
ประจำปงบประมาณ 2565               แบบ  สขร.1 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ในรอบเดือน  มีนาคม  ๒๕65 
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ลำดับท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน

ประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก 

ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป 

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานคางพลูเหนือ-บาน 
หนองบัว หมูท่ี 1 บานคางพลูเหนือ     
ต.คางพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 
จำนวน 1 เสน 

499,000.- ตกลงราคา 
 

หจก.รุงเรือง (1994) 499,000.- หจก.รุงเรือง (1994) 499,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนาบานนายชูชาติ หมูท่ี 2-
สายบานหนองตาล หมูท่ี 2 บานซิน     
ต.คางพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 
จำนวน 1 เสน 

499,000.- ตกลงราคา 
 

เลิศมณีกอสราง 499,000.- เลิศมณีกอสราง 499,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยไพรพนม) หมูท่ี 3 บาน   
คางพลูใต  ต.คางพลู อ.โนนไทย       
จ.นครราชสีมา จำนวน 1 เสน 

499,000.- ตกลงราคา 
 

บริษัท ส.นารายณรุงเรือง 
คอนกรีต จำกัด 

499,000.- บริษัท ส.นารายณรุงเรือง 
คอนกรีต จำกัด 

499,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 

4. โครงการกอสรางถนนดินบดอัดแนน 
สายหยอมโคกประดูลงทุง หมูท่ี 4 
บานหนองราง  ต.คางพลู อ.โนนไทย 
จ.นครราชสีมา จำนวน 1 เสน 

491,000.- ตกลงราคา 
 

บริษัท สยาม เค          
คอนสตรัคชั่น 168 จำกัด 

491,000.- บริษัท สยาม เค          
คอนสตรัคชั่น 168 จำกัด 

491,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองเขวา ซอย 4-หนาบาน
ผูใหญ หมูท่ี 5 บานหนองเขวา            
ต.คางพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 
จำนวน 1 เสน 

499,000.- ตกลงราคา 
 

หจก.คลองแค 499,000.- หจก.คลองแค 499,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 
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ลำดับท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วงเงิน
ประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก 

ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสังเขป 

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนาบานนางอุราชา           
รอดสันเทียะ ถึง วัดกะพ้ี,สายหนา
โรงเรียน-นางเจนจิรา ปุกสันเทียะ หมู
ท่ี 6 บานกะพ้ี   ต.คางพลู อ.โนนไทย 
จ.นครราชสีมา จำนวน 1 เสน 

499,000.- ตกลงราคา 
 

หจก.รุงเรือง (1994) 499,000.- หจก.รุงเรือง (1994) 499,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองตาล-สายบานไร สาย
ประปาบานหนองตาล บานหนองตาล
หมูท่ี 7 บานหนองตาล   ต.คางพลู          
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา               
จำนวน 1 เสน 

498,000.- ตกลงราคา 
 

เลิศมณีกอสราง 498,000.- เลิศมณีกอสราง 498,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบานหนองบัว-บานคางพลูใต 
หมูท่ี 8 บานหนองบัว  ต.คางพลู          
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา               
จำนวน 1 เสน 

499,000.- ตกลงราคา 
 

หจก.รุงเรือง (1994) 499,000.- หจก.รุงเรือง (1994) 499,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 

9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทุงทอง หมูท่ี 9 บาน         
โนนหินขาว  ต.คางพลู  อ.โนนไทย           
จ.นครราชสีมา  จำนวน 1 เสน 

499,000.- ตกลงราคา 
 

หจก.คลองแค 499,000.- หจก.คลองแค 499,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 

10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหนองพิมาน ซอย 2             
หมูท่ี 10  บานคางพลูกลาง ต.คางพลู  
อ.โนนไทย  จ.นครราชสีมา             
จำนวน 1 เสน 

499,000.- ตกลงราคา 
 

หจก.เค-มิวนิค 499,000.- หจก.เค-มิวนิค 499,000.- เปนผูมีคุณสมบัติ
ถูกตองตามเงื่อนไข 
วิธีตกลงราคา 



 
 


