
ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน  (กองคลัง) 18,506.00               18,506.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจ้ำศึกษำภณัฑ์  (ฮกกี)่ หจก.เจิดจ้ำศึกษำภณัฑ์  (ฮกกี)่ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  113/2565

โดย   นำยสุวิทย์  ต้ังเจิดจ้ำ โดย   นำยสุวิทย์  ต้ังเจิดจ้ำ เหมำะสม ลงวันที ่ 2  สิงหำคม  2565
เสนอรำคำ  18,506.-  บำท    รำคำ  18,506.-  บำท

2 ซ้ือยำงรถยนต์ส่วนกลำง  หมำยเลขทะเบียน กพ-3853 23,561.40               23,561.40       เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยต้ำโครำช 1988 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยต้ำโครำช 1988 สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  116/2565

นครรำชสีมำ   หมำยเลขครุภณัฑ์  001 - 51- 0002 เสนอรำคำ  23,561.40  บำท รำคำ   23,561.40  บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 15  สิงหำคม  2565

3 ซ้ือเคร่ืองเจียร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 1,700.00 1,700.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั อะควำทรีท เคมิคอล จ ำกัด บริษทั อะควำทรีท เคมิคอล จ ำกัด สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  117/2565

เสนอรำคำ  1,700.- บำท รำคำ  1,700.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 24  สิงหำคม  2565

4 ซ้ือปัม๊ดูดโคลน จ ำนวน 1 เคร่ือง 9,800.00 9,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั อะควำทรีท เคมิคอล จ ำกัด บริษทั อะควำทรีท เคมิคอล จ ำกัด สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  118/2565

เสนอรำคำ  9,800.-  บำท    รำคำ  9,800.-  บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 24  สิงหำคม  2565

5 ซ้ือเคร่ืองตัดไฟเบอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง  7,900.00                 7,900.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั อะควำทรีท เคมิคอล จ ำกัด บริษทั อะควำทรีท เคมิคอล จ ำกัด สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  119/2565

เสนอรำคำ  7,900.-  บำท    รำคำ  7,900.-  บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 24  สิงหำคม  2565

6 ซ้ือครุภณัฑ์ปัม๊หอยโข่ง 3HP220V จ ำนวน 2 เคร่ือง 28,800.00 28,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั อะควำทรีท เคมิคอล จ ำกัด บริษทั อะควำทรีท เคมิคอล จ ำกัด สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  120/2565

เสนอรำคำ  28,800.-  บำท    รำคำ  28,800.-  บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 24  สิงหำคม  2565

7 ซ้ือน้ ำมันเชือ้เพลิง โครงกำรฝึกอบรมป้องกันและระงับ 1,293.00                 1,293.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  ศิริอนนัต์บริกำรปโิตเลียม ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  121/2565

อัคคีภยัในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2565   โดย  นำยศิริวัฒน์  เกตุแก้ว  โดย  นำยศิริวัฒน์  เกตุแก้ว เหมำะสม ลงวันที ่ 24  สิงหำคม  2565

เสนอรำคำ  1,293.-  บำท    รำคำ  1,293.-  บำท

8 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำงโครงกำรปรับสภำพแวดล้อมและส่ิงอ ำนวย 40,000.00               40,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั ภทัรกิจ 1995  จ ำกัด  บริษทั ภทัรกิจ 1995  จ ำกัด  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  122/2565

ควำมสะดวกของผู้สูงอำยุใหเ้หมำะสมและปลอดภยั โดย  นำงรสชง  ภทัรธีรธรรม   โดย  นำงรสชง  ภทัรธีรธรรม   เหมำะสม ลงวันที ่ 25  สิงหำคม  2565

เสนอรำคำ  40,000.-  บำท    รำคำ  40,000.-  บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม  2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ ำเภอโนนสูง   จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที่   21   เดือน  กันยำยน   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 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 3 รำยกำร 14,000.00 14,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำวกำรยำง ร้ำนยำวกำรยำง สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  123/2565

เสนอรำคำ  14,000.-บำท   รำคำ  14,000.-บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 29  สิงหำคม  2565

10 ซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน (รำคำรวมติดต้ัง) 35,000.00 35,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยธีรวุฒิ  มำกกลำง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  124/2565

แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนำด ๒๔,๐๐๐ บีทียู เสนอรำคำ  35,000.-  บำท   รำคำ   35,000.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 30  สิงหำคม  2565

จ ำนวน ๑ เคร่ือง

11 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง  3  รำยกำร  (กองช่ำง) 3,664.75 3,664.75 เฉพำะเจำะจง บริษทั 999 ส. รุ่งเรือง บริษทั 999 ส. รุ่งเรือง สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  125/2565

เสนอรำคำ  3,664.75  บำท   รำคำ   3,664.75 บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 31  สิงหำคม  2565

12 ซ้ือน้ ำมันเชือ้เพลิงเคร่ืองสูบน้ ำอท่อพญำนำค 31,483.50               31,483.50 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  ศิริอนนัต์บริกำรปโิตเลียม ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  126/2565
 โดย  นำยศิริวัฒน์  เกตุแก้ว  โดย  นำยศิริวัฒน์  เกตุแก้ว เหมำะสม ลงวันที ่ 31  สิงหำคม  2565

เสนอรำคำ  31,483.50 บำท    รำคำ  31,483.50 บำท

13 จ้ำงเหมำซ่อมแซมและตรวจสภำพระยะกำรบ ำรุงรักษำ 23,536.79               23,536.79 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยต้ำโครำช 1988 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยต้ำโครำช 1988 งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  90/2565

