
ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

1 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและล่อล่ืน ประจ าปีงบประมาณ
๒๕๖๕   เลขที่สัญญา ๑ /๒๕๖๕ ลว ๑ ต.ค ๒๕๖๕

300,000        เฉพาะเจาะจง ร้านสุริยะบริการ 
๓๐๐,๐๐๐  บาท

ร้านสุริยะบริการ 
๓๐๐,๐๐๐  บาท

เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน
งบประมาณ

2 จัดซ้ือนมโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโนนแดง เลขที่
สัญญา ๒/๒๕๖๕ ลว ๑ ต.ค ๒๕๖๕

27,190 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทียนข าแดร่ีคอร์
ปอร์เรชั่น  จ ากัด 
27,190  บาท

บริษัท เทียนข าแดร่ีคอร์
ปอร์เรชั่น  จ ากัด 
27,190  บาท

เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน
งบประมาณ

3 จัดซ้ือนมโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ การศึกษาขัน้
พื้นฐาน (สพฐ.) เลขที่สัญญา ๓/๒๕๖๕ ลว ๑ ต.ค ๒๕๖๕

113,663        เฉพาะเจาะจง บริษัท เทียนข าแดร่ีคอร์
ปอร์เรชั่น  จ ากัด 
113,663  บาท

บริษัท เทียนข าแดร่ีคอร์
ปอร์เรชั่น  จ ากัด 
113,663  บาท

เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน
งบประมาณ

4 จัดซ้ือวสัดุในการรับเลือกต้ัง  เลขที่สัญญา ๔/๒๕๖๕ ลว ๗
 ต.ค ๒๕๖๕

40,346          เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.แอน.เอ 
40,346  บาท

หจก.เอ็น.แอน.เอ 
40,346  บาท

เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน
งบประมาณ

5 จัดซ้ือนมโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโนนแดง เลขที่
สัญญา ๕/๒๕๖๕ ลว ๒๗ ต.ค ๒๕๖๕

148,830        เฉพาะเจาะจง บริษัท เทียนข าแดร่ีคอร์
ปอร์เรชั่น  จ ากัด 
148,830  บาท

บริษัท เทียนข าแดร่ีคอร์
ปอร์เรชั่น  จ ากัด 
148,830  บาท

เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน
งบประมาณ

6 จัดซ้ือนมโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ การศึกษาขัน้
พื้นฐาน (สพฐ.) เลขที่สัญญา ๖/๒๕๖๕ ลว ๒๗ ต.ค ๒๕๖๕

625,412        เฉพาะเจาะจง บริษัท เทียนข าแดร่ีคอร์
ปอร์เรชั่น  จ ากัด 
625,412  บาท

บริษัท เทียนข าแดร่ีคอร์
ปอร์เรชั่น  จ ากัด 
625,412  บาท

เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน
งบประมาณ

7 จัดซ้ือแบบพิมพ์และหมึกที่ใช้ในการเลือกต้ังสมาชิกและ
ผู้บริหารท้องถิน่  เลขที่สัญญา ๗/๒๕๖๕ ลว ๒๙ ต.ค 
๒๕๖๕

18,157          เฉพาะเจาะจง บริษัทเสด็จเต่ียให้โชค
จ ากัด  18,157 บาท

บริษัทเสด็จเต่ียให้โชค
จ ากัด  18,157 บาท

เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน
งบประมาณ

                                สรุปผลการการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔               แบบ สขร 1
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

8 จัดจ้างเหมาเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าปี 65 จ านวน 96,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน เค เอน็ กอ๊ปปี้ ออโต้เมชั่น ร้าน เค เอน็ กอ๊ปปี้ ออโต้เมชั่น เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน
3 เคร่ือง เลขที่สัญญา 1/๒๕๖๕ ลว 1 ต.ค. ๒๕๖4 จ านวน 96,000 บาท จ านวน 96,000 บาท งบประมาณ

9 จ้างเหมาจัดเก็บ้อมูลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ " "
เลขที่สัญญา 2/2565 ลว. 1 ต.ค. 2564

10 จ้างเหมาบริการ (คนงานทั่วไป) นายสุริยา เขียวพรม 108,000 " "
เลขที่สัญญา 3/2565 ลว. 1 ต.ค. 2564

