
        แบบ สขร.1 
สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนกนัยายน 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอื
จา้ง 

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

จดัซือ้ 

1 
ค่าซ้ืออาหารเสริม (นม) 39,491.-   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด ร้านใบบุญพาณิชย ์

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 87/2564 

        39,491.- 39,491.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 1 กันยายน 2564 

2 
ค่าจัดซื้อยางตะตอย 31,250.-   เฉพาะเจาะจง 

บริษัท นันพงศ์ คอนกรีต 
จำกัด บริษัท นันพงศ์ คอนกรีต จำกัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 88/2564 

        31,250.- 31,250.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 3 กันยายน 2564 

3 
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 158,200.-   เฉพาะเจาะจง นายสุทธิชยั  ขเม้นด ี นายสุทธิชยั  ขเม้นด ี

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 89/2564 

        158,200.- 158,200.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 3 กันยายน 2564 

4 
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 21,770.-   เฉพาะเจาะจง บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 90/2564 

        21,770.- 21,770.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 3 กันยายน 2564 

5 
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,000.-   เฉพาะเจาะจง หจก.แอดวานซ์ เทค  หจก.แอดวานซ์ เทค  

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 92/2564 

        เซ็นเตอร์ 2016 เซ็นเตอร์ 2016 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 9 กันยายน 2564 

        22,000.- 22,000.-     

6 
ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 5,600.-   เฉพาะเจาะจง 

บริษัท นันพงศ์ คอนกรีต 
จำกัด บริษัท นันพงศ์ คอนกรีต จำกัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 93/2564 

        5,600.- 5,600.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 13 กันยายน 2564 

                
 



 

แบบ สขร.1 

         

สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนกนัยายน 2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง 

ราคา
กลาง 

วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

7 
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 19,635.-   เฉพาะเจาะจง หจก.แอดวานซ์ เทค  หจก.แอดวานซ์ เทค  เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม "94/2564 
        เซ็นเตอร์ 2016 เซ็นเตอร์ 2016 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 13 กันยายน 2564 
        19,635.- 19,635.-     

๘ 
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6,401.-   เฉพาะเจาะจง ร้านใบบุญพาณิชย ์ ร้านใบบุญพาณิชย ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 95/2564 
        6,401.- 6,401.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 17 กันยายน 2564 
                

๙ 
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) 7,500.-   เฉพาะเจาะจง นายสุทธิชยั ขเม้นด ี นายสุทธิชยั ขเม้นด ี เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 96/2564 
        7,500.- 7,500.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 20 กันยายน 2564 
                

๑๐ 
ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ การทำซูช ิ 6,875.-   เฉพาะเจาะจง นางดวงจันทร์  หอมดวง นางดวงจันทร์  หอมดวง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 97/2564 
        6,875.- 6,875.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 20 กันยายน 2564 
                

๑๑ 
ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 10,280.-   เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์สุขก่อสร้าง ร้านสมบูรณ์สุขก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 98/2564 
        10,280.- 10,280.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 20 กันยายน 2564 
                

๑๒ 
ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 7,455.-   เฉพาะเจาะจง หจก.แอดวานซ์ เทค  หจก.แอดวานซ์ เทค  เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 101/2564 
        เซ็นเตอร์ 2016 เซ็นเตอร์ 2016 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 20 กันยายน 2564 
        7,455.- 7,455.-     

๑๓ 
ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6,158.-   เฉพาะเจาะจง ร้านใบบุญพาณิชย ์ ร้านใบบุญพาณิชย ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 102/2564 
        6,158.- 6,158.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 20 กันยายน 2564 
                

 



 

        แบบ สขร.1 

สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนกนัยายน  2565 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 
ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

จดัจา้ง 

1 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมดิน
และลงหินคลุกพร้อมบล็อคคอนเวิร์ส 135,000 

       
135,300  เฉพาะเจาะจง นายกุลทิพย์ โอษฐส ู นายกุลทิพย์ โอษฐส ู เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 134/2564 

