
แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านวัง  อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี  29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2565

ลําดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

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

1 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายดอนตําแย              286,700.00        330,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรือง (1994) หจก.รุ่งเรือง (1994) เป็นราคาท่ีเหมาะสม  05/2566

 - ค้างพลูเหนือ ม.1                         286,000.00                           286,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  1 ธ.ค. 65

(ข้อบัญญํติ 66) ท่ีกําหนด 

2 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายโค้งนายาย              243,900.00        244,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรือง (1994) หจก.รุ่งเรือง (1994) เป็นราคาท่ีเหมาะสม  06/2566

แจ่ม - นานางลิ ม.3 243,000.00 243,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  1 ธ.ค. 65

(ข้อบัญญํติ 66) ท่ีกําหนด 

3 ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก              327,600.00        336,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรือง (1994) หจก.รุ่งเรือง (1994) เป็นราคาท่ีเหมาะสม  07/2566

สายโคกสะอาด-หนองตะครอง ม.6 327,000.00 327,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  1 ธ.ค. 65

(ข้อบัญญํติ 66) ท่ีกําหนด

4 จ้างเหมาเคร่ืองจักร ซ่อมแซมถนน              156,900.00        156,900.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์  อิงสันเทียะ นายกิตติพงษ์  อิงสันเทียะ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  04/2566

ในพ้ืนท่ีตําบลบ้านวัง 156,900.00 156,900.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  7 ธ.ค. 65

ท่ีกําหนด 

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                17,000.00          17,000.00 เฉพาะเจาะจง หขก.โคราชเคร่ืองถ่ายออโตเมช่ัน หขก.โคราชเคร่ืองถ่ายออโตเมช่ัน เป็นราคาท่ีเหมาะสม  08/2566

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (สป.) 17,000.00 17,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  7 ธ.ค. 65

ท่ีกําหนด 

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง หขก.โคราชเคร่ืองถ่ายออโตเมช่ัน หขก.โคราชเคร่ืองถ่ายออโตเมช่ัน เป็นราคาท่ีเหมาะสม  09/2566

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล 30,000.00 30,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  14 ธ.ค. 65

(กองช่าง) ท่ีกําหนด

7 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล จุดบริการ                 6,940.00           6,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายยุทธนา ร้านป้ายยุทธนา เป็นราคาท่ีเหมาะสม  05/2566

ปีใหม่ 6,940.00 6,940.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  20 ธ.ค. 65

ท่ีกําหนด
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ลําดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

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

8 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายปากทาง              424,600.00        424,600.00 เฉพาะเจาะจง  บ.อาร์ อาร์ ยิ่งเจริญคอนกรีตฯ บ.อาร์ อาร์ ยิ่งเจริญจํากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม  08/2566

นาเกลือ ม.3 (จ่ายขาดเงินสะสม 66)                         424,000.00                           424,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  23 ธ.ค. 65

ท่ีกําหนด 

9 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายโค้งนายาย              164,200.00        164,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรธีรรุ่งเรือง หจก.พรธีรรุ่งเรือง เป็นราคาท่ีเหมาะสม  09/2566

แจ่ม ดิษฐ์สันเทียะ-นานางลิ ม.3 164,000.00 164,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  23 ธ.ค. 65

(จ่ายขาดเงินสะสม 66) ท่ีกําหนด 

10 ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก              490,100.00        490,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรือง (1994) หจก.รุ่งเรือง (1994) เป็นราคาท่ีเหมาะสม  10/2566

สายโคกสะอาด-หนองตะครอง ม.6 490,000.00 490,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  23 ธ.ค. 65

(จ่ายขาดเงินสะสม 66) ท่ีกําหนด

11 ปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก              451,600.00        451,600.00 เฉพาะเจาะจง  บ.อาร์ อาร์ ยิ่งเจริญคอนกรีตฯ  บ.อาร์ อาร์ ยิ่งเจริญคอนกรีตฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม  11/2566

ซอยนานางประยูร ม.8 451,000.00 451,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  23 ธ.ค. 65

(จ่ายขาดเงินสะสม 66) ท่ีกําหนด 

12 ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก              491,900.00        491,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรือง (1994) หจก.รุ่งเรือง (1994) เป็นราคาท่ีเหมาะสม  12/2566

สายหน้าบ้านนางสุนิสา ม. 10 491,000.00 491,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ  23 ธ.ค. 65

(จ่ายขาดเงินสะสม 66) ท่ีกําหนด 


