
            แบบ  สขร.1

1 ปรับปรุงห้องนํ �า 100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ปิยราชขนสง่ 99,000 บจก.ปิยราชขนสง่         99,000  เสนอราคาตํ#าสดุ  6/2564 ลว.16 ธ.ค.63

สํานกังาน องค์การ บจก.วงันํ �าเขียวกอ่สร้าง 99,500  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

บริหารสว่นตําบลแชะ บจก.ภนูํ �าฟ้ากอ่สร้าง 100,000

บ้านแชะ หมู ่4

2 กอ่สร้างถนนคอนกรีต 500,000 493,900 เฉพาะเจาะจง บจก.ปิยราชขนสง่ 491,000 บจก.ปิยราชขนสง่       491,000  เสนอราคาตํ#าสดุ  4/2564 ลว.4 ธ.ค. 63

เสริมเหล็ก เส้นบ้าน หจก.จกัราชคอนกรีต 492,900  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

ผู้ใหญ่ไพเราะ สอนสําโรง หจก.โชคดีครบรุีกอ่สร้าง 493,500

เลขที#และวนัที#ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้าง  ประจาํเดือน ธันวาคม  2563
องค์การบริหารสว่นตําบลแชะ  อําเภอครบรุี   จงัหวดันครราชสีมา

ลําดบั

ที#
งานที#จดัซื �อหรือจดัจ้าง

วงเงินที#จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซื �อ

หรือจ้าง

รายชื#อผู้ เข้าเสนอราคา

และราคาที#เสนอ

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที#

ตกลงซื �อหรือจ้าง

เหตผุลที#คดัเลือก

โดยสรุป

ผู้ใหญ่ไพเราะ สอนสําโรง หจก.โชคดีครบรุีกอ่สร้าง 493,500

ถงึโรงฆา่สตัว์ บ้านแชะ หมู ่4

3 กอ่สร้างถนนคอนกรีต 500,000 500,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ปิยราชขนสง่ 497,000 บจก.ปิยราชขนสง่       497,000  เสนอราคาตํ#าสดุ  5/2564 ลว. 9 ธ.ค. 63

เสริมเหล็ก บ้านนางสํารอง หจก.จกัราชคอนกรีต 498,500  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

 - บ้านนางมะลิ หจก.โชคดีครบรุีกอ่สร้าง 499,500

บ้านหนองมะคา่ หมู ่9

4 กอ่สร้างถนนหินคลกุ 500,000 447,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ภนูํ �าฟ้ากอ่สร้าง 445,000 บจก.ภนูํ �าฟ้ากอ่สร้าง  445,000  เสนอราคาตํ#าสดุ  7/2564 ลว. 18 ธ.ค. 63

เส้นเหมือง บ้านนาง บจก.วงันํ �าเขียวกอ่สร้าง 445,800  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

ดวงเดือน-นายนิคม หจก.เอสพีเค สหชา่ง 446,900

โสมกระโทก 

บ้านดอนกรูด หมู ่1

5 กอ่สร้างถนนหินคลกุ 300,000 259,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ภนูํ �าฟ้ากอ่สร้าง 257,000 บจก.ภนูํ �าฟ้ากอ่สร้าง  257,000  เสนอราคาตํ#าสดุ  8/2564 ลว. 25 ธ.ค. 63

เส้นไร่พี#รจนา-ต้นสบูด่ํา บจก.วงันํ �าเขียวกอ่สร้าง 257,900  มีคณุสมบตัิครบถ้วน เส้นไร่พี#รจนา-ต้นสบูด่ํา บจก.วงันํ �าเขียวกอ่สร้าง 257,900  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

บ้านพนาหนองหิน หมู7่ หจก.เอสพีเค สหชา่ง 258,500



6 กอ่สร้างถนนหินคลกุ 95,000 95,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ภนูํ �าฟ้ากอ่สร้าง 94,000 บจก.ภนูํ �าฟ้ากอ่สร้าง    94,000  เสนอราคาตํ#าสดุ  9/2564 ลว. 25 ธ.ค. 63

ซอยไตเติ �ลฟาร์ม บจก.วงันํ �าเขียวกอ่สร้าง 94,500  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

บ้านพนาหนองหิน หมู7่ หจก.เอสพีเค สหชา่ง 94,900

7 กอ่สร้างถนนคอนกรีต 200,000 193,000 เฉพาะเจาะจง หจก.จกัราชคอนกรีต 191,000 หจก.จกัราชคอนกรีต  191,000  เสนอราคาตํ#าสดุ  10/2564 ลว. 25 ธ.ค. 63

เสริมเหล็ก ซอยปิ �งแซบ่ บจก.ปิยราชขนสง่ 191,900  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

บ้านถนนกลาง หมู ่8 หจก.โชคดีครบรุีกอ่สร้าง 200,000

8 กอ่สร้างถนนคอนกรีต 290,000 290,000 เฉพาะเจาะจง หจก.จกัราชคอนกรีต 288,000 หจก.จกัราชคอนกรีต  288,000  เสนอราคาตํ#าสดุ  11/2564 ลว. 25 ธ.ค. 63

เสริมเหล็ก ซอยหมอเทียบ หจก.โชคดีครบรุีกอ่สร้าง 289,500  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

บ้านถนนกลาง หมู ่8 บจก.ปิยราชขนสง่ 290,000

9 กอ่สร้างถนนหินคลกุ 498,000 481,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ภนูํ �าฟ้ากอ่สร้าง 478,000 บจก.ภนูํ �าฟ้ากอ่สร้าง  478,000  เสนอราคาตํ#าสดุ  12/2564 ลว. 30 ธ.ค. 63

เหตผุลที#คดัเลือก

โดยสรุป

เลขที#และวนัที#ของสญัญาหรือ

ข้อตกลงในการซื �อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที#

ตกลงซื �อหรือจ้าง
งานที#จดัซื �อหรือจดัจ้าง

วงเงินที#จะซื �อ

หรือจ้าง
ราคากลาง

วิธีซื �อ

หรือจ้าง

รายชื#อผู้ เข้าเสนอราคา

และราคาที#เสนอ

ลําดบั

ที#

9 กอ่สร้างถนนหินคลกุ 498,000 481,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ภนูํ �าฟ้ากอ่สร้าง 478,000 บจก.ภนูํ �าฟ้ากอ่สร้าง  478,000  เสนอราคาตํ#าสดุ  12/2564 ลว. 30 ธ.ค. 63

บ้านผู้ชว่ยสมชยั บจก.วงันํ �าเขียวกอ่สร้าง 479,000  มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

บ้านหนองมะคา่ หมู ่9 หจก.เอสพีเค สหชา่ง 480,000


