
ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  (กองกำรศึกษำฯ) 4,956.00                 4,956.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจ้ำศึกษำภณัฑ์  (ฮกกี)่ หจก.เจิดจ้ำศึกษำภณัฑ์  (ฮกกี)่ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  18/2565

จ ำนวน 10 รำยกำร โดย   นำยสุวิทย์  ต้ังเจิดจ้ำ โดย   นำยสุวิทย์  ต้ังเจิดจ้ำ เหมำะสม ลงวันที ่ 7  มกรำคม  2565
เสนอรำคำ    4,956.-  บำท รำคำ     4,956.-  บำท

2 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  (กองกำรศึกษำฯ) 9,990.00                 9,990.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจ้ำศึกษำภณัฑ์  (ฮกกี)่ หจก.เจิดจ้ำศึกษำภณัฑ์  (ฮกกี)่ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  19/2565
 จ ำนวน  11  รำยกำร               โดย   นำยสุวิทย์  ต้ังเจิดจ้ำ โดย   นำยสุวิทย์  ต้ังเจิดจ้ำ เหมำะสม ลงวันที ่ 7  มกรำคม  2565

เสนอรำคำ    9,990.-  บำท รำคำ     9,990.-  บำท

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์จ ำนวน3รำยกำร(กองกำรศึกษำฯ)  6,750.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์   ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์   สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  20/2565
โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที ่ 10  มกรำคม  2565

เสนอรำคำ  6,750.-บำท เสนอรำคำ  6,750.-บำท

4 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 10 รำยกำร 38,440.00               38,440.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์   ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์   สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  21/2565

(กองช่ำง) โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที ่ 11  มกรำคม  2565

เสนอรำคำ  38,440.-บำท เสนอรำคำ  38,440.-บำท

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  จ ำนวน  6  รำยกำร 39,880.00               39,880.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์   ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์   สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  22/2565
โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที ่ 14  มกรำคม  2565

เสนอรำคำ  39,880.-บำท เสนอรำคำ  39,880.-บำท

6 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ส ำหรับเคร่ืองพมิพ์ 19,630.00               19,630.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์   ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์   สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  23/2565

HP Officejet 7110 จ ำนวน  4 รำยกำร โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที ่ 20  มกรำคม  2565

เสนอรำคำ  19,630.-บำท เสนอรำคำ  19,630.-บำท

7 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลส าหรับการประชุมสภาองค์การ 375.00                   375.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงท์เจ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงท์เจ็ท  งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  47/2565

บริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ูคร้ังแรก ขนำด1.5x2.5เมตร โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวันที ่ 4  มกรำคม  2565

จ ำนวน 1 ป้ำย เสนอรำคำ  375.-บำท เสนอรำคำ  375.-บำท

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ ำเภอโนนสูง   จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที่       3      เดือน  กุมภำพันธ์   พ.ศ.  2565

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร.1



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุปงำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง

8 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลส ำหรับกำรประชุมสภำองค์กำร 375.00 375.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงท์เจ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงท์เจ็ท  งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  48/2565

บริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ูประจ ำปี พ.ศ. 2565 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวันที ่ 11  มกรำคม  2565

ขนำด 1.5 x 2.5 เมตร จ ำนวน 1 ป้ำย เสนอรำคำ    375.-  บำท รำคำ     375.-  บำท

9 จ้างเหมาท าตรายางส าหรับใช้ในการปฏบิัติงานราชการ 1,520.00                 1,520.00 เฉพำะเจำะจง ชัยพรกำรพมิพ ์ ชัยพรกำรพมิพ ์ งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  49/2565

ของส ำนักปลัด และงำนกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วน โดย  นำงสำวปภงักร  เจริญทะนัง    โดย  นำงสำวปภงักร  เจริญทะนัง เหมำะสม ลงวันที ่  17  มกรำคม  2565

ต ำบลดอนชมพ ู จ ำนวน 6 รำยกำร เสนอรำคำ   1,520.-  บำท รำคำ     1,520.-  บำท

10 จ้ำงเหมำเติมผงเคมีแหง้ในถังดับเพลิง (ถังแดง) 10,200.00               10,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นำซ่ำไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี จ ำกดั บริษัท นำซ่ำไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี จ ำกดั งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  50/2565

จ ำนวน 17 ถัง เสนอรำคำ   10,200.-  บำท รำคำ     10,200.-  บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 18  มกรำคม  2565

11 จ้ำงเหมำซ่อมครุภณัฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์HP Laser P1006 2,700.00                 2,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์   ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์   งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  51/2565

หมำยเลขครุภณัฑ์ 416-51-0024 โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที ่ 21  มกรำคม  2565

เสนอรำคำ  2,700.-บำท เสนอรำคำ  2,700.-บำท

   

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



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุปงำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุปงำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุปงำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุปงำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุปงำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุปงำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุปงำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุปงำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุปงำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุปงำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุปงำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุปงำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุปงำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุปงำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุปงำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง

(ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน
( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย)์      

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 

สุคนธ์ทร อุดมธนะทรัพย์
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