
ที่ โครงการ งบประมาณ ด าเนนิการจรงิ คงเหลอื คูส่ญัญา

1 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายบ ้า่นนางอาลยั

 - บา้นนางสมจติร ์ สงัวาลยจั์นทร ์หมูท่ี ่10 

บา้นพนูทรัพย ์ต.หนองตะไก ้อ.หนองบญุมาก 

จ.นครราชสมีา

174,000.00    152,000.00          22,000.00   หจก.สรยทุธคอนกรตี

2 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายบา้นนาย

สมพงษ์ ทันกระโทก หมูท่ี ่5 บา้นยอกขาม ต.

หนองตะไก ้อ.หนองบญุมาก จ.นครราชสมีา

71,000.00      65,000.00            6,000.00     หจก.สรยทุธคอนกรตี

3 โครงการปรับปรงุถนนลงหนิคลกุ สายป่าชา้-

ดอนตาแยม้ หมูท่ี ่12 บา้นภมูพัิฒนา ต.หนอง

ตะไก ้อ.หนองบญุมาก จ.นครราชสมีา

246,000.00    240,000.00          6,000.00     หจก.หนองบนุนากคา้วสัดุ

4 โครงการปรับปรงุถนนลงหนิคลกุ สายถนน 

2141-ไรน่างละเอยีด หมูท่ี ่10 บา้นพนูทรัพย ์

อ.หนองบญุมาก จ.นครราชสมีา

182,000.00    177,000.00          5,000.00     หจก.หนองบนุนากคา้วสัดุ

5 โครงการปรับปรงุถนนลงหนิคลกุ สายสามแยก

ไรน่ายสวุทิย ์เขตบ ารงุ-ไรน่ายพา หมูท่ี ่6 บา้น

มติรสมัพันธ ์ ต.หนองตะไก ้ อ.หนองบญุมาก  

จ.นครราชสมีา

754,000.00    519,000.00          235,000.00 หจก.เสงิสางการโยธา

6 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้นนาย

ภมูนิทร ์มัดตงัดอน หมูท่ี ่4 บา้นประชามติร ต.

หนองตะไก ้อ.หนองบญุมาก จ.นครราชสมีา

79,000.00      75,000.00            4,000.00     หจก.สรยทุธคอนกรตี

7 โครงการปรับปรงุถนนลงหนิคลกุ สายเลยีบ

คลองหนองตะโก หมูท่ี ่4 บา้นประชานมิติร ต.

หนองตะไก ้อ.หนองบญุมาก จ.นครราชสมีา

306,000.00    276,000.00          30,000.00   หจก.หนองบนุนากคา้วสัดุ

สรปุผลการจดัซือ้จดัจา้ง ขององคบ์รหิารสว่นต าบลหนองตะไก ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ณ  วนัที ่ 30   กนัยายน  2563
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8

โครงการปรับปรงุถนนลงหนิคลกุ สายโรงไก ่- 

ไรน่ายอาทติย ์มากมลูหมูท่ี ่10 บา้นพนูทรัพย ์

ต.หนองตะไก ้อ.หนองบญุมาก จ.นครราชสมีา

121,000.00    118,000.00          3,000.00     หจก.หนองบนุนากคา้วสัดุ

9 โครงการปรับปรงุถนนลงหนิคลกุ สายไรน่าย

เหลอื - ไรน่ายบญุชว่ย ครอบกลาง หมูท่ี ่8 

บา้นเสรมิสขุ ต.หนองตะไก ้อ.หนองบญุมาก จ.

นครราชสมีา

418,000.00    415,000.00          3,000.00     หจก.สรยทุธคอนกรตี

10 โครงการปรับปรงุถนนลงหนิคลกุ สายวดัสวรรค์

วาร ี- ไรน่ายสมัฤทธิ ์ ครอบกลาง  หมูท่ี ่7 บา้น

แสงทอง ต.หนองตะไก ้อ.หนองหนองบญุมาก 

 จ.นครราชสมีา

634,000.00    418,000.00          216,000.00 หจก.สมบรูณ์โชคแทรคเตอร์

11 โครงการปรับปรงุถนนลงหนิคลกุ สายเลยีบ

คลองดนิด า  หมูท่ี ่12 บา้นภมูพัิฒนา  ต.หนอง

ตะไก ้อ.หนองบญุมาก  จ.นครราชสมีา

724,000.00    495,000.00          229,000.00 หจก.สมบรูณ์โชคแทรคเตอร์

12 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายหนองสนวน - 

ไรน่ายนรนิทร ์ประสาทพพิธิพรชยั หมูท่ี ่6 บา้น

มติรสมัพันธ์

499,000.00    458,000.00          41,000.00   หจก.สรยทุธคอนกรตี

13 โครงการปรับปรงุถนนลงหนิคลกุ สายเลยีบ

คลองลงุไทร หมูท่ี ่4 บา้นประชานมิติร ต.

