐๐   ต่ำสุดและม ี ลว ๒๐ ก.พ.๖๓ 

 ทางเขาหมูบาน นานายประมวล     ๓.หจก. บีวัสดุกอสราง ๔๓๗,๐๐๐   คุณสมบัต ิ  

 ถึง บานนายคำ    ๔.หจก.ตติญชัย (๒๐๐๔) ๕๒๐,๐๐๐   ตามเอกสาร  

     ๕.หจก.เทพารักษ ยิ่งเจรญิ ๔๔๕,๐๐๐     

     ๖.หกจ.เทพสถิตเปนหนึ่ง ๕๒๘,๐๐๐     

        เรื่องกอสราง      

           

๑๐ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ๔๖๑,๔๐๐ ๔๖๑,๔๐๐ ประกวดราคา ๑.หจก. ดานขุนทดกิตติชัย ๒๖๖,๐๐๐ หจก.ดานขุนทดกิตติชัย ๒๖๖,๐๐๐ เสนอราคา  ๖/๒๕๖๓ 

 เสรมิเหล็ก บานวังสมบูรณ หมูที่ ๑๘   อิเล็คทรอนิกส๒.หจก. รุงเรือง(๑๙๙๔) ๓๑๐,๐๐๐   ต่ำสุดและม ี ลว ๒๐ ก.พ.๖๓ 

 จากฝายน้ำลน ถึง บานนายพิชิต      ๓.หจก. บีวัสดุกอสราง ๓๒๒,๐๐๐   คุณสมบัต ิ  

 พาขุนทด    ๔.หจก.ตติญชัย (๒๐๐๔) ๓๘๓,๐๐๐   ตามเอกสาร  

     ๕.หจก.เทพารักษ ยิ่งเจรญิ ๓๒๒,๙๐๐     

     ๖.หกจ.เทพสถิตเปนหนึ่งเรื่อง ๓๘๘,๐๐๐     

     กอสราง      

           



-๔- 

 

ลำดับที ่

 

โครงการ/กิจกรรม วงเงิน 

ที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 

/จัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคา 

 

ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับคัดเลือก ราคาที่เสนอที่

ไดรับคัดเลือก 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรอืจาง 

๑๑ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ๔๖๑,๔๐๐ ๔๖๑,๔๐๐ ประกวดราคา ๑.หจก. ดานขุนทดกิตติชัย ๒๖๖,๐๐๐ หจก.ดานขุนทดกิตติชัย ๒๖๖,๐๐๐ เสนอราคา  ๖/๒๕๖๓ 

 เสรมิเหล็ก บานวังสมบูรณ หมูที่ ๑๘   อิเล็คทรอนิกส ๒.หจก. รุงเรือง(๑๙๙๔) ๓๑๐,๐๐๐   ต่ำสุดและม ี ลว ๒๐ ก.พ.๖๓ 

 จากฝายน้ำลน ถึง บานนายพิชิต      ๓.หจก. บีวัสดุกอสราง ๓๒๒,๐๐๐   คุณสมบัต ิ  

 พาขุนทด    ๔.หจก.ตติญชัย (๒๐๐๔) ๓๘๓,๐๐๐   ตามเอกสาร  

     ๕.หจก.เทพารักษ ยิ่งเจรญิ ๓๒๒,๙๐๐     

     ๖.หกจ.เทพสถิตเปนหนึ่ง

เรื่องกอสราง 

๓๘๘,๐๐๐     

           

๑๒ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม ๕๔๒,๑๐๐ ๕๔๒,๑๐๐ ประกวดราคา ๑.หจก. ดานขุนทดกิตติชัย ๓๑๔,๙๐๐ หจก.ดานขุนทดกิตติชัย ๓๑๔,๙๐๐ เสนอราคา  ๗/๒๕๖๓ 

 เหล็ก บานโนนเต็ง หมูที ่๖ สาย   อิเล็คทรอนิกส ๒.หจก. บีวัสดุกอสราง ๓๗๙,๐๐๐   ต่ำสุดและม ี ลว ๒๐ ก.พ.๖๓ 

 มอยายผดั     ๓.หจก.ตติญชัย (๒๐๐๔) ๔๖๐,๐๐๐   คุณสมบัต ิ  

     ๔.หจก.เทพารักษ ยิ่งเจรญิ ๔๖๐,๐๐๐   ตามเอกสาร  

     ๕.หกจ.บานเพชรกอสราง ๔๒๓,๐๐๐     

     ๖.หกจ.เทพสถิตเปนหนึ่งเรื่อง

กอสราง 

๔๗๐,๐๐๐     

           

๑๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ๕๔๔,๙๐๐ ๕๔๔,๙๐๐ ประกวดราคา ๑.หจก. บีวัสดุกอสราง ๔๐๕,๐๐๐ หจก.เทพารักษยิ่งเจริญ ๓๘๑,๐๐๐ เสนอราคา  ๘/๒๕๖๓ 

 เสรมิเหล็ก บานวังทรายทอง หมูที่    อิเล็คทรอนิกส ๒.หจก.ตติญชัย (๒๐๐๔) ๔๔๔,๐๐๐   ต่ำสุดและม ี ลว ๒๑ ก.พ.๖๓ 

 ๑๓ เสนบานนายจำปา ทาจิ๋ว จาก    ๓.หจก.เทพารักษ ยิ่งเจรญิ ๓๘๑,๐๐๐   คุณสมบัต ิ  

 คอนกรีตเดิม ถึง เขตติดตอบาน 

หวยทราย 

   ๔.หกจ.เทพสถิตเปนหนึ่ง

เรื่องกอสราง 

๔๕๖,๐๐๐   ตามเอกสาร  

           



-๕- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที ่

 

โครงการ/กิจกรรม วงเงิน 

ที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 

/จัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคา 

 

ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับคัดเลือก ราคาที่เสนอที่

ไดรับคัดเลือก 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรอืจาง 

๑๔ โครงการวางระบบทอน้ำประปา  ๔๑๕,๐๐๐ ๔๒๔,๐๐๐ ประกวดราคา ๑.หจก.เทพารักษยิ่งเจรญิ ๔๑๐,๐๐๐ หจก.เทพารักษย่ิงเจริญ ๔๑๐,๐๐๐ เสนอราคา  ๙/๒๕๖๓ 

 บานหนองบัวหลวง หมูที่ ๙   อิเล็คทรอนิกส     ต่ำสุดและม ี ลว ๒๑ ก.พ.๖๓ 

         คุณสมบัต ิ  

         ตามเอกสาร  

           

           

           


