
                
                                                                                    สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ                                                                      แบบ สขร.1 

ในรอบเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน (สํานักปลัด) 

150,000.- 150,000.- เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร 
ขามทะเลสอ 
11,670.20 

สหกรณการเกษตร 
ขามทะเลสอ 
11,670.20 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 15/2565 
วันท่ี 29 ต.ค. 2564 

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

150,000.- 150,000.- เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร 
ขามทะเลสอ 
7,445.00 

สหกรณการเกษตร 
ขามทะเลสอ 
7,445.00 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 16/2565 
วันท่ี 29 ต.ค. 2564 

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

50,000.- 50,000.- เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตร 
ขามทะเลสอ 
4,458.50  

สหกรณการเกษตร 
ขามทะเลสอ 
 4,438.50 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 17/2565 
วันท่ี 29 ต.ค. 2564 

4 ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT 
โรงเรียนในตําบลโปงแดง
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2564 

668,120.- 668,120.- เฉพาะเจาะจง บ.เมรี่ แอนด เดรี่ โปรดักส 
จํากัด 

32,515.56 

บ.เมรี่ แอนด เดรี่ โปรดักส 
จํากัด 

32,515.56 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 19/2565 
วันท่ี 1 พ.ย. 2564 

 

5 ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโปงแดง
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2564 

668,120.- 668,120.- เฉพาะเจาะจง บ.เมรี่ แอนด เดรี่ โปรดักส 
จํากัด 

3,784.88 

บ.เมรี่ แอนด เดรี่ โปรดักส 
จํากัด 

3,784.88 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 18/2565 
วันท่ี 1 พ.ย. 2564 

 

 
 
 
 
 
 



                                                  
                                                                                        สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ                                                                           แบบ สขร.1 

ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
หรือจาง 

ผูเสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

หมายเหตุท่ีคัดเลือก 
(โดยสรุป) 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ 

ขอตกลงในการซ้ือ 
หรือจาง 

6 นํ้าดื่ม ประจําเดือน พฤศจิกายน
2564 

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

นายอนัน พีระชัย 
1,000 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 20/2565 
วันท่ี 1 พ.ย. 2564 

 
7 ซื้อคูมือเลือกตั้งนายกและ

สมาชิกสภาอบต.โปงแดง 
250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง รานว.พาณิชยเจริญ 

37,300 
รานว.พาณิชยเจริญ 

37,300 
ราคาท่ีเสนอไมเกิน

วงเงินงบประมาณและ
ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 21/2565 
วันท่ี 8 พ.ย. 2564 

 
8 ซื้อวัสดุท่ีใชในการรับสมัคร

เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
อบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง รานว.พาณิชยเจริญ 
25,254 

รานว.พาณิชยเจริญ 
25,254 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 22/2565 
วันท่ี 8 พ.ย. 2564 

 
9 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 

 (สํานักปลัด) 
30,000.- 30,000.- เฉพาะเจาะจง รานกมลพาณิชย โดย 

นายกมลชัย นิลมาลา 
23,874 

รานกมลพาณิชย โดย 
นายกมลชัย นิลมาลา 

23,874 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 23/2565 
วันท่ี 15 พ.ย. 2564 

 

10 ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
นํ้ามันจารบี (สํานักปลดั) 

150,000.- 150,000.- เฉพาะเจาะจง รานกมลพาณิชย โดย 
นายกมลชัย นิลมาลา 

8,260 

รานกมลพาณิชย โดย 
นายกมลชัย นิลมาลา 

8,260 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 24/2565 
วันท่ี 15 พ.ย. 2564 

 

 
 
 
 
 
 



 
                 สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ                                                                           แบบ สขร.1 

ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
หรือจาง 

ผูเสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

หมายเหตุท่ีคัดเลือก 
(โดยสรุป) 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ 

ขอตกลงในการซ้ือ 
หรือจาง 

11 ซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย (สํานัก
ปลัด) 

15,000.- 
 

15,000.- 
 

เฉพาะเจาะจง รานกมลพาณิชย โดย 
นายกมลชัย นิลมาลา 

11,450 

รานกมลพาณิชย โดย 
นายกมลชัย นิลมาลา 

11,450 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 25/2565 
วันท่ี 15 พ.ย. 2564 