สายดงน้อยพัฒนา-บา้นประดู่ ม.2       135,300 
                                 

135,000  เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 3 กันยายน 2564 

2 
ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถและ
ปรับปรุง 36,000 

         
36,000  เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ติเหลา นายมนตรี ติเหลา เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 135/2564 

ห้องน้ำอาคาร 2 ชั้น       36,000 36,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 3 กันยายน 2564 

3 

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทางเข้า
ศูนย์พักคอย Community lsolation 

                    
121,000  

       
121,000  เฉพาะเจาะจง หจก.ดอนทอง หจก.ดอนทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 141/2564 

       
                               

121,000  
                                 

121,000  เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 9 กันยายน 2564 

4 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ภายใน
เขตพื้นที่ 34,000 

         
34,000  เฉพาะเจาะจง นายกุลทิพย์ โอษฐส ู นายกุลทิพย์ โอษฐส ู เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 142/2564 

ตำบลโนนยอ ถนนสายสปก.เส้น 1 ช่วง
สวนนางทิพย์สุคลย ์บริเวณทางเข้า       34,000 

                                    
34,000  เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 9 กันยายน 2564 

นานางสัมฤทธิ ์               

5 
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและหิน
คลุก สาย 88,500 

         
89,100  เฉพาะเจาะจง หจก.ดอนทอง หจก.ดอนทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 145/2564 

ปักตะคร้อ ม.3       89,100 88,500 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 17 กันยายน 2564 

6 

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและหิน
คลุก สาย 214,000 

       
214,600  เฉพาะเจาะจง หจก.ดอนทอง หจก.ดอนทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 146/2564 

ปักเต็ง-สปก.1 ม.6       214,600 214,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 17 กันยายน 2564 
                

 

 



 

        แบบ สขร.1 

สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนกนัยายน  2565 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 
ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

จดัจา้ง 

7 
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและหิน
คลุก สาย 118,000 

       
118,800  เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชพัฒนะ หจก.โคราชพัฒนะ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 147/2564 

ประปา ม.1       118,800 118,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 17 กันยายน 2564 

8 

ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายใน
สำนักงาน 6,850   เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิชัยแอร์ เซอร์วิส ร้านสุทธิชัยแอร์ เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 151/2564 

        
                                    

6,850  
                                      

6,850  เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 20 กันยายน 2564 

9 
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก ซอย
ประปา-กุดตา 297,000 

       
300,000  เฉพาะเจาะจง หจก.ดอนทอง หจก.ดอนทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 153/2564 

พรม ม.3       300,000 297,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 22 กันยายน 2564 

10 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  33,000 
         

33,750  เฉพาะเจาะจง หจก.ดอนทอง หจก.ดอนทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 154/2564 
สายบ้านยางใน-คลองวังไผ ่ม.9       33,750 33,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 22 กันยายน 2564 

11 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย 
สปก.2 1,608,000 

    
1,610,177  เฉพาะเจาะจง 

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุ๊ป 
(2000) 

หจก.แอล.เอส.เอช.กรุ๊ป 
(2000) เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 155/2564 

        1,610,177 1,608,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 22 กันยายน 2564 
                

12 
ค่าจ้างขุดร่องน้ำ บริเวณหลังปั๊ม
น้ำมันยางทองป ิ 14,000 

         
14,400  เฉพาะเจาะจง นายกุลทิพย์ โอษฐส ู นายกุลทิพย์ โอษฐส ู เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 157/2564 

โตรเลียม ม.10       14,400 14,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 29 กันยายน 2564 

13 

จ้างเหมาสถานศึกษา เพือ่ประเมินความ
พึงพอใจ 20,000   เฉพาะเจาะจง 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครราชสีมา เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 159/2564 

ในการให้บริการประชาชน       20,000 20,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 29 กันยายน 2564 
                

 


