
 

แบบ สขร.1 
สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม 2564 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอื
จา้ง 

ราคา
กลาง 

วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

จดัซือ้ 

1 
ค่าวัสดุสำนักงาน(หมกึเครื่องถ่ายเอกสาร) 12,000.-   เฉพาะเจาะจง บริษัทเมืองย่า ออฟฟิศโพรดักส ์ บริษัทเมืองย่า ออฟฟิศโพรดักส ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 37/2564 
        12,000.- 12,000.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 19 มีนาคม 2564 
                

2 
ค่าวัสดุไฟฟ้า 13,400.-   เฉพาะเจาะจง ร้านสุขกำเนิดซาวด ์ ร้านสุขกำเนิดซาวด ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 38/2564 
        13,400.- 13,400.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 22 มีนาคม 2564 
                

3 
ค่าครุภัณฑ์การเกษตร 63,000.-   เฉพาะเจาะจง บริษัท เพื่อนช่างอุปกรณ์ จำกัด บริษัท เพื่อนช่างอุปกรณ์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 39/2564 
        63,000.- 63,000.- เง่ือนไขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว. 31 มีนาคม 2564 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม  2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้
หรอืจา้ง 

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

จดัจา้ง 

1 
โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยสาวเสมอ 120,000 

       
121,700  เฉพาะเจาะจง ร้านศุภกิตติ ์ ร้านศุภกิตติ ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 77/2564 

ม.6       121,700 120,000 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 1 มีนาคม 2564 

2 
โครงการก่อสร้าง คสล.ซอยบ้านนายถนอม 285,000 

       
287,000  เฉพาะเจาะจง หจก.ธนนวพร หจก.ธนนวพร เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 78/2564 

สุดขำ-วัด ม.6       287,000 
                                 

285,000  
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 2 มีนาคม 2564 

3 
โครงการก่อสร้าง คสล.ซอยชวนชม ม.6 175,000 

       
175,900  เฉพาะเจาะจง หจก.ดอนทอง หจก.ดอนทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 79/2564 

        175,900 175,000 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 5 มีนาคม 2564 

4 
โครงการก่อสร้าง คสล.สายบ้านเขว้า-บา้น 462,000 

       
463,700  เฉพาะเจาะจง หจก.ธนนวพร หจก.ธนนวพร เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 80/2564 

หนองตะครองใหญ่ ม.7       463,700 462,000 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 5 มีนาคม 2564 

5 
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายศาลา 108,000 

       
109,000  เฉพาะเจาะจง หจก.ดอนทอง หจก.ดอนทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 81/2564 

ประชามคมหมู่บ้าน-บ้านนายสมพงษ ์ดาด ีม.2       109,000 108,000 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 10 มีนาคม 2564 

6 
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำภายในหมูบ่้าน 312,000 

       
313,400  เฉพาะเจาะจง หจก.ดอนทอง หจก.ดอนทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 82/2564 

ม.9       313,400 312,000 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 10 มีนาคม 2564 

7 
โครงการก่อสร้าง คสล.ซอยช้อนทอง ม.10 477,000 

       
479,800  เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชพัฒนะ หจก.โคราชพัฒนะ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 83/2564 

        479,800 
                            

477,000.00  
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 12 มีนาคม 2564 

แบบ สขร.1 



 

        แบบ สขร.1 

สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม 2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอื
จา้ง 

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

จดัจา้ง 

8 
โครงการก่อสร้าง คสล.สายบ้านดงน้อยพัฒ- 460,000 

       
463,100  เฉพาะเจาะจง หจก.ดอนทอง หจก.ดอนทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 84/2564 

นา-บ้านหนองตะครองใหญ่ ม.10       463,100 460,000 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 12 มีนาคม 2564 

9 
โครงการก่อสร้าง คสล.ซอยสุขสำราญ ช่วง 302,000 

       
304,000  เฉพาะเจาะจง หจก.ธนนวพร หจก.ธนนวพร เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 85/2564 

บ้านนางดวงฤดี-บา้นนางบังอร ประพล ม.6       304,000 
                                 

302,000  
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 15 มีนาคม 2564 

10 
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

                      
27,650    เฉพาะเจาะจง นางอรุณ ี ตรีวุธ นางอรุณี  ตรีวุธ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 86/2564 

        27,650 
                                    

27,650  
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 18 มีนาคม 2564 

11 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินและหิน 255,000 

       
256,700  เฉพาะเจาะจง หจก.ธนนวพร หจก.ธนนวพร เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 88/2564 

คลุก สายไปแปลงเกษตร-โรงงานซีแพ็ค-อ่าง       256,700 255,000 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 29 มีนาคม 2564 

เก็ยน้ำโนนนอ้ย ม.2               

12 
โครงการปรับปรุงถนนดินและลงหินคลุก 268,000 

       
269,500  เฉพาะเจาะจง หจก.ดอนทอง หจก.ดอนทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 89/2564 

สายคลองสายไหม-กุดตาพรม ม.2       269,500 268,000 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 29 มีนาคม 2564 

13 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 69,500 

         
69,800  เฉพาะเจาะจง หจก. ศ คอนกรีต 2019 หจก. ศ คอนกรีต 2019 เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 90/2564 

บ้านประดู ่       69,800 69,500 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 30 มีนาคม 2564 

 

 



 

 

        แบบ สขร.1 

สรปุผลการดำเนนิการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนมนีาคม  2564 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ  อำเภอชมุพวง จงัหวดันครราชสมีา 

         

ลำดบั 
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจา้ง 

วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอื
จา้ง 

ราคากลาง วธิซีือ้หรอืจา้ง 
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและ ผูท้ี่ไดร้บัการคัดเลอืกและ เหตุผลทีค่ัดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง 

ที ่ ราคาที่เสนอ ราคาทีต่กลงซือ้หรอืจา้ง โดยสรปุ สญัญาหรอืขอ้ตกลงใน 
        การซือ้หรอืจา้ง 

จดัจา้ง 

14 
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหนา้ที ่ 56,000   เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี มังกร นางสาวอัญชลี มังกร เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 97/2564 

คนสวน เม.ย-ก.ย.64       56,000 56,000 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 31 มีนาคม 2564 

15 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหนา้ที ่ 54,000   เฉพาะเจาะจง นายอำนวย  แดงละอุ่น นายอำนวย  แดงละอุ่น เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 98/2564 

ช่วยเหลืองานชา่งไฟฟ้า เม.ย-ก.ย.64       54,000 54,000 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 31 มีนาคม 2564 

                

16 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหนา้ที ่ 54,000   เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร  ดีถนัด นางสาวศศิธร  ดีถนัด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 99/2564 

ช่วยเหลืองานครู ศพด. เม.ย-ก.ย. 64       54,000 54,000 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 31 มีนาคม 2564 

                

17 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหนา้ที ่ 54,000   เฉพาะเจาะจง นางสาวจาร ุ จันทินมาธร นางสาวจาร ุ จันทินมาธร เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม 100/2564 

ช่วยงานกองคลัง เม.ย-ก.ย. 64       54,000 54,000 
เง่ือนไขโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ลว. 31 มีนาคม 2564 

                
 