 
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หมึกเครื่อง

ปริ้นเตอร (กองคลัง) 
100,000.- 100,000.- เฉพาะเจาะจง รานกมลพาณิชย โดย 

นายกมลชัย นิลมาลา 
29,600 

รานกมลพาณิชย โดย 
นายกมลชัย นิลมาลา 

29,600 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 26/2565 
วันท่ี 15 พ.ย. 2564 

 
13 ซื้อวัสดุไฟฟา (กองชาง) 100,000.- 100,000.- เฉพาะเจาะจง รานกมลพาณิชย โดย 

นายกมลชัย นิลมาลา 
99,995 

รานกมลพาณิชย โดย 
นายกมลชัย นิลมาลา 

99,995 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 28/2565 
วันท่ี 15 พ.ย. 2564 

 
14 ซื้อวัสดุไฟฟา (กองการศึกษา) 3,000.- 3,000.- เฉพาะเจาะจง รานกมลพาณิชย โดย 

นายกมลชัย นิลมาลา 
2,995 

รานกมลพาณิชย โดย 
นายกมลชัย นิลมาลา 

2,995 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 29/2565 
วันท่ี 15 พ.ย. 2564 

 
15 ซื้อคูมือกปน.ท่ีใชในการรับสมคัร

เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
อบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง รานว.พาณิชยเจริญ 
14,850 

รานว.พาณิชยเจริญ 
14,850 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 30/2565 
วันท่ี 15 พ.ย. 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
         สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ                                                                           แบบ สขร.1 

ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
หรือจาง 

ผูเสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

หมายเหตุท่ีคัดเลือก 
(โดยสรุป) 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ 

ขอตกลงในการซ้ือ 
หรือจาง 

16 ซื้อฉากก้ันท่ีใชในการรับสมัคร
เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
อบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง รานกมลพาณิชย โดย 
นายกมลชัย นิลมาลา 

7,500 

รานกมลพาณิชย โดย 
นายกมลชัย นิลมาลา 

7,500 
 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 31/2565 
วันท่ี 23 พ.ย. 2564 

 

17 ซื้อวัสดุท่ีใชในการรับสมัคร
เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
อบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง รานกมลพาณิชย โดย 
นายกมลชัย นิลมาลา 

4,170 

รานกมลพาณิชย โดย 
นายกมลชัย นิลมาลา 

4,170 
 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 32/2565 
วันท่ี 23 พ.ย. 2564 

 

18 ซื้อวัสดุไฟฟาท่ีใชในการรับสมัคร
เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
อบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง รานละออศร ี 
650 

รานละออศร ี 
650 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 
 

ใบสั่งซื้อ 33/2565 
วันท่ี 23 พ.ย. 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     สรุปผลการดําเนินการจัดจาง                              แบบสขร.1 

ในรอบเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 2564  
 (สํานักปลัด) 

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

นายจัน หวังรายกลาง 
9,000 

เปนผูมีคณุสมบัติ
ครบถวนถูกตองและไม
เกินวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 13/2565 
วันท่ี 29 ต.ค. 2564 

2 จางเหมาพนักงานเก็บขยะ 
เดือน พฤศจิกายน 2564  
 (สํานักปลัด) 

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

นายจอม หวังรายกลาง 
9,000 

เปนผูมีคณุสมบัติ
ครบถวนถูกตองและไม
เกินวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 14/2565 
วันท่ี 29 ต.ค. 2564 

3 จางเหมาพนักงานเก็บขยะ 
เดือน พฤศจิกายน 2564  
 (สํานักปลัด) 

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

นายจอง ยศสูงเนิน 
9,000 

เปนผูมีคณุสมบัติ
ครบถวนถูกตองและไม
เกินวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 15/2565 
วันท่ี 29 ต.ค. 2564 

4 จางเหมาผูดูแลเด็ก 
 เดือน พฤศจิกายน 2564  
 

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

น.ส.วิลาวัลย เภาพาล 
9,000 

เปนผูมีคณุสมบัติ
ครบถวนถูกตองและไม
เกินวงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจาง 16/2565 
วันท่ี 29 ต.ค. 2564 

