
                
                                                                                    สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ                                                                      แบบ สขร.1 

ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
หรือจาง 

ผูเสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

หมายเหตุท่ีคัดเลือก 
(โดยสรุป) 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ 

ขอตกลงในการซ้ือ 
หรือจาง 

1 ซื้อนํ้ามันรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 88-1017  
เดือน ธันวาคม (สํานักปลัด) 

150,000.- 150,000.- เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร 
ขามทะเลสอ 
7,468.80 

สหกรณการเกษตร 
ขามทะเลสอ 
7,468.80 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 36/2565 
วันท่ี 30 พ.ย. 2564 

2 
ซื้อนํ้ามันรถยนตสวนกลาง
ทะเบียน กท 5536 นม.  
เดือน ธันวาคม (สํานักปลัด) 

150,000.- 150,000.- เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร 
ขามทะเลสอ 

5,688 

สหกรณการเกษตร 
ขามทะเลสอ 

5,688 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 37/2565 
วันท่ี 30 พ.ย. 2564 

3 ซื้อนํ้ามันรถยนต ทะเบียน ขน 
4008 นม. เดือน ธันวาคม 
(กองคลัง) 

50,000.- 50,000.- เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร 
ขามทะเลสอ 

4,281  

สหกรณการเกษตร 
ขามทะเลสอ 

4,281  

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 38/2565 
วันท่ี 30 พ.ย. 2564 

4 ซื้อวัสดุตามโครงการนอมราํลึก
เน่ืองในวันคลายวันพระบรมฯ 5
ธันวาคม 2564 

10,000.- 10,000.- เฉพาะเจาะจง รานกมลพาณิชย 
4,255 

รานกมลพาณิชย 
4,255 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 39/2565 
วันท่ี 30 พ.ย. 2564 

 

5 ซื้อถุงยังชีพจํานวน 14 ถุง 160,419.- 160,419.- เฉพาะเจาะจง รานกมลพาณิชย 
7,000 

รานกมลพาณิชย 
7,000 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 40/2565 
วันท่ี 30 พ.ย. 2564 

 

 
 
 
 
 
 



                                                  
                                                                                        สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ                                                                           แบบ สขร.1 

ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
หรือจาง 

ผูเสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

หมายเหตุท่ีคัดเลือก 
(โดยสรุป) 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ 

ขอตกลงในการซ้ือ 
หรือจาง 

6 ซื้อวัสดุสาํนักงานหมึกเครื่องถาย
เอกสาร 

80,000.- 80,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟศ เซ็นเตอร 
กรุป 

22,400 

หจก.ออฟฟศ เซ็นเตอร 
กรุป 

22,400 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 41/2565 
วันท่ี  1 ธ.ค.2564 

 
7 ซื้อวัสดุการเกษตร 5,000.- 5,000.- เฉพาะเจาะจง รานลออศร ี

1,725 
รานลออศร ี

1,725 
ราคาท่ีเสนอไมเกิน

วงเงินงบประมาณและ
ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 42/2565 
วันท่ี 1 ธ.ค. 2564 

 
8 ซื้อนํ้าดื่ม 80,000.- 80,000.- เฉพาะเจาะจง นายอนัน พีระชัย 

1,000 
นายอนัน พีระชัย 

1,000 
ราคาท่ีเสนอไมเกิน

วงเงินงบประมาณและ
ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 43/2565 
วันท่ี 30 พ.ย. 2564 

 
9 ซื้อกระจกโคงมน 15,000.- 15,000.- เฉพาะเจาะจง บ.นาซา ไฟร โปรดักส 

แอนด เซฟตี้ จํากัด 
9,000 

บ.นาซา ไฟร โปรดักส 
แอนด เซฟตี้ จํากัด 

9,000 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 44/2565 
วันท่ี 21 ธ.ค. 2564 

 

10 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร 100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง รานกมลพาณิชย โดย 
นายกมลชัย นิลมาลา 

17,600 

รานกมลพาณิชย โดย 
นายกมลชัย นิลมาลา 

17,600 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 45/2565 
วันท่ี 21 ธ.ค. 2564 

