
ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ซ้ือต้นไม้ (แผนงำนกำรเกษตร) 49,550.00               49,550.00       เฉพำะเจำะจง นำงอรุณลักษณ์  ยุง้กระโทก นำงอรุณลักษณ์  ยุง้กระโทก สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  127/2565

เสนอรำคำ  49,550.-  บำท    รำคำ  49,550.-  บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 2  กันยำยน  2565

2 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเคร่ืองพมิพ ์ 2,290.00                 2,290.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  96/2565

ยีห่อ้ Canon G1010 หมำยเลขครุภณัฑ์ 416-61-0059 โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที ่ 8  กันยำยน  2565

เสนอรำคำ  2,290.-  บำท    รำคำ  2,290.-  บำท

3 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มข้อบัญญัติ 4,303.00 4,303.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลัดดำวัลย ์ ร้ำนลัดดำวัลย ์ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  97/2565

เร่ืองงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 โดย นำยสิทธิโชค  เนียมแตง โดย นำยสิทธิโชค  เนียมแตง เหมำะสม ลงวันที ่ 8  กันยำยน  2565

เสนอรำคำ  4,303.- บำท รำคำ  4,303.- บำท

4 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ รหสัครุภณัฑ์ 450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  98/2565

416-62-0070 โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที ่ 13  กันยำยน  2565

เสนอรำคำ  450.-  บำท    รำคำ  450.-  บำท

5 จ้ำงเหมำบริกำรวำงท่อระบำยน้ ำถนนมิตรภำพสำยเก่ำ 21,000.00               21,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  99/2565

บ้ำนดอนรี หมูท่ี ่5 เสนอรำคำ  21,000.-  บำท    รำคำ  21,000.-  บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 14  กันยำยน  2565

6 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ (กองกำรศึกษำฯ) 850.00 850.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  100/2565

โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที ่ 16 กันยำยน  2565

เสนอรำคำ  850.-  บำท    รำคำ  850.-  บำท

7 จ้ำงเหมำบริกำรวำงท่อระบำยน้ ำเข้ำสระหนองเตียน 39,000.00               39,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  101/2565

บ้ำนดอนรี หมูท่ี ่5 เสนอรำคำ  39,000.-  บำท    รำคำ  39,000.-  บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 16  กันยำยน  2565

8 จ้ำงเหมำบริกำรรถบรรทุกหวัลำกจูง ขนำด 22 ล้อ 6,000.00                 6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์  แสงจันทร์ นำยอำทิตย์  แสงจันทร์ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่ 102/2565

จ ำนวน 1 คัน เสนอรำคำ  6,000.-  บำท    รำคำ  6,000.-  บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 21 กันยำยน  2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ ำเภอโนนสูง   จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที่   7    เดือน  ตุลำคม   พ.ศ.  2565

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

9 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยสำธำรณสุข 9,000.00                 9,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวบุษยมำศ  โกรพมิำย นำงสำวบุษยมำศ  โกรพมิำย สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ บันทึกตกลงจ้ำงเลขที ่13/2565

เสนอรำคำ  9,000.-  บำท    รำคำ  9,000.-  บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 1  กันยำยน  2565

9 จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์รถขุดไฮดรอริค แบบตีนตะขำบ(รถแบคโฮ) 259,271.70 259,271.70 เฉพำะเจำะจง บริษทั บำงกอกโคมัตสุเซลส์ จ ำกัด บริษทั บำงกอกโคมัตสุเซลส์ จ ำกัด สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ สัญญำจ้ำงท ำของเลขที ่3/2565

หมำยเลขทะเบียน ตฒ 6381 นครรำชสีมำ เสนอรำคำ  259,271.70 บำท   รำคำ  259,271.70 บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 9   กันยำยน  2565

หมำยเลขครุภณัฑ์ 001-49-0001

10 จ้ำงเหมำซ่อมแซมสถำนีสูบน้ ำ 4 สถำนี ขององค์กำร 100,950.00 100,950.00 เฉพำะเจำะจง นำยจรูญ  หวังปรุงกลำง นำยจรูญ  หวังปรุงกลำง สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ สัญญำจ้ำงท ำของเลขที ่4/2565

บริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู เสนอรำคำ  100,950.-  บำท   รำคำ   100,950.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 12  กันยำยน  2565

11 จ้ำงเหมำโครงกำรขยำยเขตท่อส่งน้ ำประปำสำยจำกแยก 7,056.00 7,056.00 เฉพำะเจำะจง นำยจรูญ  หวังปรุงกลำง นำยจรูญ  หวังปรุงกลำง สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ สัญญำจ้ำงท ำของเลขที ่5/2565

บ้ำนเปลำะปลอถึงบ้ำนนำยประเสริฐ ยันกลำง เสนอรำคำ  7,056.-  บำท   รำคำ   7,056.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 14  กันยำยน  2565

บ้ำนแสนสุข หมู ่13

12 จ้ำงเหมำโครงกำรขยำยเขตท่อส่งน้ ำประปำ 15,500.00               15,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยจรูญ  หวังปรุงกลำง นำยจรูญ  หวังปรุงกลำง สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ สัญญำจ้ำงท ำของเลขที ่6/2565

บ้ำนดอนชมพพูฒันำ หมูท่ี ่10 เสนอรำคำ  15,500.- บำท    รำคำ  15,500.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 14   กันยำยน  2565

13 จ้ำงเหมำขยำยเขตท่อส่งน้ ำประปำ สำยจำกหน้ำบ้ำน 13,200.00               13,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยจรูญ  หวังปรุงกลำง นำยจรูญ  หวังปรุงกลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ สัญญำจ้ำงท ำของเลขที ่7/2565

นำงสมส่วน กลกลำง ไปทำงบ้ำนนำยเยีย่ม รักมิตร เสนอรำคำ  13,200.-  บำท    รำคำ  13,200.-  บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 14   กันยำยน  2565

บ้ำนส้มหมู ่2

14 จ้ำงเหมำโครงกำรขยำยเขตท่อส่งน้ ำประปำ 193,200.00             193,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยจรูญ  หวังปรุงกลำง นำยจรูญ  หวังปรุงกลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ สัญญำจ้ำงท ำของเลขที ่8/2565

บ้ำนดอนตะแบง หมูท่ี ่๙ เสนอรำคำ  193,200.- บำท รำคำ  193,200.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 14 กันยำยน  2565

15 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยจำกแยกบ้ำน 388,000.00             388,000.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด ส.สุกฤต หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด ส.สุกฤต งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ สัญญำก่อสร้ำงเลขที ่ 28/2565

ร.ต.อ.บุญเพชร จงกลำง ไปทำงเหมืองสำธำรณะ เสนอรำคำ  388,000.- บำท รำคำ  388,000.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 26   กันยำยน  2565

บ้ำนดอนชมพพูฒันำ  หมูท่ี ่10

16 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำน 231,000.00             231,000.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด ศิลำทอง 2559 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด ศิลำทอง 2559 งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ สัญญำก่อสร้ำงเลขที ่29/2565

นำยส ำรำญ กระจัดกลำง ไปทำงบ้ำนนำยหวัด กระจัดกลำง เสนอรำคำ  231,000.- บำท รำคำ  231,000.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่  29  กันยำยน  2565

บ้ำนเปลำะปลอ  หมูท่ี ่7

สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย์



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

17 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำกบ้ำน 214,000.00             214,000.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัดบ้ำนขำมรวมช่ำง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัดบ้ำนขำมรวมช่ำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ สัญญำก่อสร้ำงเลขที ่30/2565

นำงสุนทรี  รอดกลำง  ไปทำงบ้ำนนำยส ำรวม แดนงูเหลือม เสนอรำคำ  214,000.- บำท รำคำ  214,000.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่29 กันยำยน  2565

หมูท่ี ่13

18 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรส ำนักงำน (กองช่ำง) 496,000.00             496,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เก้ำสิบหก กำรช่ำง หจก.เก้ำสิบหก กำรช่ำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ สัญญำก่อสร้ำงเลขที ่31/2565

เสนอรำคำ  496,000.- บำท รำคำ  496,000.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 29 กันยำยน  2565

   

สุคนธ์ทร อุดมธนะทรัพย์

(ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน
(นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย์)      
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง           



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
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