11 จ้างเหมาบริการ (คนงานทั่วไป) นายพรมมา น้อยสิงห์ 108,000 " "
เลขที่สัญญา 4/2565 ลว. 1 ต.ค. 2564

12 จ้างเหมาบริการ (คนงานทั่วไป) นายประสิทธิ ์ดงพงษ์ 99,600 " "
เลขที่สัญญา 5/2565 ลว. 1 ต.ค. 2564

(ลงชื่อ).................................................ผู้รายงาน
        (นางสัมฤทธิ ์   ทับทิมไสย)

                                สรุปผลการการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔               แบบ สขร 1
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

13 จ้างเหมาบริการ นายอิทธชิัย ไชยราช 108,000 เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน
เลขที่สัญญา 6/2565 ลว. 1 ต.ค. 2564 งบประมาณ

14 จา้งเหมาบริการอาสากูช้ีพกูภ้ัย นายทวีชัย ท าดี 6 เดือน 46,800 " "
เลขที่สัญญา 7/2565 ลว. 1 ต.ค. 2564

15 จา้งเหมาบริการอาสากูช้ีพกูภ้ัย นางทองทิพย ์พิลาด 6 เดือน 46,800 " "
เลขที่สัญญา 8/2565 ลว. 1 ต.ค. 2564

16 จา้งเหมาบริการอาสากูช้ีพกูภ้ัย นายวิมล ทวดอาจ 6 เดือน 46,800 " "
เลขที่สัญญา 9/2565 ลว. 1 ต.ค. 2564

17 จ้างเหมาบริการอาสากู้ชีพกู้ภยั นายศรัณย์ แสนวันดี 6 เดือน 46,800 " "
เลขที่สัญญา 10/2565 ลว. 1 ต.ค. 2564

(ลงชื่อ).................................................ผู้รายงาน
        (นางสัมฤทธิ ์   ทับทิมไสย)

                                สรุปผลการการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔               แบบ สขร 1
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

18 จ้างเหมาบริการอาสากู้ชีพกู้ภยั นายหนทู ีเทอืกลาด  6 เดือน 46,800 เฉพาะเจาะจง เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน
เลขที่สัญญา 11/2565 ลว. 1 ต.ค. 2564 งบประมาณ

19 จ้างเหมาบริการอาสากู้ชีพกู้ภยั นายวัง  พดุสี  6 เดือน 46,800 " "
เลขที่สัญญา 12/2565 ลว. 1 ต.ค. 2564

20 จ้างเหมาบริการอาสากู้ชีพกู้ภยั นายทองพลู ทามแกว้  6 เดือน 46,800 " "
เลขที่สัญญา 13/2565 ลว. 1 ต.ค. 2564

21 จ้างเหมาบริการอาสากู้ชีพกู้ภยั นายบญุเสริม ดงพง  6 เดือน 46,800 " "
เลขที่สัญญา 14/2565 ลว. 1 ต.ค. 2564

22 จ้างเหมาป้ายไวนิลวนัรับเลือกต้ังสมาชิกนายก อบต. 41,928 " ร้าน ครีเอทฯ ร้าน ครีเอทฯ "
เลขที่สัญญา 15/2565 ลว. 7 ต.ค. 2564 จ านวน 41,928 บาท จ านวน 41,928 บาท

(ลงชื่อ).................................................ผู้รายงาน
        (นางสัมฤทธิ ์   ทับทิมไสย)

                                สรุปผลการการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔               แบบ สขร 1
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

23 จัดจ้างป้ายไวนิลจุดตรวจโควดิบ้านหนองทุ่ม ม.7 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านธวชัฟิล์ม ก๊อปปี้ ร้านธวชัฟิล์ม ก๊อปปี้ เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน
เลขที่สัญญา 17/2565 ลว. 12 ต.ค. 2564 จ านวน 4,000 บาท จ านวน 4,000 บาท งบประมาณ

24 จัดจ้างซ่อมรถกูช้ีพ ทะเบียน กท-6414 7,081.26 " บริษทั โตโยต้า มหาสารคาม บริษทั โตโยต้า มหาสารคาม "
เลขที่สัญญา 18/2565 ลว. 19 ต.ค. 2564 จ านวน 7,081.26 บาท จ านวน 7,081.26 บาท

