
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 
------------------------------------------------------ 

 

   ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ บัดนี้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลอง ได้ด าเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว นั้น 
 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศ
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 โดยรายละเอียดตามแบบ สขร.1 ที่แนบท้าย
ประกาศฉบับนี ้
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
   

   ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

(นายสมพงษ์ วงษ์พิทักษ์) 
          รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง รักษาราชการแทน 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจัดซ้ือหรือ 

จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ี 

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และ 
วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

1 โครงการก่อสร่งและขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านปอหู 
ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

846,000.- 839,000.- e-bidding 
 

หจก. 9 อินทรีย์ก่อสร้าง 
ราคา 705,000.- บาท 
 

หจก. 9 อินทรีย์ก่อสร้าง 
ราคา 705,000.- บาท 
 

เสนอราคาต่ าสุด 1/2562 
22 ต.ค. 2561 

2 โครงการซ่อมแซมผนังกันน้ า(หูช้าง) คอ
สะพานบ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ 2 ต าบลโป่ง
ตาลอง อ าเภอ 
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

74,000.- 74,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

หจก. รุ่งเรืองประสพโชค 
ราคา 74,000.- บาท 
 

หจก. รุ่งเรืองประสพโชค 
ราคา 74,000.- บาท 
 

เสนอราคาต่ าสุด 2/2562 
22 ต.ค. 2561 

3 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงทางระบาย
น้ าบ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ 12 ต าบลโป่ง
ตาลอง อ าเภอ 
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

23,000.- 23,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

หจก. รุ่งเรืองประสพโชค 
ราคา 23,000.- บาท 
 

หจก. รุ่งเรืองประสพโชค 
ราคา 23,000.- บาท 
 

เสนอราคาต่ าสุด 3/2562 
22 ต.ค. 2561 

4 โครงการซ่อมแซมคอสะพานและถนนท่ี
ช ารุด บ้านโป่งฉนวน หมู่ที่ 13 ต าบล
โป่งตาลอง อ าเภอ 
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

60,000.- 60,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

หจก. รุ่งเรืองประสพโชค 
ราคา 60,000.- บาท 
 

หจก. รุ่งเรืองประสพโชค 
ราคา 60,000.- บาท 
 

เสนอราคาต่ าสุด 4/2562 
22 ต.ค. 2561 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 
------------------------------------------------------ 

 

   ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ บัดนี้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลอง ได้ด าเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว นั้น 
 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศ
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยรายละเอียดตามแบบ สขร.1 ที่แนบท้าย
ประกาศฉบับนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
   

   ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

(นายสมพงษ์ วงษ์พิทักษ์) 
           รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง รักษาราชการแทน 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจัดซ้ือหรือ 

จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ี 

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และ 
วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

1 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางเดิมที่ช ารุดเป็นถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม เชื่อม หมู่ที่ 
9 บ้านมอตะเคียน ต าบลโป่งตาลอง 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสมีา 
   

57,000.- 57,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

หจก. รุ่งเรืองประสพโชค 
ราคา 56,000.- บาท 
 

หจก. รุ่งเรืองประสพโชค 
ราคา 56,000.- บาท 
 

เสนอราคาต่ าสุด 5/2562 
21 พ.ย. 2561 

2 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางเดิมที่ช ารุดเป็นถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร เชื่อม หมูที่ 2 
บ้านหนองคุ้ม ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

98,000.- 98,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

หจก. รุ่งเรืองประสพโชค 
ราคา 97,000.- บาท 
 

หจก. รุ่งเรืองประสพโชค 
ราคา 97,000.- บาท 
 

เสนอราคาต่ าสุด 6/2562 
21 พ.ย. 2561 

3 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยางเดิมที่ช ารุดเป็นถนนหิน
คลุก หมู่ที่ 7 บ้านสระน้ าใส(ซอยทอง
หล่อ 1) ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอ 
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

75,000.- 75,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

หจก. รุ่งเรืองประสพโชค 
ราคา 74,000.- บาท 
 

หจก. รุ่งเรืองประสพโชค 
ราคา 74,000.- บาท 
 

เสนอราคาต่ าสุด 7/2562 
21 พ.ย 

21 พ.ย. 2561 

 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 
------------------------------------------------------ 

 

   ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผล
การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ บัดนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ได้ด าเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว นั้น 
 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จึงขอ
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 โดยรายละเอียดตามแบบ สขร.1 ที่
แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
   

   ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

  (นายสมพงษ์ วงษ์พิทักษ์) 
           รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง รักษาราชการแทน 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

- - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม  2562 
------------------------------------------------------ 

 

   ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผล
การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ บัดนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ได้ด าเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว นั้น 
 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จึงขอ
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม  2562 โดยรายละเอียดตามแบบ สขร.1 
ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
   

   ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 

  (นายทองหล่อ ช้างสีทา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประจ าเดือน มกราคม 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

- - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
------------------------------------------------------ 

 

   ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผล
การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ บัดนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ได้ด าเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว นั้น 
 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จึงขอ
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยรายละเอียดตามแบบ สขร.1 
ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
   

   ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 

(นายทองหล่อ ช้างสีทา) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

- - - - - - - 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2562 
------------------------------------------------------ 

 

   ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผล
การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ บัดนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ได้ด าเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว นั้น 
 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จึงขอ
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม 2562 โดยรายละเอียดตามแบบ สขร.1 ที่
แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
   

   ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 

(นายทองหล่อ ช้างสีทา) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจัดซ้ือหรือ 

จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ี 

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และ 
วันทีข่องสัญญา 
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทุก 
หมู่บ้านภายในต าบลโป่งตาลอง 
(บ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ ๒ ซอย ๑) 
ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา   

229,000.- 227,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

หจก. รุ่งเรืองประสพโชค 
ราคา 225,000.- บาท 
 

หจก. รุ่งเรืองประสพโชค 
ราคา 225,000.- บาท 
 

เสนอราคาต่ าสุด 8/2562 
25 ม.ีค. 2562 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ 
บ้านปอหู (กลุ่มบ้านนางส าราญ) 
ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

403,000.- 432,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

หจก. รุ่งเรืองประสพโชค 
ราคา 401,000.- บาท 
 

หจก. รุ่งเรืองประสพโชค 
ราคา 401,000.- บาท 
 

เสนอราคาต่ าสุด 9/2562 
29 ม.ีค. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน เมษายน 2562 
------------------------------------------------------ 

 

   ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผล
การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ บัดนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ได้ด าเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว นั้น 
 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จึงขอ
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน เมษายน 2562 โดยรายละเอียดตามแบบ สขร.1   
ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
   

   ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
 
 

 
 
 

(นายทองหล่อ ช้างสีทา) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประจ าเดือน เมษายน 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง 
ผู้เสนอราคาและ 

ราคาที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

- - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 
------------------------------------------------------ 

 

   ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผล
การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ บัดนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ได้ด าเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว นั้น 
 

  ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศ 
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 โดยรายละเอียดตามแบบ สขร.1 ที่แนบ
ท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
   

   ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 

(นายทองหล่อ ช้างสีทา) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจัดซ้ือหรือ 

จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ี 

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และ 
วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านโป่งตาลอง (กลุ่มบ้านนายเสริม 
รุ่งทะเล) ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
  

410,000.- 410,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

ร้าน สุเทพ เขาใหญ ่
ราคา 408,000.- บาท 
 

ร้าน สุเทพ เขาใหญ ่
ราคา 408,000.- บาท 
 

เสนอราคาต่ าสุด 10/2562 
1 พ.ค. 2562 

2 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเนินทอง 
(กลุ่มบ้านนายเลิศ ทองจุล)  
ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

356,000.- 356,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

ร้าน สุเทพ เขาใหญ ่
ราคา 354,000.- บาท 
 

ร้าน สุเทพ เขาใหญ ่
ราคา 354,000.- บาท 
 

เสนอราคาต่ าสุด 11/2562 
1 พ.ค. 2562 

3 โครงการซ่อมสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซม ถนนลาดยาง หมู่ที่ 13 
บ้านโป่งฉนวน (เส้นทางบ้านนาง
พวงเงิน มาลาชาติ ซอย 2) 
 

331,000.- 331,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

หจก. รุ่งเรืองประสพโชค 
ราคา 330,000.-บาท 
 

หจก. รุ่งเรืองประสพโชค 
ราคา 330,000.-บาท 
 

เสนอราคาต่ าสุด 12/2562 
2 พ.ค. 2562 

 

 

 



-2- 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจัดซ้ือหรือ 

จัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ี 

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และ 
วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้าน
โป่งตาลอง หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้าน
หนองคุ้ม หมู่ที่ ๒ ต าบลโป่งตาลอง 
อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 

529,000.- 496,000.- ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

หจก. 9 อินทรีย์ ก่อสร้าง 
ราคา 350,000.-บาท 
 

หจก. รุ่งเรืองประสพโชค 
ราคา 350,000.-บาท 
 

เสนอราคาต่ าสุด 13/2562 
8 พ.ค. 2562 

5 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแบบเคพซีล หมู่ที่ ๒ บ้าน
หนองคุ้ม(หน้าโรงเรียนบ้านหนอง
คุ้มวิทยา ถึงหมู่ที่ ๙ บ้านมอ
ตะเคียน) ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

718,000.- 644,000.- ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

หจก. 9 อินทรีย์ ก่อสร้าง 
ราคา 450,000.-บาท 
 

หจก. รุ่งเรืองประสพโชค 
ราคา 450,000.-บาท 
 

เสนอราคาต่ าสุด 14/2562 
8 พ.ค. 2562 

6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านโป่งตาลอง (ซอยข้าง
โรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน) ต าบลโป่ง
ตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 

338,000.- 338,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

ร้าน สุเทพ เขาใหญ ่
ราคา 337,000.- บาท 
 

ร้าน สุเทพ เขาใหญ ่
ราคา 337,000.- บาท 
 

เสนอราคาต่ าสุด 15/2562 
24 พ.ค. 2562 

 

 

 

 



-3- 
 

 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินจัดซ้ือหรือ 

จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ี 

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

เลขที่และ 
วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง 
7 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม

ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
บ้านปอหู ต าบลโป่งตาลอง  
อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 
 

239,000.- 239,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

ร้าน สุเทพ เขาใหญ่ 
ราคา 338,000.- 
บาท 
 

ร้าน สุเทพ เขาใหญ่ 
ราคา 338,000.- 
บาท 
 

เสนอราคาต่ าสุด 16/2562 
24 พ.ค. 2562 

8 โครงการขยายเขตประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านมอตะเคียน 
ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

16,000.- 16,000.- เฉพาะเจาะจง 
 

อ านาจ แก้วลา 
ราคา 15,500.- บาท 
 

อ านาจ แก้วลา 
ราคา 15,500.- บาท 
 

เสนอราคาต่ าสุด 17/2562 
24 พ.ค. 2562 

 
 
 

 
 
 
 


