
แบบ   สขร.1

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ เหตุผลโดยสังเขป สัญญำ/ใบส่ังซ้ือ/ใบส่ังจ้ำง

ที่ (รำคำกลำง) ว/ด/ป

1 ซ้ือน้ ำด่ืม (ประจ ำเดือน ม.ค.66 ) 1,530.- บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวมนฤดี  มุง่มี นำงสำวมนฤดี  มุง่มี เป็นผู้ซ้ือทีป่ระกอบ เลขที ่35/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 (ส ำนักปลัด) เสนอรำคำ 1,530.- บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว.29 ธ.ค.65

2 ซ้ือน้ ำมัน (ประจ ำเดือน ม.ค.66 ) 9,700.-บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท แสงสวำ่งนครรำชสีมำพำณิช์ จ ำกัด บริษัท แสงสวำ่งนครรำชสีมำพำณิช์ จ ำกัด เป็นผู้ซ้ือทีป่ระกอบ เลขที ่36/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 (ส ำนักปลัด) เสนอรำคำ 9,700.- บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว.29 ธ.ค.65

3 ซ้ือ (ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร)  (ประจ ำเดือน ม.ค.66) 3,400.- บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี ๊แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด บริษัท ชัยภูมิก๊อปปี ๊แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด เป็นผู้ซ้ือทีป่ระกอบ เลขที ่37/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 (ส ำนักปลัด) เสนอรำคำ 3,400.- บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว.29 ธ.ค.65

4 ซ้ืออำหำรเสริม(นม) โรงเรียน (ประจ ำเดือนม.ค.66) 35,454.24 บำท เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนม ปำกช่อง สหกรณ์โคนม ปำกช่อง เป็นผู้ซ้ือทีป่ระกอบ เลขที ่34/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 (ส ำนักปลัด) เสนอรำคำ 35,454.24 บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว. 29 ธ.ค.65

5 ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง (ท่อใยหิน) 6,240.- บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท ดำวทองก่อสร้ำง จ ำกัด บริษัท ดำวทองก่อสร้ำง จ ำกัด เป็นผู้ซ้ือทีป่ระกอบ เลขที ่38/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 (กองช่ำง) เสนอรำคำ 6,240.- บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว. 5 ม.ค.66

6 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวทิย ุ(หลอดไฟ) 49,183.62 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท โครำชวศิกรรมและเทคโนโลย ีจ ำกัดบริษัท โครำชวศิกรรมและเทคโนโลย ีจ ำกัด เป็นผู้ซ้ือทีป่ระกอบ เลขที ่39/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 (กองช่ำง) เสนอรำคำ 49,183.62 บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว. 6 ม.ค.66

7 ซ้ือวสัดุก่อสร้ำง(ประแจ) 10,260.20 บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท โครำชวศิกรรมและเทคโนโลย ีจ ำกัดบริษัท โครำชวศิกรรมและเทคโนโลย ีจ ำกัด เป็นผู้ซ้ือทีป่ระกอบ เลขที ่40/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 (กองช่ำง) เสนอรำคำ 10,260.20 บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว. 6 ม.ค.66

8 ซ้ือตุ๊กตำปูนปัน้(โครงกำรวนัเด็ก ปี66) 1,600.- บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนมีศิลป์ ชอป ร้ำนมีศิลป์ ชอป เป็นผู้ซ้ือทีป่ระกอบ เลขที ่ 41/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 (กองกำรศึกษำ) เสนอรำคำ 1,600.- บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว. 6 ม.ค.66

ผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ - จัดจ้ำง

ประจ ำปีงบประมำณ  2566

                                                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ (ประจ าเดือนมกราคม 2566)    ประจ าปีงบประมาณ 2566                                                                        

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอรำคำ



แบบ   สขร.1

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ เหตุผลโดยสังเขป สัญญำ/ใบส่ังซ้ือ/ใบส่ังจ้ำง

ที่ (รำคำกลำง) ว/ด/ป

9 ซ้ือน้ ำด่ืม (โครงกำรวนัเด็ก ปี66) 980.- บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวมนฤดี  มุง่มี นำงสำวมนฤดี  มุง่มี เป็นผู้ซ้ือทีป่ระกอบ เลขที ่42/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 (กองกำรศึกษำ) เสนอรำคำ 980.- บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว. 10 ม.ค.66

10 ซ้ือของรำงวลั(ตุ๊กตำ)  (โครงกำรวนัเด็ก ปี 2566) 2,000.- บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนจอยตุ๊กตำ ร้ำนจอยตุ๊กตำ เป็นผู้ซ้ือทีป่ระกอบ เลขที ่43/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 (กองกำรศึกษำ) เสนอรำคำ 2,000.- บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว. 10 ม.ค.66