24 จัดจ้างซ่อมรถกูช้ีพ ทะเบียน บน-2456 11,707.58 " บริษทั โตโยต้า มหาสารคาม บริษทั โตโยต้า มหาสารคาม "
เลขที่สัญญา 19/2565 ลว. 19 ต.ค. 2564 จ านวน 11,707.58 บาท จ านวน 11,707.58 บาท

25 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏบิัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก 91,300 " "
นายสุภชัย บุญรอด 
เลขที่สัญญา 20/2565 ลว. 21 ต.ค. 2564

(ลงชื่อ).................................................ผู้รายงาน
        (นางสัมฤทธิ ์   ทับทิมไสย)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง
                                สรุปผลการการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔               แบบ สขร 1



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

1 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 94,595 เฉพาะเจาะจง หจก.ณพัฒน์ โอ.เอ. หจก.ณพัฒน์ โอ.เอ. เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน
เลขที่สัญญา 8/2565 ลว. 4 พ.ย. 2564 จ านวน 94,595 บาท จ านวน 94,595 บาท งบประมาณ

2 จัดซ้ือวสัดุในการเลือกต้ัง 17 รายการ 236,196 " หจก.เอ็ม แอน เอ หจก.เอ็ม แอน เอ "
เลขที่สัญญา 9/2565 ลว. 4 พ.ย. 2564 จ านวน 236,196 บาท จ านวน 236,196 บาท

3 จัดซ้ือวสัดุในการเลือกต้ัง 31 รายการ 55,008 " หจก.เอ็ม แอน เอ หจก.เอ็ม แอน เอ "
เลขที่สัญญา 10/2565 ลว. 4 พ.ย. 2564 จ านวน 55,008 บาท จ านวน 55,008 บาท

4 จัดซ้ือทรายอะเอทวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 300,000 " ร้าน ศิริกรานต์ พานิชย์ ร้าน ศิริกรานต์ พานิชย์ "
เลขที่สัญญา 13/2565 ลว. 15 พ.ย. 2564 จ านวน 300,000 บาท จ านวน 300,000 บาท

5 จัดซ้ือส่ิงของด ารงชีพผู้ประสบภยั 2,495 " ร้าน วทิวสักิจรุ่งเรือง ร้าน วทิวสักิจรุ่งเรือง "
เลขที่สัญญา 15/2565 ลว. 23 พ.ย. 2564 จ านวน 2,495 บาท จ านวน 2,495 บาท

(ลงชื่อ).................................................ผู้รายงาน      (ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจสอบ
        (นางสัมฤทธิ ์   ทับทิมไสย)               (นายยุทธศักด์ิ  อันปัญญา)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง
                   สรุปผลการการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  2564                     แบบ สขร 1

(ลงชื่อ)............................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายราชัน  ศรีโคตร)              



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

6 จัดซ้ือวสัดุท าโครงการป้ายลงคะแนนเลือกต้ัง 24,710 เฉพาะเจาะจง ร้าน วนิ วนิ ร้าน วนิ วนิ เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน
เลขที่สัญญา 16/2565 ลว. 25 พ.ย. 2564 จ านวน 24,710 บาท จ านวน 24,710 บาท งบประมาณ

7 จ้างเหมาบริการแมบ่า้นรักษาความสะอาด นางสังวาล ขุนเพง็มี 91,300 " "
เลขที่สัญญา 21/2565 ลว. 1 พ.ย. 2564

8 จัดจ้างท าตรายางโลโก้ส าหรับการเลือกต้ัง 900 " ร้าน อารญาภรณ์ กราฟฟิก ร้าน อารญาภรณ์ กราฟฟิก "
เลขที่สัญญา 22/2565 ลว. 4 พ.ย. 2564 จ านวน 900 บาท จ านวน 900 บาท

9 จัดจ้างท าบอร์ดไม้ติดประกาศเกีย่วกับการเลือกต้ัง 143,200 " ร้าน วนิ วนิ ร้าน วนิ วนิ "
เลขที่สัญญา 25/2565 ลว. 16 พ.ย. 2564 จ านวน 143,200 บาท จ านวน 143,200 บาท

(ลงชื่อ).................................................ผู้รายงาน
        (นางสัมฤทธิ ์   ทับทิมไสย)

                   สรุปผลการการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  2564                     แบบ สขร 1
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

