
 

                                                                      สรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔                                                แบบ สขร.๑ 

องคการบริหารสวนตำบลหนองแวง  อำเภอเทพารักษ  จังหวัดนครราชสีมา 

วนัท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

ลำดับที ่

 

โครงการ/กิจกรรม วงเงิน 

ที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 

/จัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคา 

 

ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรับคัดเลือก ราคาที่เสนอที่

ไดรับคัดเลือก 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 

๑ จางเหมาซอมแซมรถยนต  ๓,๑๐๙.๔๒ ๓,๑๐๙.๔๒ วิธีเฉพาะ บริษัท โตโยตาไทยเย็น ๓,๑๐๙.๔๒ บริษัท โตโยตาไทยเย็น ๓,๑๐๙.๔๒ เสนอราคา  ๑๒/๒๕๖๔ 

 กย.๒๐๗๐ นม.   เจาะจง     ต่ำสุด ลว ๘ มี.ค.๖๔ 

           

           

๒ จัดทำวารสารรายงานผลการ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ วิธีเฉพาะ บ.พอรชพ้ันกรุป ๖๐,๐๐๐ บ.พอรชพั้นกรุป ๖๐,๐๐๐ เสนอราคา  ๑๓/๒๕๖๔ 

 ปฏิบัติงาน ป๖๓   เจาะจง     ต่ำสุด ลว ๙ มี.ค.๖๔ 

           

           

๓ จางเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ วิธีเฉพาะ นายบุญโชก ปะพะพุตโต ๖๖,๐๐๐ นายบุญโชก ปะพะพุตโต ๖๖,๐๐๐ เสนอราคา  ๑๔/๒๕๖๔ 

 ๒ ชั้น   เจาะจง     ต่ำสุด ลว ๒๐ มี.ค.๖๔ 

           

           

๔ จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ วิธีเฉพาะ ราน ดินสอ ๖,๐๐๐ ราน ดินสอ ๖,๐๐๐ เสนอราคา  ๖/๒๕๖๔ 

  เสริมสรางจรยิธรรม   เจาะจง     ต่ำสุด ลว ๑๐ มี.ค.๖๔ 

           

           

           



-๒- 

 

 

ลำดับที ่

 

โครงการ/กิจกรรม วงเงิน 

ที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 

/จัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคา 

 

ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรบัคัดเลือก ราคาที่เสนอที่

ไดรับคัดเลือก 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 

๕ จัดซื้อวัสดุอุปกรณโครงการ ๓,๓๗๕ ๓,๓๗๕ วิธีเฉพาะ ราน ดินสอ ๓,๓๗๕ ราน ดินสอ ๓,๓๗๕ เสนอราคา  ๗/๒๕๖๔ 

  เสริมสรางจรยิธรรม   เจาะจง     ต่ำสุด ลว ๑๗ มี.ค.๖๔ 

           

๖ จัดซื้อชุดไมคลอย ๒,๒๘๐ ๒,๒๘๐ วิธีเฉพาะ บริษัท วินเฟอรนิเจอร ๒,๒๘๐ บริษัท วินเฟอรนิเจอร ๒,๒๘๐ เสนอราคา  ๘/๒๕๖๔ 

    เจาะจง     ต่ำสุด ลว ๒๓ มี.ค.๖๔ 

           

           

๗ จัดซื้อวัสดสุำนักงาน ๔,๙๙๖ ๔,๙๙๖ วิธีเฉพาะ ราน ดินสอ ๔,๙๙๖ ราน ดินสอ ๔,๙๙๖ เสนอราคา  ๙/๒๕๖๔ 

    เจาะจง     ต่ำสุด ลว ๒๖ มี.ค.๖๔ 

           

๘ จางเหมาทำความสะอาด ๔๔,๒๐๐ ๔๔,๒๐๐ วิธีเฉพาะ น.ส.ฐาปนี ชาจันทึก ๔๔,๒๐๐ น.ส.ฐาปนี ชาจันทึก ๔๔,๒๐๐ เสนอราคา  ๕/๒๕๖๔ 

    เจาะจง     ต่ำสุด ลว ๙ มี.ค.๖๔ 

           

๙ จางเหมาทำความสะอาด ๔๔,๒๐๐ ๔๔,๒๐๐ วิธีเฉพาะ น.ส.นิตยา ขลังวิชยีร ๔๔,๒๐๐ น.ส.นิตยา ขลังวิชียร ๔๔,๒๐๐ เสนอราคา  ๖/๒๕๖๔ 

    เจาะจง     ต่ำสุด ลว ๙ มี.ค.๖๔ 

           

๑๐ จางเหมาทำความสะอาด ๔๔,๒๐๐ ๔๔,๒๐๐ วิธีเฉพาะ นางน้ำทิพย แสกระโทก ๔๔,๒๐๐ นางน้ำทิพย แสกระโทก ๔๔,๒๐๐ เสนอราคา  ๗/๒๕๖๔ 

    เจาะจง     ต่ำสุด ลว ๙ มี.ค.๖๔ 

           

๑๑ จางเหมาทำความสะอาด ๔๔,๒๐๐ ๔๔,๒๐๐ วิธีเฉพาะ นางสุภานิตย หอขุนทด ๔๔,๒๐๐ นางสุภานิตย หอขุนทด ๔๔,๒๐๐ เสนอราคา  ๘/๒๕๖๔ 

    เจาะจง     ต่ำสุด ลว ๙ มี.ค.๖๔ 



-๓- 

 

