
แบบ สขร.1 
สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน  2563 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง 

ราคา
กลาง 

วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

จดัซือ้ 

1 
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 10,348.-   เฉพาะเจาะจง บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม "3/2564 
สำนักปลัด       10,348.00 10,348.00 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 6 พฤศจิกายน 2563 
                

2 
ซ้ือเครื่องปรับอากาศ 126,000.-   เฉพาะเจาะจง แมวการไฟฟ้า (นางอรุณี  ตรีวธุ) แมวการไฟฟ้า (นางอรุณี  ตรีวธุ) เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม "5/2564 
        126,000.- 126,000.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 13 พฤศจิกายน 2563 
                

3 
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  470,216.04   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม "7/2564 
        470,216.04 470,216.04 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 27 พฤศจิกายน 2563 
                

4 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 12,725.-   เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ หจก.แอดไวซ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม "8/2564 
        12,725.- 12,725.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 30 พฤศจิกายน 2563 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แบบ สขร.1 

สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน  2563 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 
ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

จดัจา้ง 

1 
โครงการปรับปรุงถนนชำรุด ถนนสาย 24,000          24,000  เฉพาะเจาะจง นายกุลทิพย์  โอษฐส ู นายกุลทิพย์  โอษฐส ู เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 21/2564 

สปก.เส้น 2 ต.โนนยอ       24,000 24,000 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ลว. 4 พฤศจิกายน 
2563 

2 
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 

                      
10,700    เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.ยางยนต ์ ร้าน เอส.พี.ยางยนต ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 23/2564 

หมายเลขทะเบยีน กท 1936 นม.       
                                  

10,700  
                                    

10,700  
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ลว. 12 พฤศจิกายน 
2563 

3 
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 

                      
14,700    เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.ยางยนต ์ ร้าน เอส.พี.ยางยนต ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 24/2564 

หมายเลขทะเบยีน นค 6945 นม.       
                                  

14,700  
                                    

14,700  
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ลว. 12 พฤศจิกายน 
2563 

4 
ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบอินเตอร์ 20,116   เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน) บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 25/2564 

เน็ต ภายในอบต.โนนยอ       20,116 20,116 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ลว. 13 พฤศจิกายน 
2563 

5 
ค่าโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน 488,000        489,851  เฉพาะเจาะจง ร้านคลังวัสด ุ ร้านคลังวัสด ุ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 26/2564 

และสิ่งก่อสร้าง ต.โนนยอ       
                               

489,851  488,000 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ลว. 25 พฤศจิกายน 
2563 

6 
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหนา้ที ่ 8,000   เฉพาะเจาะจง นางตามล  ชุมศร ี นางตามล  ชุมศร ี เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 27/2564 

คนสวน (ธันวาคม)       8,000 8,000 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ลว. 30 พฤศจิกายน 
2563 

7 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหนา้ที ่ 9,000   เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรษา  ดาด ี นางสาวสุพรรษา  ดาด ี เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 28/2564 

ช่วยเหลืองานด้านบัญชี (ธันวาคม)       9,000 9,000 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ลว. 30 พฤศจิกายน 
2563 

                
 

 



สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน  2563 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 
ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

จดัซือ้ 

8 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหนา้ที ่ 9,000   เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกนิภา  ราชขันธ ์ นางสาวกนกนิภา  ราชขันธ ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 29/2564 

ช่วยเหลืองานการเงิน (ธันวาคม)       9,000 9,000 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ลว. 30 พฤศจิกายน 
2563 

                

9 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหนา้ที ่ 9,000   เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉราภรณ์  นนตานอก นางสาวอัจฉราภรณ์  นนตานอก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 30/2564 

ช่วยเหลืองานด้านจัดเก็บรายได้       9,000 9,000 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ลว. 30 พฤศจิกายน 
2563 

(ธันวาคม)               

10 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหนา้ที ่ 9,000   เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร  ดีถนัด นางสาวศศิธร  ดีถนัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 31/2564 

ช่วยเหลืองานครู ศพด. (ธันวาคม)       9,000 9,000 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ลว. 30 พฤศจิกายน 
2563 

                

11 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหนา้ที ่ 9,000   เฉพาะเจาะจง นายอำนวย  แดงละอุ่น นายอำนวย  แดงละอุ่น เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 32/2564 

ช่วยเหลืองานชา่งไฟฟ้า (ธันวาคม)       9,000 9,000 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

ลว. 30 พฤศจิกายน 
2563 

                
 