10 จัดจ้างท าป้ายไวนิล (สป) 2,968 " ร้าน ธวชัฟิล์ม ก๊อปปี้ ร้าน ธวชัฟิล์ม ก๊อปปี้ เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน
เลขที่สัญญา 26/2565 ลว. 16 พ.ย. 2564 จ านวน 2,968 บาท จ านวน 2,968 บาท งบประมาณ

11 จัดจ้างซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์ 26,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอกเจริญ ร้าน เอกเจริญ "
เลขที่สัญญา 27/2565 ลว. 24 พ.ย. 2564 จ านวน 26,600 บาท จ านวน 26,600 บาท

12 โครงการก่อสร้าง คสล. ม.19 1,490,000 " หจก.ต้ังสุรเสียง หจก.ต้ังสุรเสียง "
เลขที่สัญญา 1/2565 ลว. 26 พ.ย. 2564 จ านวน 1,490,000 บาท จ านวน 1,490,000 บาท

(ลงชื่อ).................................................ผู้รายงาน
        (นางสัมฤทธิ ์   ทับทิมไสย)

                   สรุปผลการการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.  2564                     แบบ สขร 1
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ PPS 64,710          เฉพาเจาะจง ร้าน พี.พ.ีเอส ร้าน พี.พ.ีเอส เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน
เลขที่สัญญา 21/2565 ลว. 13 ธ.ค. 2564 จ านวน 64,710 บาท จ านวน 64,710 บาท งบประมาณ

2 จัดซ้ือน้ ามันพ่นหมอกควนั 2,438 " ร้าน สุริยะบริการ ร้าน สุริยะบริการ "
เลขที่สัญญา 22/2565 ลว. 15 ธ.ค. 2564 จ านวน 2,438 บาท จ านวน 2,438 บาท

3 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ส าหรับนักกีฬา 15,850 " ร้าน สุทธ ิพาณิชย์ ร้าน สุทธ ิพาณิชย์ "
เลขที่สัญญา 23/2565 ลว. 15 ธ.ค. 2564 จ านวน 15850 บาท จ านวน 15850 บาท

4 จัดซ้ือชุดกีฬา 37,500 " ร้าน สุทธ ิพาณิชย์ ร้าน สุทธ ิพาณิชย์ "
เลขที่สัญญา 24/2565 ลว. 15 ธ.ค. 2564 จ านวน 37,500 บาท จ านวน 37,500 บาท

5 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ตรวจสอบภายใน) 4,700 " ร้าน พี.พ.ีเอส ร้าน พี.พ.ีเอส "
เลขที่สัญญา 26/2565 ลว. 20 ธ.ค. 2564 จ านวน 4,700 บาท จ านวน 4,700 บาท

(ลงชื่อ).................................................ผู้รายงาน      (ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจสอบ
        (นางสัมฤทธิ ์   ทับทิมไสย)               (นายยุทธศักด์ิ  อันปัญญา)

                                สรุปผลการการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม พ.ศ.  2564                  แบบ สขร 1
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง

(ลงชื่อ)............................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายราชัน  ศรีโคตร)              



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

6 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 38,470 เฉพาเจาะจง ร้าน พี.พ.ีเอส ร้าน พี.พ.ีเอส เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน
เลขที่สัญญา 27/2565 ลว. 20 ธ.ค. 2564 จ านวน 38,470 บาท จ านวน 38,470 บาท งบประมาณ

7 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักปลัด) 15,183 " หจก. ณ.พัฒน์ โอ.เอ. หจก. ณ.พัฒน์ โอ.เอ. "
เลขที่สัญญา 28/2565 ลว. 20 ธ.ค. 2564 จ านวน 15,183 บาท จ านวน 15,183 บาท

8 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (ตรวจสอบภายใน) 4,940 " หจก. ณ.พัฒน์ โอ.เอ. หจก. ณ.พัฒน์ โอ.เอ. "
เลขที่สัญญา 29/2565 ลว. 20 ธ.ค. 2564 จ านวน 4,940 บาท จ านวน 4,940 บาท

9 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (กองคลัง) 49,820 " หจก. ณ.พัฒน์ โอ.เอ. หจก. ณ.พัฒน์ โอ.เอ. "
เลขที่สัญญา 30/2565 ลว. 27 ธ.ค. 2564 จ านวน 49,820 บาท จ านวน 49,820 บาท

10 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) 15,080 " หจก. ณ.พัฒน์ โอ.เอ. หจก. ณ.พัฒน์ โอ.เอ. "
เลขที่สัญญา 31/2565 ลว. 30 ธ.ค. 2564 จ านวน 49,820 บาท จ านวน 49,820 บาท