 

ลำดับที ่

 

โครงการ/กิจกรรม วงเงิน 

ที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 

/จัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคา 

 

ราคาที่เสนอ ผูท่ีไดรบัคัดเลือก ราคาที่เสนอที่

ไดรับคัดเลือก 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 

๑๒ จัดซื้อวัสดสุำนักงาน ๑๑,๙๙๔ ๑๑,๙๙๔ วิธีเฉพาะ ราน ดินสอ ๑๑,๙๙๔ ราน ดินสอ ๑๑,๙๙๔ เสนอราคา  ๕/๒๕๖๔ 

    เจาะจง     ต่ำสุด ลว ๑ มี.ค.๖๔ 

           

           

๑๓ จัดซื้อวัสดสุำนักงาน ๗,๖๖๘ ๗,๖๖๘ วิธีเฉพาะ ราน ดินสอ ๗,๖๖๘ ราน ดินสอ ๗,๖๖๘ เสนอราคา  ๖/๒๕๖๔ 

    เจาะจง     ต่ำสุด ลว ๑ มี.ค.๖๔ 

           

๑๔ จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ๒๓,๖๐๐ ๒๓,๖๐๐ วิธีเฉพาะ ราน พีเอสกอปป ๒๓,๖๐๐ ราน พีเอสกอปป ๒๓,๖๐๐ เสนอราคา  ๗/๒๕๖๔ 

    เจาะจง     ต่ำสุด ลว ๑๙ มี.ค.๖๔ 

           

๑๒ โครงการกอสรางถนนลาดยางจรา ๓,๗๐๗,๐๐๐ ๓,๗๐๔,๑๔๓.๓๔ ประกวดราคา ๑.หจก.ดานขุนทดกิตติชัย ๒,๗๕๐,๐๐๐ หจก.ดานขุนทดกิตติชัย ๒,๗๕๐,๐๐๐ เสนอราคา  ๗/๒๕๖๔ 

 จรแอสฟลทตกิคอนกรีต รหัสทาง    ๒.หจก.เอส.พี.อินเตอรมารฯ ๓,๓๐๐,๐๐๐   ต่ำสุด ลว ๒๓ มี.ค.๖๔ 

 หลวงทองถ่ิน นม.ถ.๓๑๖-๐๓ สาย    ๓.หจก.แอลแอนดเอ็ม เทพา  ๓,๗๐๔,๑๔๓      

 บานโนนเต็ง หมูที่ ๖ ถึงบานโนน      คอนสตรัคช่ัน      

 ทอง หมูท่ี ๕     ๔.หจก.รุงเรืองประสพโชค ๒,๘๙๐,๐๐๐      

     ๕.หจก.สวรรคประทานพรฯ ๓,๗๐๐,๐๐๐      

     ๖หจก.อรณุกลการจตัุรสั ๓,๐๑๘,๐๐๐     

           

           

           

           



-๔- 

 

ลำดับที ่

 

โครงการ/กิจกรรม วงเงิน 

ที่จะซื้อ

หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซื้อ 

/จัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคา 

 

ราคาที่เสนอ ผูทีไ่ดรบัคัดเลือก ราคาที่เสนอที่

ไดรับคัดเลือก 

เหตุผลท่ี

คัดเลือก 

เลขที่และวันที่

ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการ

ซื้อหรือจาง 

๑๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม ๒๑๖,๓๐๐ ๒๑๙,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.รุงเรือง ๑๙๙๔ ๒๑๖,๐๐๐ หจก.รุงเรือง ๑๙๙๔ ๒๑๖,๐๐๐ เสนอราคา  ๘/๒๕๖๔ 

 บานปรางคกุญชร หมูที๑่๗ จาก        ต่ำสุด ลว ๓๑ มี.ค.๖๔ 

 บานนายสมร ชำนาญรักษา          

           

           

๑๓ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ๔๑๙,๐๐๐ ๔๒๕,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.รุงเรือง ๑๙๙๔ ๔๑๘,๐๐๐ หจก.รุงเรือง ๑๙๙๔ ๔๑๘,๐๐๐ เสนอราคา  ๙/๒๕๖๔ 

 เสรมิ บานหนองหวา หมู ๑๑ จาก        ต่ำสุด ลว ๓๑ มี.ค.๖๔ 

 นาผูชวยประมวล          

           

๑๔ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ๔๑๕,๙๐๐ ๔๑๒,๙๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.รุงเรือง ๑๙๙๔ ๔๑๒,๐๐๐ หจก.รุงเรือง ๑๙๙๔ ๔๑๒,๐๐๐ เสนอราคา  ๑๐/๒๕๖๔ 

 เสรมิ บานโนนเต็ง หมู ๖ จากบาน        ต่ำสุด ลว ๓๑ ม.ีค.๖๔ 

 นายทองสุข สิทธิขุนทด ถึง บาน          

 นายวิเชียร พูนขุนทด          

           

๑๕ โครงการกอสรางถนนคอนกรีต ๒๗๙,๗๐๐ ๒๘๓,๗๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.รุงเรือง ๑๙๙๔ ๒๗๙,๐๐๐ หจก.รุงเรือง ๑๙๙๔ ๒๗๙,๐๐๐ เสนอราคา  ๑๑/๒๕๖๔ 

 เสรมิ บานโคกกระบือ หมู ๔        ต่ำสุด ลว ๓๑ มี.ค.๖๔ 

 จากบานนางสรรเสริญ ถึงบานนาย          

 สุเชต          

           


