
แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านวัง  อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 29 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                36,950.00 36,950.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเปรมสุข ร้านเปรมสุข เป็นราคาท่ีเหมาะสม  42/2565

36,950.00 36,950.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ . ลว. 1 ก.ค. 65

ท่ีกําหนด 

2 ป้ายไวนิล (โครงการป้องกัน-                    360.00              360.00  เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายยุทธนา ร้านป้ายยุทธนา เป็นราคาท่ีเหมาะสม 24/2565

โรคพิษสุนัขบ้าฯ) 360.00 360.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 1 ก.ค. 65

ท่ีกําหนด 

3 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                 2,115.00 2,115.00  เฉพาะเจาะจง ร้านส.เจริญทรัพย์ ร้านส.เจริญทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  29/2565

(รถยนต์ส่วนกลาง)                           2,115.00 2,115.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 4 ก.ค. 65

ท่ีกําหนด 

4 จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรค                10,200.00 10,200.00  เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม รอดประเสริฐ นายเฉลิม รอดประเสริฐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  25/2565

พิษสุนัขบ้า 10,200.00 10,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 5 ก.ค. 65

ท่ีกําหนด 

5 ก่อสร้างถนนคสล. ม.5              285,400.00 300,800.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ อาร์ เจริญยิ่ง บริษัท อาร์ อาร์ เจริญยิ่ง เป็นราคาท่ีเหมาะสม 22/2565

สายทุ่งด่าน                        285,000.00                         285,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 8 ก.ค. 65

ท่ีกําหนด 

6 ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 1 ม.6              282,700.00        297,400.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ อาร์ เจริญยิ่ง บริษัท อาร์ อาร์ เจริญยิ่ง เป็นราคาท่ีเหมาะสม 23/2565

                       282,000.00                         282,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 8 ก.ค. 65

ท่ีกําหนด 

7 ก่อสร้างถนนคสล. ม.2              243,100.00        244,400.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ อาร์ เจริญยิ่ง บริษัท อาร์ อาร์ เจริญยิ่ง เป็นราคาท่ีเหมาะสม 24/2565

ซอยบ้านนายตํ่า 243,000.00 243,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 8 ก.ค. 65

ท่ีกําหนด 
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แบบ สขร. 1

ลําดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

8 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3              310,000.00        302,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ อาร์ เจริญยิ่ง บริษัท อาร์ อาร์ เจริญยิ่ง เป็นราคาท่ีเหมาะสม 25/2565

ปากทางนาเกลือ                        302,000.00                         302,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 8 ก.ค. 65

ท่ีกําหนด 

9 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน            3,737,000.00      3,829,704.73 ประกวดราคา หจก.มหาชัยก่อสร้าง(1994) หจก.มหาชัยก่อสร้าง(1994) เป็นราคาท่ีเหมาะสม  26/2565

ชนาดใหญ ม.5 ด้วยระบบอิเล็ก 2,940,000.00 2,940,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 18 ก.ค. 65

ทรอนิกส์ ท่ีกําหนด 

10 จ้างเหมาเคร่ืองจักรซ่อมแซม                14,050.00          14,050.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพรรณ จักรแก้ว นายจักรพรรณ จักรแก้ว เป็นราคาท่ีเหมาะสม  26/2565

ถนน 10,450.00 10,450.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 18 ก.ค. 65

ท่ีกําหนด 

11 จ้างเหมาแบล็คโฮว์                30,800.00          30,800.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์  อิงสันเทียะ นายกิตติพงษ์  อิงสันเทียะ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  27/2565

                        30,800.00                           30,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 18 ก.ค. 65

ท่ีกําหนด 

12 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                 2,115.00 2,115.00  เฉพาะเจาะจง ร้านส.เจริญทรัพย์ ร้านส.เจริญทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  30/2565

(รถยนต์ส่วนกลาง)                           2,115.00 2,115.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 19 ก.ค. 65

ท่ีกําหนด 

13 ครุภัณฑ์สํานักงาน                53,600.00          53,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทมั้งค่ัง 2018 บริษัทมั้งค่ัง 2018 เป็นราคาท่ีเหมาะสม  45/2565

เคร่ืองปรับอากาศ36000บีทียู                         53,600.00                           53,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 22 ก.ค. 65

ท่ีกําหนด 

14 วัสดุไฟฟ้า.                93,515.00          93,515.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขวัญชัยอิเล็กทรอนิกส์ หจก.ขวัญชัยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม 46/2565

                        93,515.00                           93,515.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 22 ก.ค. 65

ท่ีกําหนด 
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แบบ สขร. 1

ลําดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

ท่ี หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

15 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน                 1,410.00           1,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส.เจริญทรัพย์ ร้านส.เจริญทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  31/2565

(สูบนํ้า ม.7)                           1,410.00                            1,410.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  ลว. 24 ก.ค. 65

ท่ีกําหนด 