รถยนต์ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบียนกพ-3853นครรำชสีมำ เสนอรำคำ  23,536.79  บำท    รำคำ  23,536.79  บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 10  สิงหำคม  2565

หมำยเลขครุภณัฑ์ 001 - 51- 0002  

14 จ้ำงเหมำเติมแก๊ส LPG  ตำมโครงกำรฝึกอบรมป้องกัน 500.00                   500.00 เฉพำะเจำะจง นำงศิรำพร  สิงหใ์หม่ นำงศิรำพร  สิงหใ์หม่ งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  91/2565

และระงับอัคคีภยัในสถำนศึกษำ พ.ศ.2565  เสนอรำคำ  500.- บำท รำคำ  500.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 11  สิงหำคม  2565

15 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย ตำมโครงกำรฝึกอบรมป้องกัน 450.00                   450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงท์เจ็ท    ร้ำนโนนสูง  อิงท์เจ็ท  งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  92/2565

และระงับอัคคีภยัในสถำนศึกษำ พ.ศ.2565  โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวันที ่ 11  สิงหำคม  2565

จ ำนวน  1 ป้ำย เสนอรำคำ  450.- บำท รำคำ  450.- บำท

16 จ้างเหมารถบรรทุกกากยาง 11,390.00               11,390.00 เฉพำะเจำะจง นำยด ำรงค์  แก้วประเสริฐ นำยด ำรงค์  แก้วประเสริฐ งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  93/2565

เสนอรำคำ  11,390.- บำท รำคำ  11,390.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 11  สิงหำคม  2565

17  จ้ำงเหมำบริกำรวำงท่อระบำยน้ ำหน้ำบ้ำนนำยโรจนศักด์ิ 19,000.00               19,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่ 94/2565

ปล่ังกลำง บ้ำนสระพรวน หมูท่ี ่4 เสนอรำคำ  19,000.- บำท   รำคำ  19,000.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 30  สิงหำคม  2565

สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย์



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

18  จ้ำงเหมำบริกำรวำงท่อระบำยน้ ำหน้ำบ้ำนผู้ใหญ่นพดล 39,500.00               39,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  95/2565

ภเูด่นไสยและหน้ำบ้ำนพกักำสะลอง บ้ำนศรีสุข หมูท่ี ่8 เสนอรำคำ  39,500.- บำท   รำคำ  39,500.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 30  สิงหำคม  2565

19 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหนิคลุกจำกบ้ำนนำยสวง เปล่ียนกลำง 330,000.00             330,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ณภทัรธิดำ  คอนสตรัคชัน่ นำยประชุม  คูณกลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  21/2565

ไปทำงบ้ำนมะระ  บ้ำนสระพรวน  หมูท่ี ่4 เสนอรำคำ  330,000.- บำท   รำคำ  330,000.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 19  สิงหำคม  2565

20 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุกจำกบ้ำนก ำนัน 114,000.00             114,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ณภทัรธิดำ  คอนสตรัคชัน่ นำยประชุม  คูณกลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  22/2565

โชคชัย ช่อบุญกลำงไปทำงคลองชลประทำน บ้ำนเมืองที เสนอรำคำ  114,000.- บำท   รำคำ  114,000.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 19  สิงหำคม  2565

หมูท่ี ่6

21 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหนิคลุกสำยบ้ำน 459,000.00             459,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิลำทอง 2559 หจก.ศิลำทอง 2559 งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  23/2565

โนนนำงออมไปทำงล ำน้ ำมูล  บ้ำนเมืองที หมูท่ี ่6 เสนอรำคำ  459,000.- บำท   รำคำ  459,000.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 19  สิงหำคม  2565

22 โครงกำรปรับปรุงขยำยเขตประปำหมูบ่้ำนเปลำะปลอ 264,500.00             264,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ณภทัรธิดำ  คอนสตรัคชัน่ นำยประชุม  คูณกลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  24/2565

หมูท่ี ่7 ไปทำงบ้ำนเมือง หมูท่ี ่6 เสนอรำคำ  264,500.- บำท   รำคำ  264,500.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 19  สิงหำคม  2565

23 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยจำกบ้ำน 176,000.00             176,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิลำทอง 2559 หจก.ศิลำทอง 2559 งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  25/2565

นำยสุทัศน์  ทองบำง ไปทำงบ้ำนนำงเกษร ช ำนำญพดุซำ เสนอรำคำ  176,000.- บำท   รำคำ  176,000.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 24  สิงหำคม  2565

บ้ำนมะระ  หมูท่ี ่3

24 โครงกำรซ่อมแซมถนนโดยเสริมหนิคลุกสำยบ้ำนดอนชมพ-ู 249,000.00             249,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิลำทอง 2559 หจก.ศิลำทอง 2559 งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  26/2565

บ้ำนสีสุก  บ้ำนเมืองที  หมูท่ี ่6 เสนอรำคำ  176,000.- บำท   รำคำ  176,000.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 24  สิงหำคม  2565

25 โครงกำรปรับปรุงต่อเติมอำคำรโรงจอดรถ (ฝ่ังขวำ) 496,000.00             496,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เก้ำสิบหก กำรช่ำง หจก.เก้ำสิบหก กำรช่ำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  27/2565

เพือ่ใช้เป็นส ำนักงำนชัว่ครำว เสนอรำคำ  176,000.- บำท   รำคำ  176,000.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 29  สิงหำคม  2565

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



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

   

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง           
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ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
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(ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน
( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย)์      

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 

สุคนธ์ทร อุดมธนะทรัพย์
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