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ประกาศองคการบริหารสวนตำบลหนองตะไก 
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือนกุมภาพันธ 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
จัดซื ้อจัดจาง ในรอบเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศใหทราบโดยทั ่วกัน 
รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบทายประกาศน้ี 
      

    ประกาศ ณ วันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ. 256๕ 
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วงเงินท่ีจะซ้ือ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ เลขที่และวันท่ีของสัญญา

หรือจาง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

จางเหมาบริการทําปายรณรงคงดการเผาในที่โลงเผาเศษวัชพืช จํานวน 12 ปาย รานพี ซี วาย แอดเวอรไทซิ่ง รานพี ซี วาย แอดเวอรไทซิ่ง ใบสั่งจางเลขท่ี 37/2565

ราคาที่เสนอ 3,600 บาท ราคาท่ีตกลง 3,600 บาท ลว. 3 กุมภาพันธ 2565

ครุภัณฑสํานักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นสวน 12,000 BTU ราน เอพี แอร แอนด เซอรวิส ราน เอพี แอร แอนด เซอรวิส ใบส่ังซื้อเลขที่ 24/2565

ของกองคลัง ราคาท่ีเสนอ 16,000 บาท ราคาท่ีตกลง 16,000 บาท ลว. 18 กุมภาพันธ 2565

ครุภัณฑสํานักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกชิ้นสวน 12,000 BTU ราน เอพี แอร แอนด เซอรวิส ราน เอพี แอร แอนด เซอรวิส ใบส่ังซื้อเลขที่ 25/2565

ของสํานักปลดั ราคาท่ีเสนอ 16,000 บาท ราคาท่ีตกลง 16,000 บาท ลว. 18 กุมภาพันธ 2565

จางกอสรางโครงการกอสราง ถนน คสล. สายกลางบาน บานหวยวัด หมูที่ 1 หางหุนสวนจํากัด ป. เพิ่มทรัพย หางหุนสวนจํากัด ป. เพิ่มทรัพย สัญญาจางเลขท่ี 5/2565

จํานวน 1 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 494,500 บาท ราคาท่ีตกลง 490,000 บาท ลว. 21 กุมภาพันธ 2565

จางกอสรางโครงการซอมสราง ถนน คสล. สายบานนางเตือนใจ - บานนายวิสิทธ หางหุนสวนจํากัด ป. เพิ่มทรัพย หางหุนสวนจํากัด ป. เพิ่มทรัพย สัญญาจางเลขท่ี 6/2565

 บานหนองตะไก หมูท่ี 2 จํานวน 1 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 495,500 บาท ราคาท่ีตกลง 490,000 บาท ลว. 22 กุมภาพันธ 2565

ครุภัณฑสํานักงาน รายการเครื่องแสกนลายนิ้วมือ จํานวน 1 รายการ หางหุนสวนจํากัด โคราชคอมพิวเตอร หางหุนสวนจํากัด โคราชคอมพิวเตอร ใบสั่งซื้อเลขท่ี 22/2565

ราคาที่เสนอ 9,500 บาท ราคาท่ีตกลง 9,500 บาท ลว. 18 กุมภาพันธ 2565

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๓ รายการ หางหุนสวนจํากัด โคราชคอมพิวเตอร หางหุนสวนจํากัด โคราชคอมพิวเตอร ใบสั่งซื้อเลขที่ 26/2565

ราคาที่เสนอ 40,600 บาท ราคาท่ีตกลง 40,600 บาท ลว. 22 กุมภาพันธ 2565

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 9 รายการ หางหุนสวนจํากัด บุคเฮาส นครราชสีมา หางหุนสวนจํากัด บุคเฮาส นครราชสีมา ใบสั่งซื้อเลขท่ี 23/2565

ราคาที่เสนอ 7,139 บาท ราคาท่ีตกลง 7,139 บาท ลว. 18 กุมภาพันธ 2565

จางกอสรางโครงการซอมสราง ถนน คสล. สายบานนายสาคร บานกุดขมิ้น หมูที่ 3 หางหุนสวนจํากัด ทรัพยธาดา หางหุนสวนจํากัด ทรัพยธาดา สัญญาจางเลขท่ี 7/2565

 จํานวน 1 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 369,500 บาท ราคาท่ีตกลง 367,000 บาท ลว. 23 กุมภาพันธ 2565

จางกอสรางโครงการกอสราง ถนน คสล. คุมบานโนนสงา หมูที่ 4 บานสองคร หางหุนสวนจํากัด ทรัพยธาดา หางหุนสวนจํากัด ทรัพยธาดา สัญญาจางเลขที่ 7/2565

จํานวน 1 โครงการ ราคาท่ีเสนอ 346,000 บาท ราคาท่ีตกลง 344,000 บาท ลว. 23 กุมภาพันธ 2565
ราคาเหมาะสม10 347,000.00       347,000.00      เฉพาะเจาะจง

9 370,000.00       370,000.00      เฉพาะเจาะจง

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

8 7,139.00           7,139.00          เฉพาะเจาะจง

7 40,600.00         40,600.00        เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

6 9,900.00           9,900.00          เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม

5 496,000.00       496,000.00      เฉพาะเจาะจง

3 17,000.00         16,800.00        เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม

4 495,000.00       495,000.00      เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม

1 3,600.00           3,600.00          เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม

2 17,000.00         16,800.00        เฉพาะเจาะจง ราคาเหมาะสม

                                                   แบบ สขร. ๑

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2565

องคการบริหารสวนตําบลหนองตะไก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5

ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป


