
แบบ สขร.1 

         

สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอื
จา้ง 

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

จดัซือ้ 

1 
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 56,000.-   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองโกลบอล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองโกลบอล เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 3/2565 
 (เลือกตั้ง)       56,000.- 56,000.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 1 พฤศจิกายน 2564 
                

2 
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 12,455.-   เฉพาะเจาะจง บรษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด บรษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 4/2565 
        12,455.- 12,455.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 1 พฤศจิกายน 2564 
                

3 
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 26,627.-   เฉพาะเจาะจง บรษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด บรษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 5/2565 
        26,627.- 26,627.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 1 พฤศจิกายน 2564 
                

4 
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง 24,210.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ เทค ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ เทค เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 6/2565 
        เซนเตอร์ เซนเตอร์ เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 1 พฤศจิกายน 2564 
        24,210.- 24,210.-     

5 
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  24,210.-   เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ เทค เซ็นเตอร์  บริษัท แอดวานซ์ เทค เซ็นเตอร์  เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 6/2565 
กองคลัง       2,016.00 2,016.00 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 1 พฤศจิกายน 2564 
        24,210.- 24,210.-     

6 
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 135,000.- 135,477.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองโกลบอล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองโกลบอล เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 9/2565 
 (เลือกตั้ง)       135,000.- 135,000.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 10 พฤศจิกายน 2564 
                

7 
ซ้ืออาหารเสริม (นม) 424,813.68   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 10/2565 
        424,813.68 424,813.68 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 30 พฤศจิกายน 2564 
                

 



        แบบ สขร.๑ 
สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอื
จา้ง 

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

จดัซือ้ 

8 
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 8,445.-   เฉพาะเจาะจง บริษัท เทอดซีเมนต์ จำกัด บริษัท เทอดซีเมนต์ จำกัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 30/2565 

 (เลือกตั้ง)       8,445.- 8,445.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 25 พฤศจิกายน 2564 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แบบ สขร. ๑ 
สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอื
จา้ง 

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

จดัจา้ง 

1 
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนถนนดินและ 103,000.- 105,000.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทอง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 10/2565 

หินคลุก(สายคลองสายไหม-กุดตาพรม)        105,000.- 105,000.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 3 พฤศจิกายน 2564 

หมู่ 2               

2 
จ้างเหมาจัดทำปา้ยประชาสัมพันธ์ภาษี 6,090.-   เฉพาะเจาะจง ร้านใส่ลายป้ายส ี ร้านใส่ลายป้ายส ี

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 11/2565 

ประจำป ี2565       6,090.- 6,090.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 5 พฤศจิกายน 2564 

3 

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน
ตำบลโนนยอ 128,400.- 129,400.- เฉพาะเจาะจง นายกุลทิพย์  โอษฐส ู นายกุลทิพย์  โอษฐสู 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 14/2565 

       128,400.- 128,400.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 12 พฤศจิกายน 2564 

4 

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน
ตำบลโนนยอ 144,300.- 145,800.- เฉพาะเจาะจง นายกุลทิพย์  โอษฐส ู นายกุลทิพย์  โอษฐสู 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 15/2565 

       144,300.- 144,300.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 12 พฤศจิกายน 2564 

5 

จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีต 240,000.- 253,000.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลพิมาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลพิมาย 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 16/2565 

โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์
เลย์) ซอยปักตะคุ หมู่ 8       ก่อสร้าง ก่อสร้าง 

เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 22 พฤศจิกายน 2564 

       240,000.- 240,000.-     

6 

จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีต 480,000.- 498,400.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลพิมาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลพิมาย 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 17/2565 

โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โอเวอร์
เลย์)       ก่อสร้าง ก่อสร้าง 

เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 22 พฤศจิกายน 2564 

ซอยปักตะคุ หมู่ 9       480,000.- 480,000.-     



 

        แบบ สขร. ๑ 

สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอื
จา้ง 

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่         ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
                การซือ้หรอืจา้ง 

จดัจา้ง               

7 
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและ 15,125.-   เฉพาะเจาะจง นางทองลา ดาด ี นางทองลา ดาด ี

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 18/2565 

อาหารา่งพร้อมเครื่องดื่ม       15,125.- 15,125.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 23 พฤศจิกายน 2564 

8 

จ้างก่อสร้าง คสล.(ซอยหลังวัดบา้น
ยาง-คุ้มโนนตาเทศ) หมู ่10 163,000.- 165,100.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทอง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 19/2565 

       163,000.- 163,000.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 24 พฤศจิกายน 2564 

9 

จ้างก่อสร้าง คสล.(สายทางหลวง-
ประปา 222,000.- 224,700.- เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช
พัฒนะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชพัฒนะ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 20/2565 

จำนวน 2 ชว่ง) หมู่ 1       222,000.- 222,000.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 24 พฤศจิกายน 2564 

10 

จ้างก่อสร้าง คสล.(ซอยสายทอง
พัฒนา) 456,000.- 459,800.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทอง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 21/2565 

หมู่ 7       456,000.- 456,000.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 24 พฤศจิกายน 2564 

11 
จ้างก่อสร้าง คสล.(ซอยบ้านนายสุพล- 244,000.- 247,600.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนนวพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนนวพร 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 22/2565 

อบต) หมู่ 4       244,000.- 244,000.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 24 พฤศจิกายน 2564 

12 
จ้างก่อสร้าง คสล.(ซอยบ้านตามาก- 264,000.- 266,700.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทอง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 24/2565 

บ้านดงน้อยพัฒนา) หมู่ 1       264,000.- 264,000.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 25 พฤศจิกายน 2564 

                



 

        แบบ สขร. ๑ 

สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอื
จา้ง 

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่         ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
                การซือ้หรอืจา้ง 

จดัจา้ง               

13 

จ้างก่อสร้าง คสล.(ซอยหลังวัดอโสกา
ราม)  หมู ่1 79,000.- 79,800.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนนวพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนนวพร 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 25/2565 

       79,000.- 79,000.-- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 25 พฤศจิกายน 2564 

14 

จ้างก่อสร้าง คสล.(ซอยปู่ทองคำ) หมู่ 
6 154,000.- 156,100.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนนวพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนนวพร 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 26/2565 

        154,000.- 154,000.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 25 พฤศจิกายน 2564 

15 
จ้างก่อสร้าง คสล. 242,000.- 244,200.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทอง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 27/2565 

(ซอยปักตะคุ) หมู่ 8       242,000.- 242,000.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 25 พฤศจิกายน 2564 

16 
จ้างก่อสร้าง คสล. 110,000.- 110,800.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทอง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 28/2565 

(ซอยช้อนทอง) หมู ่10       110,000.- 110,000.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 25 พฤศจิกายน 2564 

17 
จ้างก่อสร้าง คสล. 350,000.- 352,800.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทอง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 31/2565 

(สายไปแปลงเกษตร) หมู ่2       350,000.- 350,000.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 26 พฤศจิกายน 2564 

                

18 
จ้างก่อสร้าง คสล. 193,000.- 194,400.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนนวพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนนวพร 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 32/2565 

(ซอยข้างเมรุวัดบ้านยาง) หมู ่10       193,000.- 193,000.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 26 พฤศจิกายน 2564 



 

        แบบ สขร. ๑ 

สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน 2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอื
จา้ง 

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่         ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
                การซือ้หรอืจา้ง 

จดัจา้ง               

19 
  
  

จ้างก่อสร้าง คสล.(ซอยบ้านตาจัด) หมู่ 
3 454,000.- 457,200.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทอง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนทอง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 33/2565 

        454,000.- 454,000.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 26 พฤศจิกายน 2564 

                

20 
  
  

จ้างก่อสร้าง คสล.(ซอยหลังบ้านนายสุ
พล 100,000.- 101,900.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนนวพร ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนนวพร 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตาม 34/2565 

แคนสิงห์ - บา้นนางทองม้วน พรมน้ำ)       100,000.- 100,000.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 26 พฤศจิกายน 2564 

หมู่ 4               

21 
  
  

จ้างก่อสร้าง คสล.(ซอยปักเต็ง) หมู ่6 106,000.- 108,000.- เฉพาะเจาะจง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราช

พัฒนะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชพัฒนะ 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง

ตาม 35/2565 

        106,000.- 106,000.- 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 26 พฤศจิกายน 2564 

                
 