หนองตะไก ้อ.หนองบญุมาก จ.นครราชสมีา

264,000.00    260,000.00          4,000.00     หจก.ภูส่กลุทรัพย์

14 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายสามแยกนา

นางสอง - คลองสวายสอ หมูท่ี ่12 บา้นภมูิ

พัฒนา

473,000.00    384,000.00          89,000.00   หจก.สรยทุธคอนกรตี



ที่ โครงการ งบประมาณ ด าเนนิการจรงิ คงเหลอื คูส่ญัญา
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15 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สาย

หนา้บา้นนายสายรุง้ สนิปร ุ-บา้นนางสายบัว 

ทองเพ็ชร หมูท่ี ่ 11 บา้นไทยอยูเ่ย็น ต.หนอง

ตะไก ้อ.หนองบญุมาก  จ.นครราชสมีา

89,400.00      79,000.00            10,400.00   หจก.สรยทุธคอนกรตี

16 โครงการปรับปรุุงถนนลงหนิคลกุ  สายไรน่าย

ประกติ - ไรน่ายเสกสรร กึง่กลาง หมูท่ี ่8 บา้น

เสรมิสขุ ต.หนองตะไก ้อ.หนองบญุมาก  จ.

นครราชสมีา

256,900.00    236,000.00          20,900.00   หจก.ภูส่กลุทรัพย์

17 โครงการปรับปรงุและตอ่เตมิอาคารทีท่ าการ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองตะไก ้

500,000.00    410,000.00          90,000.00   หจก.เกษตรชยัการโยธา

18 จา้งออกแบบ งานกอ่สรา้ง 200,000.00    75,000.00            125,000.00 นายธณกร จติรณรงค์

19 จัดซือ้ซุม้เฉลมิพระเกยีรตฯิ ในหลวงรัชกาลที ่10 59,000.00      57,000.00            2,000.00     รา้นสหมติรกรุ๊ป

20 โครงการปรับปรุุงถนนลงหนิคลกุ สายแยกนา

นางสอง-นานายตุย๋ หมูท่ี ่3 บา้นหนองตะไก ้

ต.หนองกตะไก ้อ.หนองบญุมาก  จ.นครราชสมีา

450,000.00    428,000.00          22,000.00   หจก.ภูส่กลุทรัพย์

21 โครงการปรับปรงุถนนลงหนิคลกุ สายไรน่ายธง 

เดือ่ขนุทด-ไรผู่ใ่หญช่ยั  หมูท่ี ่8 บา้นเสรมิสขุ 

ต.หนองตะไก ้อ.หนองบญุมาก จ.นครราชสมีา

289,000.00    285,000.00          4,000.00     หจก.ภูส่กลุทรัพย์
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22 โครงการปรับปรงุถนนลงหนิคลกุ สายไรน่าย

นอ้ม เงนิรวง - เขตตดิตอ่ด าบลหนองไมไ้ผ ่

หมูท่ี ่5 บา้นยอกขาม ต.หนองตะไก ้อ.หนอง

บญุมาก จ.นครราชสมีา

    253,000.00 250,000.00          3,000.00     หจก.ภูส่กลุทรัพย์

23 โครงการปรับปรงุถนนลงหนิคลกุ สาย นานาง

สอง–คลองสวายสอ หมูท่ี ่11 บา้นไทยอยูเ่ย็น

485,000.00    483,000.00          2,000.00     บจก.ดไีซน ืแอนด ์เอ็นจเินยีริง่คอน

สตรัคชัน่

24 โครงการปรับปรงุถนนลงหนิคลกุ สายนานาย

มว่ง-คอกหมนูายประหยัด หมูท่ี ่12 บา้นภมูิ

พัฒนา ต.หนองตะไก ้อ.หนองบญุมาก จ.

