
แบบ สขร.1 
สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนกมุภาพนัธ์ 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 
ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

จดัซือ้ 

1 
จัดซื้อค่าคอมพิวเตอร ์ 8,600.-   เฉพาะเจาะจง หจก.แอดวานซ์ เทค  หจก.แอดวานซ์ เทค  เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 32/2564 
        เซ็นเตอร์ 2016 เซ็นเตอร์ 2016 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 17 กุมภาพันธ ์2564 
        8,600.- 8,600.-     

2 
ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 14,680.-   เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์สุขก่อสร้าง ร้านสมบูรณ์สุขก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 35/2564 
        14,680.- 14,680.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 22 กุมภาพันธ ์2564 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        แบบ สขร.1 

สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนกมุภาพนัธ์  2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้
หรอืจา้ง 

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

จดัจา้ง 

1 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรตี 486,000 

       
489,200  เฉพาะเจาะจง หจก.มงคล พิมายก่อสร้าง หจก.มงคล พิมายก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 57/2564 

โดยปูผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ        489,200 
                            

486,000.00  เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลว. 1 กุมภาพันธ ์

2564 
(ซอยประชาร่มเกล้า) ม.8               

2 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรตี 480,000 

       
482,900  เฉพาะเจาะจง หจก.มงคล พิมายก่อสร้าง หจก.มงคล พิมายก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 58/2564 

โดยปูผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ (ถนนภายใน
หมู่บ้าน) ม.9       482,900 

                            
480,000.00  เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ลว. 3 กุมภาพันธ ์
2564 

3 
ค่าบำรุงซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลข 7,815   เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐชัย ภูมิกระจา่ง นายประเสริฐชัย ภูมิกระจา่ง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 59/2564 

ทะเบียน กท 1936 นม.       7,815 7,815 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลว. 5 กุมภาพันธ ์

2564 

4 
ค่าบำรุงซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลข 6,920   เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐชัย ภูมิกระจา่ง นายประเสริฐชัย ภูมิกระจา่ง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 60/2564 

ทะเบียน นค 6945 นม.       6,920 6,920 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลว. 5 กุมภาพันธ ์

2564 

5 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรตี 495,000 

       
499,000  เฉพาะเจาะจง หจก.มงคล พิมายก่อสร้าง หจก.มงคล พิมายก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 61/2564 

โดยปูผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ (สายบ้านเขวา้-       499,000 
                            

495,000.00  เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลว. 8 กุมภาพันธ ์

2564 
บ้านดงหลบ) ม.7               

6 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรตี 495,000 

       
499,000  เฉพาะเจาะจง หจก.มงคล พิมายก่อสร้าง หจก.มงคล พิมายก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 62/2564 

โดยปูผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ (สายบ้านดง
น้อย       499,000 

                            
495,000.00  เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ลว. 8 กุมภาพันธ ์
2564 

พัฒนา-หนองตะครองใหญ่) ม.10               



 

        แบบ สขร.1 

สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนกมุภาพนัธ์  2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้
หรอืจา้ง 

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

จดัจา้ง 

7 
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหนา้ที ่ 8,000   เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี มังกร นางสาวอัญชลี มังกร เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 63/2564 

คนสวน กุมภาพันธ ์       8,000 
                                

8,000.00  เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลว. 8 กุมภาพันธ ์

2564 

8 

โครงการก่อสร้าง คสล.สายทางหลวง
ประปา ม.1 440,000 

       
443,000  เฉพาะเจาะจง ร้านศุภกิตติ ์ ร้านศุภกิตติ ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 64/2564 

       443,000 
                                 

440,000  เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลว. 10 กุมภาพันธ ์

2564 

9 
โครงการก่อสร้าง คสล.ซอยตาเฉลา ม.3 440,000 

       
444,300  เฉพาะเจาะจง หจก.ดอนทอง หจก.ดอนทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 65/2564 

        444,300 
                                 

440,000  เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลว. 11 กุมภาพันธ ์

2564 

10 
โครงการก่อสร้าง คสล.ซอยตาจัด ม.3 412,000 

       
414,400  เฉพาะเจาะจง หจก.ดอนทอง หจก.ดอนทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 66/2564 

        414,400 412,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลว. 15 กุมภาพันธ ์

2564 

11 

โครงการก่อสร้าง คสล.ซอยตาบัง เที่ยง
เทพ ศาลาหลังใหม่ ม.4 340,000 341600 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชพัฒนะ หจก.โคราชพัฒนะ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 67/2564 

       341,600 340,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลว. 17 กุมภาพันธ ์

2564 

12 
โครงการก่อสร้าง คสล.ซอยตาเลา-หนอง 362,000 

       
364,000  เฉพาะเจาะจง หจก.ธนนวพร หจก.ธนนวพร เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 68/2564 

มะมิม ม.4       364,000 
                                 

362,000  เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลว. 17 กุมภาพันธ ์

2564 

13 

จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับ
อากาศ 17,000   เฉพาะเจาะจง นายเฉลียว หมีมะเริง นายเฉลียว หมีมะเริง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 70/2564 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและ       17,000 17,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลว. 19 กุมภาพันธ ์

2564 
ทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2565               



 

        แบบ สขร.1 

สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนกมุภาพนัธ์  2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้
หรอืจา้ง 

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

จดัจา้ง 

14 

โครงการก่อสร้าง คสล.สายบ้านนาง
พรวน-บา้นนางปรียา ปิดตาฝา้ย ม.5 446,000 

       
449,000  เฉพาะเจาะจง หจก.ดอนทอง หจก.ดอนทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 71/2564 

       449,000 
                            

446,000.00  เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลว. 23 กุมภาพันธ ์

2564 

15 
โครงการก่อสร้าง คสล.สายบ้านหนองตะ 445,000 

       
448,000  เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชพัฒนะ หจก.โคราชพัฒนะ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 72/2564 

ครองใหญ่-บ้านดงน้อยพัฒนา ม.5       448,000 
                                 

445,000  เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลว. 23 กุมภาพันธ ์

2564 

16 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรตี 362,000 

       
375,000  เฉพาะเจาะจง หจก.มงคล พิมายก่อสร้าง หจก.มงคล พิมายก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 73/2564 

โดยปูผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ ซอยปกัตะคุ ม.
8       375,000 

                            
362,000.00  เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ลว. 23 กุมภาพันธ ์
2564 

17 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหนา้ที ่ 9,000   เฉพาะเจาะจง นายอำนวย  แดงละอุ่น นายอำนวย  แดงละอุ่น เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 74/2564 

ช่วยเหลืองานชา่งไฟฟ้า (มีนาคม)       9,000 9,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลว. 24 กุมภาพันธ ์

2564 
                

18 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหนา้ที ่ 9,000   เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร  ดีถนัด นางสาวศศิธร  ดีถนัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 75/2564 

ช่วยเหลืองานครู ศพด. (มีนาคม)       9,000 9,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลว. 24 กุมภาพันธ ์

2564 
                

19 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหนา้ที ่ 8,000   เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี มังกร นางสาวอัญชลี มังกร เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 76/2564 

คนสวน (มีนาคม)       8,000 8,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ลว. 24 กุมภาพันธ ์

2564 
                

 