5 จางเหมาทําตรายางใชในการรับ
สมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิก
สภาอบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง บ.โนนไทยศลิป จํากัด 
960 

บ.โนนไทยศลิป จํากัด 
960 

ราคาท่ีเสนอไมเกิน
วงเงินงบประมาณและ

ถูกตองตามเง่ือนไข 

ใบสั่งซื้อ 19/2565 
วันท่ี 8 พ.ย. 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 



        
                                      สรุปผลการดําเนินการจัดจาง                                                                      แบบ สขร.1 

ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
หรือจาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

หมายเหตุท่ีคัดเลือก 
(โดยสรุป) 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ 
หรือจาง 

6 จางเหมาทําปายไวนิลตาม
โครงการเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกสภาอบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง รานหัวทะเลอิงคเจ็ท 
2,700 

รานหัวทะเลอิงคเจ็ท 
2,700 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 20/2565 
วันท่ี 8 พ.ย. 2564 

 
7 จางเหมาทําปายนับคะแนน

ตามโครงการเลือกตั้งนายก
และสมาชิกสภาอบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง น.ส.สญัญา ดุงสูงเนิน 
26,000 

น.ส.สญัญา ดุงสูงเนิน 
26,000 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 21/2565 
วันท่ี 8 พ.ย. 2564 

 
8 จางเหมาซอมแซมและ

บํารุงรักษารถบรรทุกขยะ 88-
1017 นครราชสีมา 

120,000.- 120,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.นพอะไหลยนต 
4,028.55 

หจก.นพอะไหลยนต 
4,028.55 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 22/2565 
วันท่ี 15 พ.ย. 2564 

 
9 จางเหมาซอมแซมและ

บํารุงรักษารถกองคลัง  
ขน 4008 นครราชสีมา 

60,000.- 60,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.นพอะไหลยนต 
5,703.10 

หจก.นพอะไหลยนต 
5,703.10 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 23/2565 
วันท่ี 15 พ.ย. 2564 

 
10 จางเหมาซอมแซมและ

บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
โน็ตบุค (สํานักปลัด) 

120,000.- 120,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบิ๊ก ซสิเต็มส 
321 

 
 

หจก.เดอะบิ๊ก ซสิเต็มส 
321 

 
 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 24/2565 
วันท่ี 22 พ.ย. 2564 

 
 
 
 
 
 



 
                                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดจาง                                                                      แบบ สขร.1 

ในรอบเดือน พฤสจิกายน 2564 
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
หรือจาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

หมายเหตุท่ีคัดเลือก 
(โดยสรุป) 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ 
หรือจาง 

11 จางเหมาทําปายมือถือตาม
โครงการเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกสภาอบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง หัวทะเลอิงคเจ็ท 
1,920 

หัวทะเลอิงคเจ็ท 
1,920 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 26/2565 
วันท่ี 19 พ.ย. 2564 

12 จางเหมาทําอาหารวางอบรม
กปน.ตามโครงการเลือกตั้ง
นายกและสมาชิกสภาอบต.
โปงแดง  

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธิตา รุจาคม 
6,000 

นางสาวพุธิตา รุจาคม 
6,000 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 27/2565 
วันท่ี 22 พ.ย. 2564 

13 จางเหมาทําอาหารกลางวัน 
อบรม กปน.ตามโครงการ
เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
อบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวสัญญา ดุงสูงเนิน 
6,000 

นางสาวสัญญา ดุงสูงเนิน 
6,000 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 28/2565 
วันท่ี 22 พ.ย. 2564 

14 จางเหมาเชาสถานท่ีอบรม 
กปน.ตามโครงการเลือกตั้ง
นายกและสมาชิกสภาอบต.
โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง โรงเรียนรัฐราษฎรฯ 
4,000 

โรงเรียนรัฐราษฎรฯ 
4,000 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 29/2565 
วันท่ี 22 พ.ย. 2564 