(ลงชื่อ).................................................ผู้รายงาน
        (นางสัมฤทธิ ์   ทับทิมไสย)

                                สรุปผลการการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม พ.ศ.  2564                  แบบ สขร 1
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

11 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการจิตอาสา 1,650 เฉพาเจาะจง ร้าน คลีเอท ร้าน คลีเอท เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน
เลขที่สัญญา 28/2565 ลว. 15 ธ.ค. 2564 จ านวน 1,650 บาท จ านวน 1,650 บาท งบประมาณ

12 จัดจ้างท าซุ้มงานปีใหม่ 5,500 " นายถนอม บุญรอด นายถนอม บุญรอด "
เลขที่สัญญา 32/2565 ลว. 27 ธ.ค. 2564 จ านวน 5,500 บาท จ านวน 5,500 บาท

13 จัดจ้างเคร่ืองเสียง 5,000 " ร้าน ตุ๊กตาคม ซาวด์ ร้าน ตุ๊กตาคม ซาวด์ "
เลขที่สัญญา 33/2565 ลว. 27 ธ.ค. 2564 จ านวน 5,000 บาท จ านวน 5,000 บาท

14 จัดจ้างรถขบวน 18,000 " นายถนอม บุญรอด นายถนอม บุญรอด "
เลขที่สัญญา 34/2565 ลว. 27 ธ.ค. 2564 จ านวน 18000 บาท จ านวน 18000 บาท

15 จัดจ้างซ่อมแซมถนน ม.6-ป่าไผ่ 98,500 " หจก.โชควฒันพรหม หจก.โชควฒันพรหม "
เลขที่สัญญา 36/2565 ลว. 28 ธ.ค. 2564 จ านวน 98,500 บาท จ านวน 98,500 บาท

(ลงชื่อ).................................................ผู้รายงาน
        (นางสัมฤทธิ ์   ทับทิมไสย)

                                สรุปผลการการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม พ.ศ.  2564                  แบบ สขร 1
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

16 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการจิตอาสา 1,650 เฉพาเจาะจง ร้าน คลีเอท ร้าน คลีเอท เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน
เลขที่สัญญา 28/2565 ลว. 15 ธ.ค. 2564 จ านวน 1,650 บาท จ านวน 1,650 บาท งบประมาณ

17 โครงการขุดลอกล าห้วยปอพาน 402,000 " หจก.โชควฒันพรหม หจก.โชควฒันพรหม "
เลขที่สัญญา 3/2565 ลว. 23 ธ.ค. 2564 จ านวน 402,000 บาท จ านวน 402,000 บาท

18 โครงการขุดลอกล าห้วยดินปูน ม.17 บ้านโนนธรรม 498,000 " หจก.ต้ังสุรเสียง หจก.ต้ังสุรเสียง "
เลขที่สัญญา 4/2565 ลว. 24 ธ.ค. 2564 จ านวน 498,000 บาท จ านวน 498,000 บาท

19 โครงการขดุลอกล าห้วยดอนน้ าจัน่ ม.13 บ้านโนนสะอาด 395,000 " หจก.ส.ภมูิทรัพย์ หจก.ส.ภมูิทรัพย์ "
เลขที่สัญญา 5/2565 ลว. 24 ธ.ค. 2564 จ านวน 395,000 บาท จ านวน 395,000 บาท

20 โครงการขุดลอกล าห้วยอีเพ็ง ม.4 บ้านดอนพยอม 302,000 " หจก.ฟ้ามีตา หจก.ฟ้ามีตา "
เลขที่สัญญา 6/2565 ลว. 24 ธ.ค. 2564 จ านวน 302,000 บาท จ านวน 302,000 บาท

(ลงชื่อ).................................................ผู้รายงาน
        (นางสัมฤทธิ ์   ทับทิมไสย)

                                สรุปผลการการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม พ.ศ.  2564                  แบบ สขร 1
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

21 โครงการซ่อมแซมถนนสายโนนทอง ม.9-ม.13 80,500 เฉพาเจาะจง หจก.ส.ภมูิทรัพย์ หจก.ส.ภมูิทรัพย์ เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน
เลขที่สัญญา 7/2565 ลว. 28 ธ.ค. 2564 จ านวน 1,650 บาท จ านวน 1,650 บาท งบประมาณ

