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ประกาศองคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก 
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ขององคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก 
 

            ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื ่อง กําหนดใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐ เปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดู
ไดตามมาตรา ๙ (๘) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐ เปนเอกสารที่หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีไวใหประชาชน
เขาตรวจดูได โดยใหหนวยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ของหนวยงานของรัฐเปนรายเดือน
ทุก ๆ เดือน นั้น  

       บัดนี้องคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก ไดดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบทายประกาศนี ้
      

    ประกาศ ณ วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ. 256๕ 
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วงเงินท่ีจะซ้ือ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

วัสดุสํานักงาน จํานวน 17 รายการ บริษัท รวมวิทยา จํากัด บริษัท รวมวิทยา จํากัด ใบสั่งจางเลขท่ี 32/2565

ราคาที่เสนอ 13,053 บาท ราคาท่ีตกลง 13,053 บาท ลว. 25 มีนาคม 2565

จางเหมาบริการทําปายประชาสัมพันธการรับสมัครนักเรียนศนูยพัฒนาเด็กเล็ก รานพี ซี วาย แอดเวอรไทซิ่ง รานพี ซี วาย แอดเวอรไทซิ่ง ใบส่ังจางเลขที่ 39/2565

อบต. หนองตะไก ประจําปการศกึษา 2565 จํานวน 2 ปาย ราคาท่ีเสนอ 2,100 บาท ราคาท่ีตกลง 2,100 บาท ลว. 11 มีนาคม 2565

จางกอสรางโครงการซอมสราง ถนน คสล. สายทล.24 - บานหนองพยอม  หมูท่ี 6 หางหุนสวนจํากัด ป. เพิ่มทรัพย หางหุนสวนจํากัด ป. เพิ่มทรัพย สัญญาจางเลขท่ี 9/2565

จํานวน 1 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 493,000 บาท ราคาท่ีตกลง 490,000 บาท ลว. 7 มีนาคม 2565

จางกอสรางโครงการซอมสราง ถนน คสล. เสนบานนายสน ถึง บานนายชวย  หางหุนสวนจํากัด ป. เพิ่มทรัพย หางหุนสวนจํากัด ป. เพิ่มทรัพย สัญญาจางเลขที่ 10/2565

หมูท่ี 7 จํานวน 1 โครงการ ราคาที่เสนอ 372,000 บาท ราคาท่ีตกลง 370,000 บาท ลว. 9 มีนาคม 2565

จางบํารุงรักษาครุภัณฑสาํนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จํานวน 10 เครื่อง ราน เอพี แอร แอนด เซอรวิส ราน เอพี แอร แอนด เซอรวิส ใบสั่งจางเลขท่ี 40/2565

ราคาที่เสนอ 5,400 บาท ราคาท่ีตกลง 5,400 บาท ลว. 10 มีนาคม 2565

จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร หมายเลขครุภัณฑ 416-62-0043 หางหุนสวนจํากัด โคราชคอมพิวเตอร หางหุนสวนจํากัด โคราชคอมพิวเตอร ใบส่ังจางเลขที่ 41/2565

 จํานวน 1 เครื่อง ราคาที่เสนอ 550 บาท ราคาท่ีตกลง 550 บาท ลว. 11 มีนาคม 2565

จางบํารุงรักษารถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 1557 นครราชสีมา บริษัท โตโยตาเขาใหญ จํากัด บริษัท โตโยตาเขาใหญ จํากัด ใบส่ังซื้อเลขท่ี 42/2565

จํานวน 1 งาน ราคาท่ีเสนอ 3,416.51 บาท ราคาท่ีตกลง 3,416.51 บาท ลว. 17 มีนาคม 2565

อาหารเสริม นมยูเอชที (UHT) ชนิดกลอง สําหรับโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บริษัท เขาใหญ เฟรชมิลค จํากัด บริษัท เขาใหญ เฟรชมิลค จํากัด ใบส่ังซื้อเลขท่ี 28/2565

อบต.หนองตะไก ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 จํานวน 11,505 กลอง ราคาที่เสนอ 89,969.10 บาท ราคาท่ีตกลง 89,969.10 บาท ลว. 15 มีนาคม 2565

ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๓ รายการ บริษัท ใตฟามอเตอร คอมพิวเตอร จํากัด บริษัท ใตฟามอเตอร คอมพิวเตอร จํากัด ใบส่ังซื้อเลขที่ 30/2565

รายการท่ี 1 เครื่องคอมพิวเตอร All In One สาํหรับงานสํานักงาน ราคาท่ีเสนอ 16,900 บาท ราคาท่ีตกลง 16,900 บาท ลว. 21 มีนาคม 2565

หางหุนสวนจํากัด โคราชคอมพิวเตอร หางหุนสวนจํากัด โคราชคอมพิวเตอร ใบส่ังซื้อเลขท่ี 31/2565

ราคาที่เสนอ 10,000 บาท ราคาท่ีตกลง 10,000 บาท ลว. 21 มีนาคม 2565

หางหุนสวนจํากัด โคราชคอมพิวเตอร หางหุนสวนจํากัด โคราชคอมพิวเตอร ใบส่ังซื้อเลขท่ี 31/2565

