
                
                                                                                    สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ                                                                      แบบ สขร.1 

ในรอบเดือน มีนาคม 2565 
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 มีนาคม (สํานักปลดั) 

150,000.- 150,000.- เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร 
ขามทะเลสอ 
10,045.50 

สหกรณการเกษตร 
ขามทะเลสอ 
10,045.50 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 69/2565 
วันท่ี 28 ก.พ. 2565 

2 
ซื้อนํ้ามันรถยนตสวนกลาง
ทะเบียน กท 5536 นม.  
เดือน มีนาคม (สํานักปลดั) 

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

6,048 

สหกรณการเกษตร 
ขามทะเลสอ 

6,048 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 70/2565 
วันท่ี 28 ก.พ. 2565 

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

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

4,536  

สหกรณการเกษตร 
ขามทะเลสอ 

4,536 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 71/2565 
วันท่ี 28 ก.พ. 2565 

4 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร กอง
คลัง  

100,000.- 100,000.- เฉพาะเจาะจง รานกมลพาณิชย 
20,760 

รานกมลพาณิชย 
20,760 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 72/2565 
วันท่ี 10 มี.ค. 2565 

 

5 ซื้อวัสดุตามโครงการปองกันโค
วิด 2019  

50,000.- 50,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวศันสนีย ลิ้มพงศานุ
รักษ 

8,410 

นางสาวศันสนีย ลิ้มพงศานุ
รักษ 

8,410 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 73/2565 
วันท่ี 14 มี.ค. 2565 

 

 
 
 
 
 
 



                                                  
                                                                                        สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ                                                                           แบบ สขร.1 

ในรอบเดือน มีนาคม 2565 
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
หรือจาง 

ผูเสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

หมายเหตุท่ีคัดเลือก 
(โดยสรุป) 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ 

ขอตกลงในการซ้ือ 
หรือจาง 

6 ซื้อนํ้าดื่ม  80,000.- 80,000.- เฉพาะเจาะจง นายอนัน พีระชัย 
1,000 

นายอนัน พีระชัย 
1,000 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 74/2565 
วันท่ี 14 มี.ค.2565 

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

31,037.58 
บ.แมรี่ แอนด แดรี่ฯ 

31,037.58 
ราคาท่ีเสนอไมเกิน

วงเงินงบประมาณและ
ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 75/2565 
วันท่ี 22 มี.ค. 2565 

 
8 ซื้ออาหารเสริม นม ศพด. 668,120.- 668,120.- เฉพาะเจาะจง บ.แมรี่ แอนด แดรี่ฯ 

3,612.84 
บ.แมรี่ แอนด แดรี่ฯ 

3,612.84 
ราคาท่ีเสนอไมเกิน

วงเงินงบประมาณและ
ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 76/2565 
วันท่ี 22 มี.ค. 2565 

 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



     
     สรุปผลการดําเนินการจัดจาง                              แบบสขร.1 

ในรอบเดือน มีนาคม 2565 
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 มีนาคม 2565 
 (สํานักปลัด) 

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

นายจัน หวังรายกลาง 
9,000 

เปนผูมีคณุสมบัติ
ครบถวนถูกตองและไม
เกินวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 85/2565 
วันท่ี 28 ก.พ.2565 

2 จางเหมาพนักงานเก็บขยะ 
เดือน มีนาคม 2565 
 (สํานักปลัด) 

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

นายจอม หวังรายกลาง 
9,000 

เปนผูมีคณุสมบัติ
ครบถวนถูกตองและไม
เกินวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 86/2565 
วันท่ี 28 ก.พ.2565 

3 จางเหมาพนักงานเก็บขยะ 
เดือน มีนาคม 2565 
 (สํานักปลัด) 

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

นายจอง ยศสูงเนิน 
9,000 

เปนผูมีคณุสมบัติ
ครบถวนถูกตองและไม
เกินวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 87/2565 
วันท่ี 28 ก.พ.2565 

4 จางเหมาผูดูแลเด็ก 
 เดือน มีนาคม 2565 
 

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

น.ส.วิลาวัลย เภาพาล 
9,000 

เปนผูมีคณุสมบัติ
ครบถวนถูกตองและไม
เกินวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 88/2565 
วันท่ี 28 ก.พ.2565 

5 จางเหมาซอมแซมรถสวนกลาง 
กท 5536  

120,000.- 120,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.นพอะไหลยนต 
12,765.10 

หจก.นพอะไหลยนต 
12,765.10 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 89/2565 
วันท่ี 14 มี.ค. 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 



        
                                      สรุปผลการดําเนินการจัดจาง                                                                      แบบ สขร.1 

ในรอบเดือน มีนาคม 2565 
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
หรือจาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

หมายเหตุท่ีคัดเลือก 
(โดยสรุป) 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ 
หรือจาง 

6 จางเหมาซอมแซมรถบรรทุก
ขยะ 88-1017  

120,000.- 120,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.นพอะไหลยนต 
4,964.80 

หจก.นพอะไหลยนต 
4,964.80 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 90/2565 
วันท่ี 14  มี.ค. 2565 

 
7 จางเหมาสวนหยอมหนาอบต. 600,000.- 600,000.- เฉพาะเจาะจง นายมาโนจย โถกสูงเนิน 

20,000 
นายมาโนจย โถกสูงเนิน 

20,000 
ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 91/2565 
วันท่ี 14 มี.ค.2565 

 
8 จางเหมาซอมแซม

เครื่องปรับอากาศ กองคลัง 
60,000.- 60,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา ศาสตร

สูงเนิน 
3,600 

นางสาวสุวรรณา ศาสตร
สูงเนิน 
3,600 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 93/2565 
วันท่ี 28 มี.ค.2565 

 
9 จางเหมาซอมแซม

เครื่องปรับอากาศ  
กองการศึกษา 

20,000.- 20,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวรรณา ศาสตร
สูงเนิน 
400 

นางสาวสุวรรณา ศาสตร
สูงเนิน 
400 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 94/2565 
วันท่ี 28 มี.ค.2565 

 
10 จางเหมาซอมแซม

คอมพิวเตอร 
60,000.- 60,000.- เฉพาะเจาะจง นายมาโนช แกวเนตร 

500 
นายมาโนช แกวเนตร 

500 
ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 95/2565 
วันท่ี 28 มี.ค.2565 

 
11 จางเหมาทําปาย No Gift 600,000.- 600,000.- เฉพาะเจาะจง หัวทะเลอิงคเจ็ท 

144 
 

หัวทะเลอิงคเจ็ท 
144 

 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 96/2565 
วันท่ี 31 มี.ค.2565 

 

 
 
 
 