22 โครงการซ่อมแซมถนนสายโคกเห็ดไค ม.2 234,000 " หจก.ส.ภมูิทรัพย์ หจก.ส.ภมูิทรัพย์ "
เลขที่สัญญา 8/2565 ลว. 28 ธ.ค. 2564 จ านวน 234,000 บาท จ านวน 234,000 บาท

23 โครงการซ่อมแซมถนนดินโคกเหล่ายาว-บ้านมะขามหวาน 225,000 " หจก.โชควฒันพรหม หจก.โชควฒันพรหม "
เลขที่สัญญา 9/2565 ลว. 30 ธ.ค. 2564 จ านวน 225,000 บาท จ านวน 225,000 บาท

(ลงชื่อ).................................................ผู้รายงาน
        (นางสัมฤทธิ ์   ทับทิมไสย)

                                สรุปผลการการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม พ.ศ.  2564                  แบบ สขร 1
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

1 จัดซ้ือน้ ามันพ่นหมอกควนั (พ่นยุง) 3,468 เฉพาเจาะจง ร้านสุริยะบริการ ร้านสุริยะบริการ เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน
เลขที่สัญญา 32/2565 ลว. 7 ม.ค. 2565 จ านวน 3,467.50 บาท จ านวน 3,467.50 บาท งบประมาณ

2 จัดซ้ือนม สพฐ. เดือน กุมภาพันธ ์- มีนาคม 2565 354,801.22 " บริษัท เทียนข าฯ บริษัท เทียนข าฯ "
เลขที่สัญญา 33/2565 ลว. 26 ม.ค. 2565 จ านวน 354,801.22บาท จ านวน 354,801.22บาท

3 จัดซ้ือน้ ามันพ่นหมอกควนั (พ่นยุง) 3,509.70 " ร้านสุริยะบริการ ร้านสุริยะบริการ "
เลขที่สัญญา 34/2565 ลว. 26 ม.ค. 2565 จ านวน 3,509.70 บาท จ านวน 3,509.70 บาท

4 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (งานป้องกัน) 3,740 " หจก.เวล ทู ดูฯ หจก.เวล ทู ดูฯ "
เลขที่สัญญา 35/2565 ลว. 28 ม.ค. 2565 จ านวน 3,740 บาท จ านวน 3,740 บาท

5 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (งานวเิคราะห์นโยบาย) 6,740 " หจก.เวล ทู ดูฯ หจก.เวล ทู ดูฯ "
เลขที่สัญญา 36/2565 ลว. 28 ม.ค. 2565 จ านวน 6,740 บาท จ านวน 6,740 บาท

(ลงชื่อ).................................................ผู้รายงาน
        (นางสัมฤทธิ ์   ทับทิมไสย)

                                สรุปผลการการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.  2565                  แบบ สขร 1
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

6 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (กองคลัง) 1,250 เฉพาเจาะจง ร้าน พี พี เอส ร้าน พี พี เอส เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน
เลขที่สัญญา 40/2565 ลว. 5 ม.ค. 2565 จ านวน 1,250 บาท จ านวน 1,250 บาท งบประมาณ

7 จัดจ้างท าป้าย ภปร. 54,934 " ร้าน ธวชัฟิล์ม ก๊อปปี้ ร้าน ธวชัฟิล์ม ก๊อปปี้ "
เลขที่สัญญา 41/2565 ลว. 5 ม.ค. 2565 จ านวน 54,934 บาท จ านวน 54,934 บาท

8 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 3,370 " ร้าน พี พี เอส ร้าน พี พี เอส "
เลขที่สัญญา 43/2565 ลว. 14 ม.ค. 2565 จ านวน 3,370 บาท จ านวน 3,370 บาท

9 จัดจ้างท าตรายาง (ส านักปลัด) " ร้านร้อยศิลป์ป้าย ร้านร้อยศิลป์ป้าย "
เลขที่สัญญา 44/2565 ลว. 14 ม.ค. 2565 จ านวน           บาท จ านวน           บาท

10 จัดจ้างกัน้ห้องท างานนายก 44,000 " ร้านสมัยการค้า ร้านสมัยการค้า "
เลขที่สัญญา 46/2565 ลว. 14 ม.ค. 2565 จ านวน 44,000 บาท จ านวน 44,000 บาท