ราคาที่เสนอ 2,390 บาท ราคาท่ีตกลง 2,390 บาท ลว. 21 มีนาคม 2565

จางกอสรางโครงการกอสราง ถนนหินคลุก สายโสกจาน - คุมโคกสูง บานโสกจาน  หางหุนสวนจํากัด อุทุมพรการโยธา หางหุนสวนจํากัด อุทุมพรการโยธา สัญญาจางเลขท่ี 11/2565

หมูท่ี 7 จํานวน 1 โครงการ ราคาที่เสนอ 360,000 บาท ราคาท่ีตกลง 357,000 บาท ลว. 10 มีนาคม 2565

จางกอสรางโครงการซอมสราง ถนน คสล. สายทาง ทล.1056 ถึง บานนางหวัน หางหุนสวนจํากัด ป. เพิ่มทรัพย หางหุนสวนจํากัด ป. เพิ่มทรัพย สัญญาจางเลขที่ 12/2565

บานโนนตะแบง  หมูที่ 8 จํานวน 1 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 496,000 บาท ราคาท่ีตกลง 495,000 บาท ลว. 25 มีนาคม 2565

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม11 499,000.00       499,000.00      เฉพาะเจาะจง

รายการท่ี 3 เครื่องสาํรองไฟฟา ขนาด 800VA 2,500.00           2,500.00          เฉพาะเจาะจง

ราคาเหมาะสม

9 17,000.00         17,000.00        เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม

10,000.00         10,000.00        เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสมรายการท่ี 2 เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สชีนิด Network แบบที่ 1 

10 360,000.00       360,000.00      เฉพาะเจาะจง

7 4,000.00           4,000.00          เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม

8 89,969.10         89,969.10        เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม

5 5,400.00           5,400.00          เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม

6 550.00              550.00             เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม

3 494,000.00       494,000.00      เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม

4 373,000.00       373,000.00      เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม

1 13,053.00         13,053.00        เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม

2 2,100.00           2,100.00          เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม

                                                   แบบ สขร. ๑

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
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วงเงินท่ีจะซ้ือ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อ

นา หรือจาง

จางเหมาบริการปฏิบัติงาน (งานท่ัวไป) ระหวางเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน นายเฉียบ  เอี้ยงสูงเนิน นายเฉียบ  เอ้ียงสูงเนิน ขอตกลงที่ 15/2565

2565 จํานวน 3 เดือน ราคาท่ีเสนอ 27,000 บาท ราคาท่ีตกลง 27,000 บาท ลว. 25 มีนาคม 2565

จางจัดทําวัสดุสํานักงาน รายการตรายาง จํานวน 6 รายการ หางหุนสวนจํากัด บุคเฮาส นครราชสีมา หางหุนสวนจํากัด บุคเฮาส นครราชสีมา ใบสั่งจางเลขท่ี 44/2565

ราคาที่เสนอ 4,010 บาท ราคาท่ีตกลง 4,010 บาท ลว. 28 มีนาคม 2565

จางบํารุงรักษาครุภัณฑสาํนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จํานวน 10 เครื่อง ราน เอพี แอร แอนด เซอรวิส ราน เอพี แอร แอนด เซอรวิส ใบสั่งจางเลขท่ี 45/2565

ราคาที่เสนอ 5,778 บาท ราคาท่ีตกลง 5,778 บาท ลว. 28 มีนาคม 2565

จางเหมาบริการปฏิบัติงาน (งานสาธารณสุข) ระหวางเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน นายฉัตรชัย  ศรีแจม นายฉัตรชัย  ศรีแจม ขอตกลงที่ 16/2565

2565 จํานวน 3 เดือน ราคาท่ีเสนอ 27,000 บาท ราคาท่ีตกลง 27,000 บาท ลว. 30 มีนาคม 2565

จางเหมาบริการปฏิบัติงาน (ผูชวยนายชางโยธา) ระหวางเดือนเมษายน ถึง เดือน นายเสกสรร  อินสัมฤทธิ์ นายเสกสรร  อินสัมฤทธิ์ ขอตกลงท่ี 17/2565

มิถุนายน 2565 จํานวน 3 เดือน ราคาที่เสนอ 27,000 บาท ราคาท่ีตกลง 27,000 บาท ลว. 30 มีนาคม 2565

จางเหมาบริการปฏิบัติงาน (ผูชวยนายชางสํารวจ) ระหวางเดือนเมษายน ถึง เดือน นายพรพรหม  นอยหมื่นไวย นายพรพรหม  นอยหมื่นไวย ขอตกลงที่ 18/2565

มิถุนายน 2565 จํานวน 3 เดือน ราคาที่เสนอ 27,000 บาท ราคาท่ีตกลง 27,000 บาท ลว. 30 มีนาคม 2565

จางเหมาบริการปฏิบัติงาน (งานเก็บขยะ) ระหวางเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน นายดวง  ขวัญสูงเนิน นายดวง  ขวัญสูงเนิน ขอตกลงที่ 19/2565

2565 จํานวน 3 เดือน ราคาท่ีเสนอ 27,000 บาท ราคาท่ีตกลง 27,000 บาท ลว. 30 มีนาคม 2565

16 27,000.00         27,000.00        เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม

17

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสมเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง27,000.00        

27,000.00        

27,000.00         

27,000.00         

18

14 5,800.00           5,800.00          เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม

15 27,000.00         27,000.00        เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม

12 27,000.00         27,000.00        เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม

13 4,010.00           4,010.00          เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม

                                                   แบบ สขร. ๑

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป


