
        แบบ สขร.๑ 
สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอื
จา้ง 

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

จดัซือ้ 

1 
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 26,700.-   เฉพาะเจาะจง หจก.แอดวานซ์ เทค  หจก.แอดวานซ์ เทค  เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม "19/2564 
        เซ็นเตอร์ 2016 เซ็นเตอร์ 2016 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 11 มกราคม 2564 
        26,700.- 26,700.-     

2 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 13,050.-   เฉพาะเจาะจง หจก.แอดวานซ์ เทค  หจก.แอดวานซ์ เทค  เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม "20/2564 
        เซ็นเตอร์ 2016 เซ็นเตอร์ 2016 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 11 มกราคม 2564 
        13,050.- 13,050.-     

3 
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 18,400.-   เฉพาะเจาะจง หจก.แอดวานซ์ เทค  หจก.แอดวานซ์ เทค  เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม "21/2564 
        เซ็นเตอร์ 2016 เซ็นเตอร์ 2016 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 11 มกราคม 2564 
        18,400.- 18,400.-     

4 

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ
บาน 11,000.-   เฉพาะเจาะจง บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม "22/2564 
เล่ือนกระก 2 ชั้น       11,000.- 11,000.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 14 มกราคม 2564 
                

5 
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5,200.-   เฉพาะเจาะจง หจก.แอดวานซ์ เทค  หจก.แอดวานซ์ เทค  เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม "23/2564 
        เซ็นเตอร์ 2016 เซ็นเตอร์ 2016 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 14 มกราคม 2564 
        5,200.- 5,200.-     

6 
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 16,800.-   เฉพาะเจาะจง ร้านเค่ืองใช้ไฟฟ้าช้อนเงิน ร้านเค่ืองใช้ไฟฟ้าช้อนเงิน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม "24/2564 
        16,800.- 16,800.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 14 มกราคม 2564 
                

7 
ค่าวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด 15,030.-   เฉพาะเจาะจง ร้านใบบุพาณิชย ์ ร้านใบบุพาณิชย ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม "25/2564 
        15,030.- 15,030.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 18 มกราคม 2564 
                

 

 



        แบบ สขร.๑ 

สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม 2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอื
จา้ง 

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

8 
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 21,500.-   เฉพาะเจาะจง บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม "26/2564 
        21,500.- 21,500.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 18 มกราคม 2564 
                

9 
ค่าวัสดุสำนักงานกองคลัง 17,900.-   เฉพาะเจาะจง บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด บริษัท วงศ์สงวนสหวิศ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม "27/2564 
        17,900.- 17,900.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 20 มกราคม 2564 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        แบบ สขร.๑ 

สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม  2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอื
จา้ง 

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

จดัจา้ง 

1 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน
คอนกรีต 485,000 

       
488,000  เฉพาะเจาะจง หจก.มงคล พิมายก่อสร้าง หจก.มงคล พิมายก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 50/2564 

โดยปูผิวจราจรแอสฟัลท์ฯ (สายกลาง
หมู่       488,000 

                            
485,000.00  เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 29 มกราคม 2564 

บ้าน) ม.7               

2 
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหนา้ที ่ 9,000   เฉพาะเจาะจง นายอำนวย  แดงละอุ่น นายอำนวย  แดงละอุ่น เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 51/2564 
ช่วยเหลืองานชา่งไฟฟ้า (กุมภาพันธ์)       9,000 9,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 29 มกราคม 2564 
                

3 
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหนา้ที ่ 9,000   เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร  ดีถนัด นางสาวศศิธร  ดีถนัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 56/2564 
ช่วยเหลืองานครู ศพด. (กุมภาพันธ์)       9,000 9,000 เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 29 มกราคม 2564 
                

 


