
        แบบ สขร. 1 
สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอื
จา้ง 

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

จดัซือ้ 

1 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 26,300.-   เฉพาะเจาะจง หจก.แอดวานซ์ เทค  หจก.แอดวานซ์ เทค  

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 59/2564 

        เซ็นเตอร์ 2016 เซ็นเตอร์ 2016 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 5 กรกฎาคม 2564 

        26,300.- 26,300.-     

2 
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 9,955.-   เฉพาะเจาะจง บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 59/2564 

        9,955.- 9,955.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 8 กรกฎาคม 2564 

3 
ค่าวัสดุสำนักงาน 16,347.-   เฉพาะเจาะจง บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 61/2564 

        16,347.- 16,347.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 8 กรกฎาคม 2564 

4 
ค่าวัสดุสำนักงาน 10,365.-   เฉพาะเจาะจง บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 62/2564 

        10,365.- 10,365.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 20 กรกฎาคม 2564 

5 
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 17,700.-   เฉพาะเจาะจง บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 63/2564 

        17,700.- 17,700.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 21 กรกฎาคม 2564 

6 
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 16,050.-   เฉพาะเจาะจง หจก.แอดวานซ์ เทค  หจก.แอดวานซ์ เทค  

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 64/2564 

        เซ็นเตอร์ 2016 เซ็นเตอร์ 2016 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 21 กรกฎาคม 2564 

        16,050.- 16,050.-     
 



 

แบบ สขร. 1 
สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนกรฎาคม 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอื
จา้ง 

ราคา
กลาง 

วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

7 
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 10,535.-   เฉพาะเจาะจง บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 65/2564 

        10,535.- 10,535.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ลว. 21 กรกฎาคม 
2564 

8 

ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,613,000.-   เฉพาะเจาะจง บ.เอ็น แอล แมชซีนเนอรี่ เซอร์วิส บ.เอ็น แอล แมชซีนเนอรี่ เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 66/2564 

(รถบรรทุก)       จำกัด จำกัด 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ลว. 21 กรกฎาคม 
2564 

        2,613,000.- 2,613,000.-     

9 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุวิทยาศษสตร ์ 203,515.-   เฉพาะเจาะจง ร้านเดอะเบสเคมีคอล แอนด์ ร้านเดอะเบสเคมีคอล แอนด์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 67/2564 

การแพทย ์       ซัพพลาย ซัพพลาย 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ลว. 22 กรกฎาคม 
2564 

        203,515.- 203,515.-     

10 
ค่าจัดซื้อเตียงนอน 8,000.-   เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน ์อรรถชัยพานิช นายไพโรจน ์อรรถชัยพานิช เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 71/2564 

        8,000.- 8,000.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ลว. 27 กรกฎาคม 
2564 

11 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในศูนย์พกั 12,050.-   เฉพาะเจาะจง ร้านใบบุญพาณิชย ์ ร้านใบบุญพาณิชย ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 72/2564 

คอย       12,050.- 12,050.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ลว. 27 กรกฎาคม 
2564 

12 
ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 34,310.-   เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  ปิ่นสวุรรณแสง นายณัฐพล  ปิ่นสวุรรณแสง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 73/2564 

        34,310.- 34,310.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ลว. 27 กรกฎาคม 
2564 

13 

ค่าวัสดุไฟฟ้า (ศูนย์พักคอย) 24,515.-   เฉพาะเจาะจง ร้านสุขกำเนิดซาวด ์ ร้านสุขกำเนิดซาวด ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 74/2564 

        24,515.- 24,515.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ลว. 29 กรกฎาคม 
2564 

                
 



 

         

สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนกรฎาคม 2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอื
จา้ง 

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

14 
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24,600.-   เฉพาะเจาะจง หจก.แอดวานซ์ เทค  หจก.แอดวานซ์ เทค  

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 77/2564 

        เซ็นเตอร์ 2016 เซ็นเตอร์ 2016 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 29 กรกฎาคม 2564 