 

 
 
 
 
 
 



 
                 สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ                                                                           แบบ สขร.1 

ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
หรือจาง 

ผูเสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

หมายเหตุท่ีคัดเลือก 
(โดยสรุป) 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ 

ขอตกลงในการซ้ือ 
หรือจาง 

11 ซื้อถุงยังชีพ จํานวน 21 ถุง 160,419.- 160,419.- เฉพาะเจาะจง รานกมลพาณิชย โดย 
นายกมลชัย นิลมาลา 

10,500 

รานกมลพาณิชย โดย 
นายกมลชัย นิลมาลา 

10,500 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 46/2565 
วันท่ี 21 ธ.ค. 2564 

 
12 ซื้ออาหารเสริม นม รร. 668,120.- 668,120.- เฉพาะเจาะจง บ.แมรี่ แอนด แดรี่ฯ 

29,559.60 
บ.แมรี่ แอนด แดรี่ฯ 

29,559.60 
ราคาท่ีเสนอไมเกิน

วงเงินงบประมาณและ
ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 47/2565 
วันท่ี 27 ธ.ค. 2564 

 
13 ซื้ออาหารเสริม นม รร. 668,120.- 668,120.- เฉพาะเจาะจง บ.แมรี่ แอนด แดรี่ฯ 

3,440.80 
บ.แมรี่ แอนด แดรี่ฯ 

3,440.80 
ราคาท่ีเสนอไมเกิน

วงเงินงบประมาณและ
ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 48/2565 
วันท่ี 27 ธ.ค. 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        

     สรุปผลการดําเนินการจัดจาง                              แบบสขร.1 
ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 

องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
หรือจาง 

ผูเสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 

หรือจาง 

หมายเหตุท่ีคัดเลือก 
(โดยสรุป) 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ 
หรือจาง 

1 จางเหมาพนักงานเก็บขยะ 
เดือน ธันวาคม 2564  
 (สํานักปลัด) 

600,000.- 600,000.- เฉพาะเจาะจง นายจัน หวังรายกลาง 
9,000 

นายจัน หวังรายกลาง 
9,000 

เปนผูมีคณุสมบัติ
ครบถวนถูกตองและไม
เกินวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 52/2565 
วันท่ี 30 พ.ย. 2564 

2 จางเหมาพนักงานเก็บขยะ 
เดือน ธันวาคม 2564  
 (สํานักปลัด) 

600,000.- 600,000.- เฉพาะเจาะจง นายจอม หวังรายกลาง 
9,000 

นายจอม หวังรายกลาง 
9,000 

เปนผูมีคณุสมบัติ
ครบถวนถูกตองและไม
เกินวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 53/2565 
วันท่ี 30 พ.ย. 2564 

3 จางเหมาพนักงานเก็บขยะ 
เดือน ธันวาคม 2564  
 (สํานักปลัด) 

600,000.- 600,000.- เฉพาะเจาะจง นายจอง ยศสูงเนิน 
9,000 

นายจอง ยศสูงเนิน 
9,000 

เปนผูมีคณุสมบัติ
ครบถวนถูกตองและไม
เกินวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 54/2565 
วันท่ี 30 พ.ย. 2564 

4 จางเหมาผูดูแลเด็ก 
 เดือน ธันวาคม 2564  
 

110,000.- 110,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.วิลาวัลย เภาพาล 
9,000 

น.ส.วิลาวัลย เภาพาล 
9,000 

เปนผูมีคณุสมบัติ
ครบถวนถูกตองและไม
เกินวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 55/2565 
วันท่ี 30 พ.ย. 2564 

5 จางเหมาทําปายเน่ืองในวันเฉลิม
วันท่ี 5 ธันวาคม 2564 

10,000.- 10,000.- เฉพาะเจาะจง รานหัวทะเล อิงคเจ็ท 
1,872.75 

รานหัวทะเล อิงคเจ็ท 
1,872.75 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 56/2565 
วันท่ี 3 ธ.ค. 2564 

 

 
 
 
 
 
 



 
        