15 จางเหมาทําปายไวนิลอบรม 
กปน.ตามโครงการเลือกตั้ง
นายกและสมาชิกสภาอบต.
โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง หัวทะเลอิงคเจ็ท 
3,375 

หัวทะเลอิงคเจ็ท 
3,375 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 30/2565 
วันท่ี 23 พ.ย. 2564 

 
 
 



 
                                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดจาง                                                                      แบบ สขร.1 

ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
หรือจาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

หมายเหตุท่ีคัดเลือก 
(โดยสรุป) 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ 
หรือจาง 

16 จางเหมาซอมแซมบํารุงรักษา
รถยนตสวนกลางทะเบยีน กท 
5536 นครราชสีมา 

120,000.- 120,000.- เฉพาะเจาะจง หจก.นพอะไหลยนต 
9,346.45 

หจก.นพอะไหลยนต 
9,346.45 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 31/2565 
วันท่ี 15 พ.ย. 2564 

17 จางเหมาเครื่องปนไฟ ตาม
โครงการเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกสภาอบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง นายไพรวัน แสงสูงเนิน 
10,000 

นายไพรวัน แสงสูงเนิน 
10,000 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 24/2565 
วันท่ี 24 พ.ย. 2564 

18 จางเหมาเตนทผาใบตาม
โครงการเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกสภาอบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง นายชํานาญ บุตรสูงเนิน 
2,400 

นายชํานาญ บุตรสูงเนิน 
2,400 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 33/2565 
วันท่ี 24 พ.ย. 2564 

19 จางเหมาทําความสะอาด ม.1
ตามโครงการเลือกตั้งนายก
และสมาชิกสภาอบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง นายเฉลมิศักดิ์ นิลทัย 
300 

นายเฉลมิศักดิ์ นิลทัย 
300 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 34/2565 
วันท่ี 24 พ.ย. 2564 

20 จางเหมาทําความสะอาด ม.2
เขต1 ตามโครงการเลือกตั้ง
นายกและสมาชิกสภาอบต.
โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณ ดวงแจมใส 
300 

นางสุวรรณ ดวงแจมใส 
300 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 35/2565 
วันท่ี 24 พ.ย. 2564 

21 จางเหมาทําความสะอาด ม.2
เขต2 ตามโครงการเลือกตั้ง
นายกและสมาชิกสภาอบต.
โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง นางสิริรตัน ชาญสูงเนิน 
300 

นางสิริรตัน ชาญสูงเนิน 
300 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 36/2565 
วันท่ี 24 พ.ย. 2564 

 
 



 
                                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดจาง                                                                      แบบ สขร.1 

ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
หรือจาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

หมายเหตุท่ีคัดเลือก 
(โดยสรุป) 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ 
หรือจาง 

22 จางเหมาทําความสะอาด เขต
3 หนวย1 ตามโครงการ
เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
อบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง นายภัทรพล จติรพัฒน 
300 

นายภัทรพล จติรพัฒน 
300 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 37/2565 
วันท่ี 24 พ.ย.                                                                                                                             

2564 

23 จางเหมาทําความสะอาด เขต
4 หนวย1 ตามโครงการ
เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
อบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง นางประกอบ กบสูงเนิน 
300 

นางประกอบ กบสูงเนิน 
300 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 38/2565 
วันท่ี 24 พ.ย. 2564 

24 จางเหมาทําความสะอาด เขต
5 หนวย1 ตามโครงการ
เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
อบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง นางสมัย ซําสันเทียะ 
300 

นางสมัย ซําสันเทียะ 
300 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 39/2565 
วันท่ี 24 พ.ย. 2564 

25 จางเหมาทําความสะอาด เขต
6 หนวย1 ตามโครงการ
เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
อบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง นายวัชรกร อุณาพรหม 
300 

นายวัชรกร อุณาพรหม 
300 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 40/2565 
วันท่ี 24 พ.ย. 2564 

26 จางเหมาทําความสะอาด เขต
7 หนวย1 ตามโครงการ
เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
อบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง นายกฤษณ ลิ้มวงคตระกูล 
300 

