
 

                                                                      สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓                                                แบบ สขร.๑ 

องคการบริหารสวนตำบลหนองแวง  อำเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา 

วนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

ลำดับที ่

 

โครงการ/กิจกรรม วงเงิน 

ที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 

/จัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคา 

 

ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับคัดเลือก ราคาที่เสนอที่

ไดรับคัดเลือก 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 

๑ จางเหมาบำรุงและรักษาซอมแซม ๗,๐๑๔.๘๑ ๗,๐๑๔.๘๑  เฉพาะ บริษัท โตโยตาไทยเย็น ๗,๐๑๔.๘๑ บริษัท โตโยตาไทยเย็น ๗,๐๑๔.๘๑ เสนอราคา  ๑๙/๒๕๖๓ 

  ทรัพยสินรถยนต ขว.๒๐๗๐ นม   เจาะจง     ต่ำสุด ลว ๒๒ พ.ค.๖๓ 

           

๒ วัสดุยานพาหนะและขนสง ๓,๑๘๖.๕๔ ๓,๑๘๖.๕๔  เฉพาะ หจก.เสริมสุขคารแคร ๓,๑๘๖.๕๔ หจก.เสริมสุขคารแคร ๓,๑๘๖.๕๔ เสนอราคา  ๒๐/๒๕๖๓ 

    เจาะจง     ต่ำสุด ลว ๒๐ พ.ค.๖๓ 

           

           

๓ ซื้อชุดอุปกรณสำหรับหองเรียน ๓๐,๗๐๐ ๓๐,๕๐๐  เฉพาะ ๑.บริษัท ใตฟามอเตอร  ๓๐,๕๐๐ บริษัท ใตฟามอเตอร  ๓๐,๕๐๐ เสนอราคา  ๕/๒๕๖๓ 

 โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษา   เจาะจง    คอมพิวเตอร จำกัด  คอมพิวเตอร จำกดั  ต่ำสุด ลว ๘ พ.ค.๖๓ 

 ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV          

           

๔ โครงการซอมแซมถมดินคนทาง ๗๐,๒๐๐ ๗๐,๒๐๐  เฉพาะ ๑.หจก.ส.สวสวด ี ๖๙,๖๐๐ หจก.ส.สวสวด ี ๖๙,๖๐๐ เสนอราคา  ๑๘/๒๕๖๓ 

 คลองโปรงยายช ีบานโคกกระบือ   เจาะจง     ต่ำสุดและม ี ลว ๑ พ.ค.๖๓ 

 หมูที่ ๔        คุณสมบัต ิ  

         ตามเอกสาร  

           

๕ วัสดุสำนักงาน ๔,๖๗๘ ๔,๖๗๘  เฉพาะ ๑.รานดินสอ ๔,๖๗๘ รานดินสอ ๔,๖๗๘ เสนอราคา  ๕/๒๕๖๓ 

    เจาะจง     ตำ่สุด ลว ๒๖ พ.ค.๖๓ 



-๒- 

 

ลำดับที ่

 

โครงการ/กิจกรรม วงเงิน 

ที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 

/จัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคา 

 

ราคาทีเ่สนอ ผูที่ไดรบัคัดเลือก ราคาที่เสนอที่

ไดรับคัดเลือก 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรอืจาง 

๖ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม ๖๒๒,๗๐๐ ๕๕๔,๘๐๐ ประกวดราคา ๑.หจก.โคราชพัฒนะ ๔๗๐,๐๐๐ หจก. รุงเรอืง(๑๙๙๔)  ๓๒๐,๐๐๐ เสนอราคา  ๑๙/๒๕๖๓ 

 เหล็ก บานสะพานหิน หมูท่ี ๘ สาย   อิเล็คทรอนิกส ๒.หจก. รุงเรือง(๑๙๙๔) ๓๒๐,๐๐๐   ต่ำสุดและม ี ลว ๑ พ.ค.๖๓ 