นครราชสมีา

662,000.00    449,000.00          213,000.00 บจก.ธันยช์นก

25 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายบา้นนายอรา่ม 

ปรอ๋กระโทก - นายมานะ  วทิยานุวฒัน์ หมูท่ี ่3

 บา้นหนองตะไก ้

745,000.00    459,000.00          286,000.00 หจก.หนองบนุนากคา้วสัดุ

26 โครงการปรับปรงุถนนลงหนิคลกุ สายไรน่าย

เทีย่ง ออ่งพมิาย - เขตตดิตอ่ต าบลหนองไมไ่ผ่ 

 หมูท่ี ่1 บา้นหนองตะไก ้ต.หนองตะไก ้อ.

หนองบญุมาก จ.นครราชสมีา

570,000.00    386,535.00          183,465.00 บจก.เทดิจติเมอืงคงกอ่สรา้ง

27 จัดซือ้เกา้อีส้ านักงาน จ านวน  6 ตวั 36,000.00      34,800.00            1,200.00     หจก.นครราชสมีาเพชรประทปี

28 จัดซือ้เครือ่งถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว – 

ด า)

120,000.00    115,000.00          5,000.00     บจก.วรีพล โอเอ

29 จัดซือ้เครือ่งโทรสาร 6,000.00        5,850.00              150.00        หจก.เทวญัครภัุณฑส์ตลี

30 จัดซือ้เครือ่งปรับอากาศ แบบแยกสว่น 91,800.00      90,000.00            1,800.00     หจก.ใตฟ้้า ซติี้
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31 จัดซือ้เตน้ทผ์า้ใบ ขนาด 2 หอ้ง จ านวน 3 หลงั 81,000.00      75,000.00            6,000.00     รา้น อู.่อ.เจรญิเบาะรถยนต์

32 จัดซือ้รถบรรทกุ(ดเีซล) ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบ

ดบัเบิล้แค็บ

868,000.00    850,000.00          18,000.00   บจก.โตโยตา้ไทยเย็น

33 จัดซือ้เครือ่งพมิพช์นดิเลเซอร/์ชนดิLED ขาวด า

 ส านักปลดั

2,600.00        2,590.00              10.00          บจก.ใตฟ้้ามอเตอร ์คอมพวิเตอร์

34 จัดซือ้เครือ่งพมิพเ์ลเซอรห์รอื LED ขาวด าชนดิ

 Network แบบที ่1 ส านักปลดั

8,900.00        8,800.00              100.00        บจก.ใตฟ้้ามอเตอร ์คอมพวิเตอร์

35 จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน

 กองคลงั

17,000.00      16,900.00            100.00        บจก.ใตฟ้้ามอเตอร ์คอมพวิเตอร์

36 จัดซือ้เครือ่งพมิพ ์Multifunction เลเซอรห์รอื 

LED ส ีกองการศกึษา

15,000.00      14,900.00            100.00        บจก.ใตฟ้้ามอเตอร ์คอมพวิเตอร์

37 จัดซือ้เครือ่งพมิพ ์Multifunction เลเซอรห์รอื 

LED ส ีกองคลงั

15,000.00      14,900.00            100.00        บจก.ใตฟ้้ามอเตอร ์คอมพวิเตอร์

38 จัดซือ้เครือ่งวดัอณุหภมูแิบบอนิฟราเรด จ านวน

 2 เรือ่ง

7,000.00        6,000.00              1,000.00     รา้น เจเค เทคโนโลย ีซพัพลาย

39 จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน

 กองสาธารณสขุ

17,000.00      16,900.00            100.00        บจก.ใตฟ้้ามอเตอร ์คอมพวิเตอร์

40 จัดซือ้เครือ่งอา่นบัตร 1,500.00        1,400.00              100.00        บจก.ใตฟ้้ามอเตอร ์คอมพวิเตอร์

41 จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน

 กองชา่ง

17,000.00      16,900.00            100.00        บจก.ใตฟ้้ามอเตอร ์คอมพวิเตอร์

42 จัดซือ้เครือ่งพมิพ ์Multifunction เลเซอร ์หรอื 

LED ส ีกองชา่ง

15,000.00      14,900.00            100.00        บจก.ใตฟ้้ามอเตอร ์คอมพวิเตอร์