นายกฤษณ ลิ้มวงคตระกูล 
300 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 41/2565 
วันท่ี 24 พ.ย. 2564 

 
 



 
                                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดจาง                                                                      แบบ สขร.1 

ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 
องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
หรือจาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

หมายเหตุท่ีคัดเลือก 
(โดยสรุป) 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ 
หรือจาง 

27 จางเหมาทําความสะอาด เขต
8 หนวย1 ตามโครงการ
เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
อบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง นายดนัย เบาสูงเนิน 
300 

นายดนัย เบาสูงเนิน 
300 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 42/2565 
วันท่ี 24 พ.ย.                                                                                                                            

2564 

28 จางเหมายานพาหนะขนสงหีบ
เลือกตั้ง เขต1 หนวย1 ตาม
โครงการเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกสภาอบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง นายชยุตมพัชญ   
เจนธนวิทย 

300 

นายชยุตมพัชญ   
เจนธนวิทย 

300 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 43/2565 
วันท่ี 24 พ.ย. 2564 

29 จางเหมายานพาหนะขนสงหีบ
เลือกตั้ง เขต2 หนวย1 ตาม
โครงการเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกสภาอบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง นางสยุมพร แกวสูงเนิน 
300 

นางสยุมพร แกวสูงเนิน 
300 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 44/2565 
วันท่ี 24 พ.ย. 2564 

30 จางเหมายานพาหนะขนสงหีบ
เลือกตั้ง เขต2 หนวย2 ตาม
โครงการเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกสภาอบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยาภรณ  
บุญชํานาญ 

300 

นางสาวนิตยาภรณ  
บุญชํานาญ 

300 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 45/2565 
วันท่ี 24 พ.ย. 2564 

31 จางเหมาทําความสะอาด เขต
3 หนวย1 ตามโครงการ
เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
อบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวกรีญาภรณ  
ชัยศุภลักษณ 

300 

นางสาวกรีญาภรณ  
ชัยศุภลักษณ 

300 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 46/2565 
วันท่ี 24 พ.ย. 2564 

 
 



                                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดจาง                                                                      แบบ สขร.1 
ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 

องคการบริหารสวนตําบลโปงแดง อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลําดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซ้ือหรือจาง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจาง 

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ 
หรือจาง 

ผูเสนอราคาและราคา 
ท่ีเสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 

หมายเหตุท่ีคัดเลือก 
(โดยสรุป) 

เลขท่ีและวันท่ี 
ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ 
หรือจาง 

32 จางเหมาทําความสะอาด เขต
4 หนวย1 ตามโครงการ
เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา
อบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ถึกสูงเนิน 
300 

นายสมชาย ถึกสูงเนิน 
300 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 47/2565 
วันท่ี 24 พ.ย.                                                                                                                            

2564 

33 จางเหมายานพาหนะขนสงหีบ
เลือกตั้ง เขต6 หนวย1 ตาม
โครงการเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกสภาอบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจมาศ  
มาลานนท 

300 

นางสาวเบญจมาศ  
มาลานนท 

300 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 49/2565 
วันท่ี 24 พ.ย. 2564 

34 จางเหมายานพาหนะขนสงหีบ
เลือกตั้ง เขต7 หนวย1 ตาม
โครงการเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกสภาอบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง นายสิทธิศักดิ์ นันทวัชรชัย 
300 

นายสิทธิศักดิ์ นันทวัชรชัย 
300 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 50/2565 
วันท่ี 24 พ.ย. 2564 

35 จางเหมายานพาหนะขนสงหีบ
เลือกตั้ง เขต8 หนวย1 ตาม
โครงการเลือกตั้งนายกและ
สมาชิกสภาอบต.โปงแดง 

250,000.- 250,000.- เฉพาะเจาะจง นายสมชาย โทธรรม 
300 

นายสมชาย โทธรรม 
300 

ราคาท่ีเสนอไมเกินวงเงิน
งบประมาณและถูกตอง

ตามเง่ือนไข 

ใบสั่งจาง 51/2565 
วันท่ี 24 พ.ย. 2564 

 
 

 
 

 

 




