
ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ซ้ือวัสดุ – อุปกรณ์ในการ ตามโครงการค่ายส่งเสริม 660.00                   660.00            เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  100/2565

คุณธรรมจริยธรรม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดย นำงพดัชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพดัชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวันที ่  7  กรกฎำคม  2565
เสนอรำคำ    660.-  บำท รำคำ     660.-  บำท

2 ซ้ือโทรศัพท์ส านักงาน 1,950.00                 1,950.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  101/2565
โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที ่ 11  กรกฎำคม  2565
เสนอรำคำ  1,950.-  บำท   รำคำ   1,950.- บำท

3 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้ 2 รำยกำร 7,920.00                 7,920.00         เฉพำะเจำะจง หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  102/2565
โดยนำงสำวพรรษพร อุน่เมตตำอำรี โดยนำงสำวพรรษพร อุน่เมตตำอำรี เหมำะสม ลงวันที ่ 18 กรกฎำคม  2565

เสนอรำคำ  7,920  บำท รำคำ   7,920  บำท

4 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 27,216.00 27,216.00 เฉพำะเจำะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ณ ภทัร ธดิา คอนสตรัคชั่น หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ณ ภทัร ธดิา คอนสตรัคชั่น สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  103/2565

เสนอรำคำ  27,216.- บำท รำคำ  27,216.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่19 กรกฎำคม  2565

5 ซ้ือเส้ือกีฬำ โครงกำรสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำทุกประเภท 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง มิลาเนลโล่ เส้ือกีฬาพมิพล์าย มิลำเนลโล่ เส้ือกีฬำพมิพล์ำย สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  104/2565

ทุกระดับ โนนสูง คัพ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู โดย   นำยอมรเทพ  ทูเกำะ โดย   นำยอมรเทพ  ทูเกำะ เหมำะสม ลงวันที ่ 20 กรกฎำคม  2565

อ ำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ เสนอรำคำ  5,000.- บำท รำคำ  5,000.- บำท

6 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์  (ส ำนักปลัด) 15,760.00               15,760.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  105/2565

โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที ่ 20 กรกฎำคม  2565

เสนอรำคำ  15,760.-บำท รำคำ  15,760.-บำท

7 ซ้ือวัสดุ - อุปกรณ์ตามโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม 2,546.00 2,546.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจ้ำศึกษำภณัฑ์  (ฮกกี)่ หจก.เจิดจ้ำศึกษำภณัฑ์  (ฮกกี)่ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  106/2565

จริยธรรม  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  โดย   นำยสุวิทย์  ต้ังเจิดจ้ำ โดย   นำยสุวิทย์  ต้ังเจิดจ้ำ เหมำะสม ลงวันที ่21 กรกฎำคม  2565

เสนอรำคำ  2,546.-  บำท    รำคำ  2,546.-  บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กรกฎำคม  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

8 ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงเพือ่การตัดหญ้าในบริเวณทีท่ าการ 1,128.00                 1,128.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  ศิริอนนัต์บริกำรปโิตเลียม ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  107/2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู  โดย  นำยศิริวัฒน์  เกตุแก้ว  โดย  นำยศิริวัฒน์  เกตุแก้ว เหมำะสม ลงวันที ่21 กรกฎำคม  2565

เสนอรำคำ  1,128.-  บำท    รำคำ  1,128.-  บำท

9 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร (กองคลัง) 10,030.00               10,030.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  108/2565

โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที ่ 21 กรกฎำคม  2565

เสนอรำคำ  10,030.-  บำท    รำคำ  10,030.-  บำท

10 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้  จ ำนวน  3  รำยกำร  3,220.00 3,220.00 เฉพำะเจำะจง หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  109/2565

โดยนำงสำวพรรษพร อุน่เมตตำอำรี โดยนำงสำวพรรษพร อุน่เมตตำอำรี เหมำะสม ลงวันที ่22 กรกฎำคม 2565

เสนอรำคำ  3,220.-บำท   รำคำ  3,220.-บำท

11 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร (กองช่ำง) 5,250.00 5,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  111/2565

โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที ่27 กรกฎำคม  2565

เสนอรำคำ  5,250.-  บำท   รำคำ   5,250.- บำท

12 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร  (กองช่ำง) 4,300.00 4,300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  112/2565

โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที ่27 กรกฎำคม  2565

เสนอรำคำ  4,300.-  บำท   รำคำ   4,300.- บำท

13 จ้ำงท ำป้ำยโครงกำรค่ำยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  540.00                   540.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงท์เจ็ท    ร้ำนโนนสูง  อิงท์เจ็ท  งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  83/2565

ประจ ำปี  พ.ศ. 2565 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวันที ่ 5 กรกฎำคม  2565

เสนอรำคำ  540.- บำท เสนอรำคำ  540.- บำท

14 จ้ำงเหมำตรวจเช็คเคร่ืองปรับอำกำศ  (กองช่ำง) 1,800.00                 1,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยธีรยุทธ  มำกกลำง นำยธีรยุทธ  มำกกลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  84/2565

เสนอรำคำ  1,800.-  บำท    รำคำ  1,800.-  บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 5 กรกฎำคม  2565

15 จ้างเหมารถบรรทุกหวัลากจูง ขนาด 22 ล้อ ขนย้ายรถขุด 3,000.00                 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์  แสงจันทร์ นำยอำทิตย์  แสงจันทร์ งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  85/2565

จำกบ้ำนดอนตะแบง หมู ่9 ไปบ้ำนศรีสุข หมู ่๘ เสนอรำคำ  3,000.- บำท เสนอรำคำ  3,000.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 7 กรกฎำคม  2565

สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย์



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

16 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 2,500.00                 2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยธีรยุทธ  มำกกลำง นำยธีรยุทธ  มำกกลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  86/2565

เสนอรำคำ  2,500.-  บำท    รำคำ  2,500.-  บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 19 กรกฎำคม  2565

17 จ้างเหมารถบรรทุกหวัลากจูง ขนาด 22 ล้อ ขนย้ายรถขุด 3,000.00                 3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์  แสงจันทร์ นำยอำทิตย์  แสงจันทร์ งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  87/2565

จำกบ้ำนศรีสุข หมูท่ี ่8 มำยังทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน เสนอรำคำ  3,000.- บำท เสนอรำคำ  3,000.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 20 กรกฎำคม  2565

ต ำบลดอนชมพู

18 โครงกำรพฒันำวิชำกำร“พฒันำศักยภำพเด็กและเยำวชน 450.00                   450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงท์เจ็ท    ร้ำนโนนสูง  อิงท์เจ็ท  งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่ 88/2565

สู่กำรเรียนรู้ต่อกำรเปล่ียนแปลงสังคมปัจจุบัน" โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวันที ่ 21 กรกฎำคม  2565

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เสนอรำคำ  450.- บำท เสนอรำคำ  450.- บำท

19 จ้างเหมารถบรรทุกหวัลากจูง ขนาด 22 ล้อ เพือ่ขนย้าย 6,000.00                 6,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอำทิตย์  แสงจันทร์ นำยอำทิตย์  แสงจันทร์ งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  89/2565

รถขุด จำกทีท่ ำกำร อบต.ดอนชมพ ูไปยัง บริษทั บำงกอก เสนอรำคำ  6,000.- บำท เสนอรำคำ  6,000.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 22 กรกฎำคม  2565

โคมัตสุเซลล์นครรำชสีมำ

   

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



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
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