
        แบบ สขร. ๑ 
สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนธนัวาคม 2563 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 
         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอื
จา้ง 

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

จดัซือ้ 

1 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 11,560.-   เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ หจก.แอดไวซ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 11/2564 
        11,560.- 11,560.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 2 ธันวาคม  2563 
                

2 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 19,990.-   เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ หจก.แอดไวซ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 14/2564 
        19,990.- 19,990.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 21 ธันวาคม  2563 
                

3 
จัดซื้อวัสดุการเกษตร 6,560.-   เฉพาะเจาะจง ร้าน บุญสืบมืดโคราช ร้าน บุญสืบมืดโคราช เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 15/2564 
        6,560.- 6,560.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 23 ธันวาคม  2563 
                

4 
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 15,665.-   เฉพาะเจาะจง บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 16/2564 
        15,665.- 15,665.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 24 ธันวาคม  2563 
                

5 
จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเล่ือนกระจก 11,000.-   เฉพาะเจาะจง บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 17/2564 
        11,000.- 11,000.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 25 ธันวาคม  2563 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แบบ สขร. ๑ 

สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนธนัวาคม  2564 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอื
จา้ง 

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

จดัจา้ง 

1 

ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อ
ประชา 

                         
5,760    เฉพาะเจาะจง ร้านใส่ลายป้ายส ี ร้านใส่ลายป้ายส ี เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 37/2564 

สัมพันธ์การชำระภาษี ประจำป ี
2564       

                                    
5,760  

                                      
5,760  เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 22 ธันวาคม 2563 

2 
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หน้าที ่ 9,000   เฉพาะเจาะจง นายอำนวย  แดงละอุ่น นายอำนวย  แดงละอุ่น เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 39/2564 
ช่วยเหลืองานชา่งไฟฟ้า มกราคม       9,000 9,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 30 ธันวาคม 2563 

3 
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หน้าที ่ 8,000   เฉพาะเจาะจง นางตามล  ชุมศร ี นางตามล  ชุมศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 40/2564 
คนสวน มกราคม       8,000 8,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 30 ธันวาคม 2563 

4 
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หน้าที ่ 9,000   เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกนิภา  ราชขันธ ์ นางสาวกนกนิภา  ราชขันธ ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 41/2564 
ช่วยเหลืองานการเงิน มกราคม       9,000 9,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 30 ธันวาคม 2563 

5 
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หน้าที ่ 9,000   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรษา  ดาด ี นางสาวสุพรรษา  ดาด ี เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 42/2564 
ช่วยเหลืองานด้านบัญชี มกราคม       9,000 9,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 30 ธันวาคม 2563 

6 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หน้าที ่ 9,000   เฉพาะเจาะจง 

นางสาวอัจฉราภรณ์  นนตา
นอก นางสาวอัจฉราภรณ์  นนตานอก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 43/2564 

ช่วยเหลืองานด้านจัดเก็บรายได้ 
มกราคม       9,000 9,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 30 ธันวาคม 2563 

7 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หน้าที ่ 9,000   เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร  ดีถนัด นางสาวศศิธร  ดีถนัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 44/2564 
ช่วยเหลืองานครู ศพด. มกราคม       9,000 9,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 30 ธันวาคม 2563 
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สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนธนัวาคม  2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอื
จา้ง 

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

8 

จ้างเหมาจัดทำปา้ยตามโครงการ
จัดตั้ง 5,830   เฉพาะเจาะจง ร้านใส่ลายป้ายส ี ร้านใส่ลายป้ายส ี เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 45/2564 
จุดตรวจบริการชว่งเทศกาลปีใหม่ 
2564       5,830 5,830 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 30 ธันวาคม 2563 
                

 