        24,600.- 24,600.-     

15 
ค่าครุภัณฑ์สนาม  52,000.-   เฉพาะเจาะจง บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 80/2564 

        52,000.- 52,000.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 30 กรกฎาคม 2564 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

         

สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม  2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอื
จา้ง 

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

จดัจา้ง 

1 
โครงการปรับปรุงถนนสายไปหนองกรด 
ม.7 89,000 

         
89,200  เฉพาะเจาะจง หจก.ดอนทอง หจก.ดอนทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 111/2564 

        89,200 89,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 7 กรกฎาคม 2564 

2 

โครงการก่อสร้าง คสล.สายสี่แยกบา้น
นาย 307,000 

       
308,400  เฉพาะเจาะจง หจก.ดอนทอง หจก.ดอนทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 113/2564 

กว้าง ม.1       308,400 307,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 15 กรกฎาคม 2564 
                

3 

โครงการก่อสร้าง คสล.สายบ้านยาง-
บ้านประดู ่ 270,000 

       
271,700  เฉพาะเจาะจง หจก.ดอนทอง หจก.ดอนทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 114/2564 

ม.3       271,700 270,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 16 กรกฎาคม 2564 
                

4 

โครงการก่อสร้าง คสล.สายทางลงท่า
ทราย ม.4 315,000 

       
316,700  เฉพาะเจาะจง หจก.ดอนทอง หจก.ดอนทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 115/2564 

        316,700 315,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 20 กรกฎาคม 2564 
                

5 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่า
ที่ดิน 370,000 

       
373,000  เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ติเหลา นายมนตรี ติเหลา เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 116/2564 

และสิ่งก่อสร้าง       373,000 370,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 20 กรกฎาคม 2564 
                

6 

จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง
หมายเลข 

                      
13,510    เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.บริการ ร้าน ว.บริการ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 117/2564 

ทะเบียน นค.9645 นม.       
                                  

13,510  
                                    

13,510  เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 21 กรกฎาคม 2564 
                



 

 

        แบบ สขร.1 

สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนกรกฎาคม  2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอื
จา้ง 

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

จดัจา้ง 

7 

โครงการก่อสร้าง คสล.ซอย 1 เสน่ห์
งาม ม.7 340,000 

       
347,200  เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชพัฒนะ หจก.โคราชพัฒนะ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 118/2564 

        347,200 
                                 

340,000  เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 23 กรกฎาคม 2564 

8 

โครงการก่อสร้าง คสล.สายทางไปหนอง
กุดจับ 308,000 

       
309,500  เฉพาะเจาะจง หจก.ดอนทอง หจก.ดอนทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 122/2564 

ม.9       309,500 308,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 29 กรกฎาคม 2564 
                

9 

โครงการก่อสร้าง คสล.ซอยลำดวนงาม 
ม.10 375,000 

       
377,000  เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชพัฒนะ หจก.โคราชพัฒนะ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 123/2564 

        377,000 
                                 

375,000  เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 29 กรกฎาคม 2564 
                

10 

จ้างเหมาติดต้ังระบบไฟฟ้า เพือ่
ดำเนินการจัดตั้ง 6,000   เฉพาะเจาะจง นายสุดใจ เหล่าบุญ นายสุดใจ เหล่าบุญ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 124/2564 
ศูนย์พักคอย โควิด-19       6,000 6,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 29 กรกฎาคม 2564 
                

11 

จ้างหมาจัดทำห้องปฏบิัติการเข้ง
เจ้าหน้าที่ฯ 6,500   เฉพาะเจาะจง นายวันชยั ใจแน่น นายวันชยั ใจแน่น เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 126/2564 
พร้อมติดตั้งระบบประปา เพือ่
ดำเนินการจัดตั้ง       6,500 6,500 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 29 กรกฎาคม 2564 
ศูนย์พักคอย โควิด-19               

 