(ลงชื่อ).................................................ผู้รายงาน
        (นางสัมฤทธิ ์   ทับทิมไสย)

                                สรุปผลการการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.  2565                  แบบ สขร 1
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

11 จัดจ้างตรวจสภาพรถยนต์ (ส านักปลัด) เฉพาเจาะจง เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน
เลขที่สัญญา 47/2565 ลว. 21 ม.ค. 2565 งบประมาณ

12 จัดจ้างเหมาบริการบุคคล (กองช่าง) 68,000 " "
เลขที่สัญญา 48/2565 ลว. 25 ม.ค. 2565

13 จัดจ้างเหมาบริการบุคค (กองคลังงานพัสดุ) 68,000 " "
น.ส.สุพรรษา หนูตอ 
เลขที่สัญญา 49/2565 ลว. 31 ม.ค. 2565

14 ซ่อมแซมถนนดินยกร่องพูนดิน ม.4 207,000 " ร้าน อ.วสัดุก่อสร้าง ร้าน อ.วสัดุก่อสร้าง "
เลขที่สัญญา 10/2565 ลว. 19 ม.ค. 2565 จ านวน 207,000 บาท จ านวน 207,000 บาท

15 ซ่อมแซมถนนดินแปลงนายบุญซ้อน ศรีพระนาม สาย 147,000 " หจก.โชควฒันพรหม หจก.โชควฒันพรหม "
บ้านโนนเกษตร-บ้านโสกภารา จ านวน 147,000 บาท จ านวน 147,000 บาท
เลขที่สัญญา 11/2565 ลว. 19 ม.ค. 2565

(ลงชื่อ).................................................ผู้รายงาน
        (นางสัมฤทธิ ์   ทับทิมไสย)

                                สรุปผลการการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.  2565                  แบบ สขร 1
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

1 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน (ส านักปลัด) 90,620 เฉพาเจาะจง หจก. เวล ทู ดู ฯ หจก. เวล ทู ดู ฯ เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน
เลขที่สัญญา 37/2565 ลว. 2 ก.พ. 2565 จ านวน 90,620 บาท จ านวน 90,620 บาท งบประมาณ

2 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถดับเพลิง) " บริษัทโตโยต้าฯ บริษัทโตโยต้าฯ "
เลขที่สัญญา 50/2565 ลว. 2 ก.พ. 2565 จ านวน   บาท จ านวน   บาท

(ลงชื่อ).................................................ผู้รายงาน
        (นางสัมฤทธิ ์   ทับทิมไสย)

                                สรุปผลการการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ.  2565                  แบบ สขร 1
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

1 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (กองการศึกษา) เลขที่สัญญา 
39/2565 ลว. 4 ม.ีค. 2565

๑๓๘,๓๗๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พีพีเอส จ านวน 
138370 บาท

ร้าน พีพีเอส จ านวน 
138370 บาท

เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน 
งบประมาณ

2 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (งานสถิติและแผน) เลขที่สัญญา 
๔๐/2565 ลว. 4 ม.ีค. 2565

16,450          " ร้าน พีพีเอส จ านวน 
๑๖๔๕๐ บาท

ร้าน พีพีเอส จ านวน 
๑๖๔๕๐ บาท

"

3 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (งานป้องกัน) เลขที่สัญญา ๔๑/
2565 ลว. 4 ม.ีค. 2565

9,390            " ร้าน พีพีเอส จ านวน 
๙๓๙๐ บาท

ร้าน พีพีเอส จ านวน 
๙๓๙๐ บาท

"

4
จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ  เลขที่สัญญา ๔๓/2565
 ลว. ๑๐ ม.ีค. 2565

33,000          " ร้านกมลวรรณพานิชย์ 
จ านวน ๓๓๐๐๐ บาท

ร้านกมลวรรณพานิชย์ 
จ านวน ๓๓๐๐๐ บาท

"

5
จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ  เลขที่สัญญา ๔๔/2565
 ลว. ๑๐ ม.ีค. 2565

49,000          " ร้านกมลวรรณพานิชย์ 
จ านวน ๔๙๐๐๐ บาท

ร้านกมลวรรณพานิชย์ 
จ านวน ๔๙๐๐๐ บาท

"

6
จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ  เลขที่สัญญา ๔๕/2565
 ลว. ๑๐ ม.ีค. 2565