 ทางแยกหนาวัด ถึง เขตหมูบาน    ๓.หจก.สุพรรณีกอสราง ๔๘๐,๐๐๐   คุณสมบัต ิ  

 ไทยสามัคค ี    ๔.หจก. บีวัสดุกอสราง ๔๒๕,๐๐๐   ตามเอกสาร  

     ๕.หจก.เอส.พี.อินเตอรมารฯ ๕๙๐,๐๐๐     

     ๕.หจก.เทพารักษ ยิ่งเจรญิ ๔๑๖,๑๐๐     

     ๖.หกจ.เทพสถิตเปนหนึ่งฯ ๔๙๐,๐๐๐     

           

๗ โครงการกอสรางถนนลาดยางผิว ๙,๙๙๓,๐๐๐ ๘,๘๑๙,๕๗๒.๘๕ ประกวดราคา ๑.หจก. ดานขุนทดกิตติชัย ๘,๑๑๓,๐๐๐ หจก. ดานขุนทดกิตติชัย ๘,๑๑๓,๐๐๐ เสนอราคา  ๒๐/๒๕๖๓ 

 จราจรพาราแอสฟลทติกคอนกรตี    อิเล็คทรอนิกส ๒.หจก.ทาพระคอน ๘,๗๐๐,๐๐๐   ต่ำสดุและม ี ลว ๒๙ พ.ค.๖๓ 

 รหัสทางหลวงทองถิ่น นม.ถ.๓๑๖-      สตรัคชั่น    คุณสมบัต ิ  

 ๐๑ สายบานโนนแหน หมูท่ี ๓ -         ตามเอกสาร  

 บานโคกกระบือ หมูที่ ๔          

           

๘  โครงการกอสรางอาคารศูนย ๑,๘๓๗,๓๐๐ ๑,๗๖๘,๑๐๐ ประกวดราคา ๑.หจก.บีบีบิ๊กบอสเอ็นจ ิ ๑,๗๖๐,๐๐๐ หจก.บีบีบิ๊กบอสเอ็นจ ิ ๑,๗๖๐,๐๐๐ เสนอราคา  ๒๑/๒๕๖๓ 

 พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไมเกิน ๕๐    อิเล็คทรอนิกส    เนียริ่ง ๒๐๑๕     เนียริ่ง ๒๐๑๕  ต่ำสุดและม ี ลว ๒๙ พ.ค.๖๓ 

 คน (ฐานแผ) สำหรับศูนยพัฒนา        คุณสมบัต ิ  

 เด็กเล็กบานหนองบัวหลวง        ตามเอกสาร  

           

           

           



-๓- 

 

ลำดับที ่

 

โครงการ/กิจกรรม วงเงิน 

ที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 

/จัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคา 

 

ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับคัดเลือก ราคาที่เสนอที่

ไดรับคัดเลือก 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรอืจาง 

 ๙ โครงการปรับปรุงซอมแซม ๘,๙๕๕,๐๐๐ ๘,๙๖๓,๘๑๖.๗๘ ประกวดราคา ๑.หจก. ดานขุนทดกิตติชัย ๘,๒๓๔,๐๐๐ หกจ.เทพสถิตเปนหนึง่ฯ ๗,๖๙๗,๐๐๐ เสนอราคา  ๒๒/๒๕๖๓ 

 ถนนลาดยางสายดานขุนทด-หนอง   อิเล็คทรอนิกส ๒.หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง ๘,๖๗๗,๙๓๖   ต่ำสุดและม ี ลว ๒๙ พ.ค.๖๓ 

 แวง ชวงหวยทราย-บานใหมเจริญ    ๓.หกจ.เทพสถิตเปนหนึง่ฯ ๗,๖๙๗,๐๐๐   คุณสมบัต ิ  

 ธรรม เสรมิผิวลาดยางแบบแอส    ๔.หจก.ทาพระคอน ๘,๘๐๐,๐๐๐   ตามเอกสาร  

 ฟลทติกคอนกรีต        สตรัคชั่น      

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           


