
ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (จัดท ำถุงยังชีพ) ใหบุ้คคล 2,788.00                 2,788.00         เฉพำะเจำะจง หจก.สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต หจก.สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  14/2565

เส่ียงต่อกำรเกิดโรค COVID-19 บ้ำนดอนตะแบง หมู ่9  เสนอรำคำ    2,788.-  บำท รำคำ     2,788.-  บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 9 ธันวำคม  2564

2 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้จ ำนวน 5 รำยกำร 23,900.00               23,900.00       เฉพำะเจำะจง หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท   สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  15/2565

โดย นำงสำวพรรษพร  อุน่เมตตำอำรี โดย นำงสำวพรรษพร  อุน่เมตตำอำรี เหมำะสม ลงวันที ่ 5 ธันวำคม  2564
เสนอรำคำ    23,900.-  บำท รำคำ     23,900.-  บำท

3 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  จ ำนวน  4 รำยกำร 31,690.00               31,690.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์   ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์   สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  16/2565
โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที ่ 17  ธันวำคม  2564

เสนอรำคำ  31,690.-บำท เสนอรำคำ  31,690.-บำท

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน  (ส ำนักปลัด) 24,736.00               24,736.00       เฉพำะเจำะจง หจก.  เจิดจ้ำศึกษำภณัฑ์ (ฮกกี)่ หจก.  เจิดจ้ำศึกษำภณัฑ์ (ฮกกี)่ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  17/2565

โดย นำยสุวิทย์  ต้ังเจิดจ้ำ โดย นำยสุวิทย์  ต้ังเจิดจ้ำ เหมำะสม ลงวันที ่ 21 ธันวำคม  2564

เสนอรำคำ   24,736.-   บำท รำคำ      24,736.- บำท

5 จ้ำงท ำพำนพุม่ดอกไม้สด (โทนสีเหลือง)เพือ่ใช้ในกำร 1,000.00                 1,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอกไม้บ้ำนต้นคูณฟลำวเวอร์  ร้ำนดอกไม้บ้ำนต้นคูณฟลำวเวอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  43/2565

จัดพธิี เนือ่งในวันคล้ำยวัน พระรำชสมภพพระบำท โดย นำงสำวลัดดำ  ปำนกลำง โดย นำงสำวลัดดำ  ปำนกลำง เหมำะสม ลงวันที ่   1  ธันวำคม  2564

สมเด็จพระบรม ชนกำธิเบศร มหำภมูิพล อดุลยเดช เสนอรำคำ    1,000.-   บำท เสนอรำคำ    1,000.-   บำท

มหำรำชบรมนำถบพติรวันชำติ และวันพอ่แหง่ชำติ 

ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 1 พำน 

6 จ้ำงเหมำซ่อมแซมและตรวจสภำพระยะกำรบ ำรุงรักษำ 6,850.00                 6,850.00 เฉพำะเจำะจง อู ่พเีค เซอร์วิส อู ่พเีค เซอร์วิส สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  44/2565

รถยนต์ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบียน กพ-3853  โดย นำยอำทิตย์  วิชัยภมูิ  โดย นำยอำทิตย์  วิชัยภมูิ เหมำะสม ลงวันที ่ 7  ธันวำคม  2564

นครรำชสีมำ  เสนอรำคำ    6,850.-  บำท รำคำ     6,850.-  บำท

7 จ้ำงเหมำซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  จ ำนวน  2 รำยกำร 900.00                   900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์   ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์   สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  45/2565
โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที ่ 7 ธันวำคม  2564

เสนอรำคำ  900.-บำท เสนอรำคำ  900.-บำท

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  ธันวำคม  2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ ำเภอโนนสูง   จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที่       18      เดือน  มกรำคม   พ.ศ.  2564

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร.1แบบ สขร.1แบบ สขร.1แบบ สขร.1แบบ สขร.1



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุปงำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง

8 จำ้งเหมำท ำปำ้ยโครงกำรปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ 9,186.00 9,186.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงท์เจ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงท์เจ็ท  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  46/2565

ทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ.2565  โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวันที ่ 22  ธันวำคม  2564

เสนอรำคำ    9,186  บำท รำคำ     9,186  บำท

   

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

(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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