47,000          " ร้านกมลวรรณพานิชย์ 
จ านวน  ๔๙๐๐๐ บาท

ร้านกมลวรรณพานิชย์ 
จ านวน  ๔๙๐๐๐ บาท

"

7 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร  เลขที่สัญญา ๔๖/2565 ลว. ๑๐ 
ม.ีค. 2565

4,800            " ร้านกฤษดา พันธไ์ม้ 
จ านวน ๔๘๐๐ บาท

ร้านกฤษดา พันธไ์ม้ 
จ านวน ๔๘๐๐ บาท

"

8

จัดซ้ือนมโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโนนแดง เลขที่
สัญญา ๔๗/๒๕๖๕ ลว ๒๘ ม.ีค ๒๕๖๕

24,328.02     " บริษัท เทียนข าแดร่ีคอร์
ปอร์เรชั่น จ ากัด  จ านวน
 24328.02  บาท

บริษัท เทียนข าแดร่ีคอร์
ปอร์เรชั่น จ ากัด  จ านวน 
24328.02  บาท

"

(ลงชื่อ).................................................ผู้รายงาน
        (นางสัมฤทธิ ์   ทับทิมไสย)

                                สรุปผลการการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.  2565                  แบบ สขร 1
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคา ๓ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

๙ จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างยางมะตอย  เลขที่สัญญา ๔๘/๒๕๖๕ 
ลว ๒๘ ม.ีค ๒๕๖๕

45,000          เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.วสัดุก่อสร้าง  
จ านวน ๔๕๐๐๐ บาท

ร้าน อ.วสัดุก่อสร้าง  
จ านวน ๔๕๐๐๐ บาท

เป็นราคาที่อยูใ่นเงิน 
งบประมาณ

๑๐ จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (ส านักปลัด) เลขที่สัญญา ๔๙/๒๕๖๕
 ลว ๒๙ ม.ีค ๒๕๖๕

33,015          " ร้านสือสร้างสรรค์ จ านวน
 ๓๓๐๑๕ บาท

ร้านสือสร้างสรรค์ จ านวน
 ๓๓๐๑๕ บาท

"

๑๑ จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย (งานป้องกัน) เลขที่สัญญา ๕๑/
๒๕๖๕ ลว ๒๙ ม.ีค ๒๕๖๕ 3,500            

" ร้าน ทรัพย์ทวคูีณ จ านวน
 ๓๕๐๐ บาท

ร้าน ทรัพย์ทวคูีณ จ านวน
 ๓๕๐๐ บาท

"

๑๒ จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า (กองช่าง) เลขที่สัญญา ๕๒/๒๕๖๕ ลว 
๒๙ ม.ีค ๒๕๖๕ 76,850          

"
หจก.เวล-ทู-ดู ฯ  จ านวน
 ๗๖๘๕๐ บาท

หจก.เวล-ทู-ดู ฯ  จ านวน 
๗๖๘๕๐ บาท

"

๑๓ จัดซ้ือวสัดุ จราจร (งานป้องกัน) เลขที่สัญญา ๕๓/๒๕๖๕ 
ลว ๒๙ ม.ีค ๒๕๖๕ 31,500          

" ร้าน ทรัพย์ทวคูีณ จ านวน
 ๓๑๕๐๐ บาท

ร้าน ทรัพย์ทวคูีณ จ านวน
 ๓๑๕๐๐ บาท

"

๑๔ จัดซ้ือวสัดุดับเพลิง (งานป้องกัน) เลขที่สัญญา ๕๔/๒๕๖๕
 ลว ๒๙ ม.ีค ๒๕๖๕ 9,000            

" ร้าน ทรัพย์ทวคูีณ จ านวน
 ๙๐๐๐ บาท

ร้าน ทรัพย์ทวคูีณ จ านวน
 ๙๐๐๐ บาท

"

๑๕ จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถกูช้ีพ   เลขที่สัญญา ๕๑/๒๕๖๕ ลว ๑
 ม.ีค ๒๕๖๕

2,592.61       
" บริษัทโค้วยูฮ่ะ จ านวน  

๒๕๙๒.๖๑   บาท
บริษัทโค้วยูฮ่ะ จ านวน  
๒๕๙๒.๖๑   บาท

"

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

                                สรุปผลการการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.  2565                  แบบ สขร 1
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง















     (ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจสอบ







     (ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจสอบ
