                                      สรุปผลการดําเนินการจัดจาง                                                                      แบบ สขร.1 
ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 

องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
หรือจาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

หมายเหตุท่ีคัดเลือก 
(โดยสรุป) 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ 
หรือจาง 

6 จางเหมาซอมแซมเครื่องถาย
เอกสาร 

120,000.- 120,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟศ เซ็นเตอร 
กรุป 
950 

หจก.ออฟฟศ เซ็นเตอร 
กรุป 
950 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 57/2565 
วันท่ี 8 ธ.ค. 2564 

 
7 จางเหมาซอมแซม

คอมพิวเตอร 
120,000.- 120,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.ออฟฟศ เซ็นเตอร 

กรุป 
2,235 

หจก.ออฟฟศ เซ็นเตอร 
กรุป 

2,235 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 58/2565 
วันท่ี 8 ธ.ค. 2564 

 
8 จางเหมารถแมคโครไถดันขยะ 600,000.- 600,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพาวดี ปลอด

สันเทียะ 
9,000 

นางสาวยุพาวดี ปลอด
สันเทียะ 
9,000 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 59/2565 
วันท่ี 30 พ.ย. 2564 

 
9 จางเหมาทําไวนิลปลูกปา 600,000.- 600,000.- เฉพาะเจาะจง รานหัวทะเล อิงคเจ็ท 

300 
รานหัวทะเล อิงคเจ็ท 

300 
ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 60/2565 
วันท่ี 30 พ.ย. 2564 

 
10 จางเหมาซอมแซมและ

บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
120,000.- 120,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา ศาสตร

สูงเนิน 
15,500 

 

นางสาวสุวรรณา ศาสตร
สูงเนิน 
15,500 

 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 61/2565 
วันท่ี 13 ธ.ค. 2564 

 
 
 
 
 



 
 

                                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดจาง                                                                      แบบ สขร.1 
ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 

องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
หรือจาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

หมายเหตุท่ีคัดเลือก 
(โดยสรุป) 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ 
หรือจาง 

11 จางเหมถายเอกสารรางแผน
ขอบัญญัติ ป 2565 

600,000 600,000 เฉพาะเจาะจง รานเครือวัลย 
7,572.50 

รานเครือวัลย 
7,572.50 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 63/2565 
วันท่ี 30 พ.ย. 2564 

12 จางเหมาดดูสิ่งปฏิกูล  600,000 600,000 เฉพาะเจาะจง นายคงศักดิ์ จรโคกกรวด 
400 

นายคงศักดิ์ จรโคกกรวด 
400 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 64/2565 
วันท่ี 20 ธ.ค. 2564 

13 จางเหมาซอมแซมรถบรรทุก
ขยะ 88-1017 

120,000.- 120,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมพล เทียมโคกกรวด 
440 

นายสมพล เทียมโคกกรวด 
440 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 65/2565 
วันท่ี 20 ธ.ค. 2564 

14 จางเหมาทําปายไวนิลปองกัน
อุบัติเหตุชวงปใหม 

15,000.- 15,000.- เฉพาะเจาะจง รานหัวทะเลอิงคเจ็ท 
540 

รานหัวทะเลอิงคเจ็ท 
540 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 66/2565 
วันท่ี 21 ธ.ค. 2564 

15 จางเหมาซอมแซมระบบไฟฟา
ในอบต. 

600,000 600,000 เฉพาะเจาะจง นายธนากร เกมสูงเนิน 
19,500 

นายธนากร เกมสูงเนิน 
19,500 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 67/2565 
วันท่ี 27 ธ.ค. 2564 

 
 
 
 
 
 



 
                                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดจาง                                                                      แบบ สขร.1 

ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
หรือจาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

หมายเหตุท่ีคัดเลือก 
(โดยสรุป) 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ 
หรือจาง 

16 จางเหมาอาหารวางประชุม
สภา 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นาวสางปวีณา กองตรวจ
กลาง 
500 

นาวสางปวีณา กองตรวจ
กลาง 
500 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 68/2565 
วันท่ี 28 ธ.ค. 2564 

 