11 ซ้ือของรำงวลั (ขนม)  (โครงกำรวนัเด็ก ปี 2566) 7,000.- บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนแป๊ะบ่วง ร้ำนแป๊ะบ่วง เป็นผู้ซ้ือทีป่ระกอบ เลขที ่44/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 (กองกำรศึกษำ) เสนอรำคำ 7,000.- บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว.10 ม.ค.66

12 ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์(ลูกโป่ง) (โครงกำรวนัเด็ก ปี 2566) 420.- บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนแป๊ะบ่วง ร้ำนแป๊ะบ่วง เป็นผู้ซ้ือทีป่ระกอบ เลขที ่ 45/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 (กองกำรศึกษำ) เสนอรำคำ 420.- บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว.10 ม.ค.66

13 ซ้ือน้ ำด่ืม (โครงกำรประชำสัมพันธผู้์สูงอำย ุ66) 1,500.- บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวมนฤดี  มุง่มี นำงสำวมนฤดี  มุง่มี เป็นผู้ซ้ือทีป่ระกอบ เลขที ่46/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 (ส ำนักปลัด) เสนอรำคำ 1,500.- บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว.18 ม.ค.66

14 ซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว 13,925.- บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ส.เสรีสปอร์ต เซ็นเตอร์ หจก.ส.เสรีสปอร์ต เซ็นเตอร์ เป็นผู้ซ้ือทีป่ระกอบ เลขที ่47/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 (กองกำรศึกษำ) เสนอรำคำ 13,925.- บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว. 24 ม.ค.66

15 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 12,554.- บำท เฉพำะเจำะจง หจก.ส.เสรีสปอร์ต เซ็นเตอร์ หจก.ส.เสรีสปอร์ต เซ็นเตอร์ เป็นผู้ซ้ือทีป่ระกอบ เลขที ่48/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2566 (กองกำรศึกษำ) เสนอรำคำ 12,554.- บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว. 24 ม.ค.66

ผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ - จัดจ้ำง

ประจ ำปีงบประมำณ  2566

                                                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ (ประจ าเดือนมกราคม 2566)    ประจ าปีงบประมาณ 2566                                                                        

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอรำคำ



แบบ   สขร.1

ล ำดับ วงเงินงบประมำณ เหตุผลโดยสังเขป สัญญำ/ใบส่ังซ้ือ/ใบส่ังจ้ำง

ที่ (รำคำกลำง) ว/ด/ป

1 จ้ำงเหมำบริกำร (ม.ค.66) 9,000.-  บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวน้อย  แก้วดอนรี นำงสำวน้อย  แก้วดอนรี เป็นผู้รับจ้ำงทีป่ระกอบ เลขที ่65/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  2566  (ส ำนักปลัด) เสนอรำคำ  9,000.- บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว.29 ธ.ค.65

2 จ้ำงเหมำบริกำร (ม.ค.66) 11,493.-  บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำววชิญกำนต์  ดวงสุดำ  นำงสำววชิญกำนต์  ดวงสุดำ  เป็นผู้รับจ้ำงทีป่ระกอบ เลขที ่66/2566 

ประจ ำปีงบประมำณ  2566 (ส ำนักปลัด) เสนอรำคำ 11,493.-  บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว.29 ธ.ค.65

3 จ้ำงเหมำบริกำร ยำม  (ม.ค.66) 10,540.-  บำท เฉพำะเจำะจง นำยปรีชำ  โสธนะ นำยปรีชำ  โสธนะ เป็นผู้รับจ้ำงทีป่ระกอบ เลขที ่63/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  2566 (ส ำนักปลัด) เสนอรำคำ 10,540.-  บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว.29 ธ.ค.65

4 จ้ำงเหมำบริกำร (ม.ค.66) 8,320.- บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวอภิญญำลักษณ์  ดำวศิริกุล นำงสำวอภิญญำลักษณ์  ดำวศิริกุล เป็นผู้รับจ้ำงทีป่ระกอบ เลขที ่57/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  2566 (กองคลัง) เสนอรำคำ 8,320.- บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว.29 ธ.ค.65

5 จ้ำงเหมำบริกำร (ม.ค.66) 10,000.- บำท เฉพำะเจำะจง นำงหลงมำ  ประจิมนอก นำงหลงมำ  ประจิมนอก เป็นผู้รับจ้ำงทีป่ระกอบ เลขที ่60/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  2566 (กองกำรศึกษำ) เสนอรำคำ 10,000.- บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว.29 ธ.ค.65

6 จ้ำงเหมำบริกำร รถรับ-ส่ง ศพด.บ้ำนทองหลำงน้อย (ม.ค.66) 14,000.- บำท เฉพำะเจำะจง นำงล ำพู  ค ำมุงคุณ นำงล ำพู  ค ำมุงคุณ เป็นผู้รับจ้ำงทีป่ระกอบ เลขที ่ 58/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  2566 (กองกำรศึกษำ) เสนอรำคำ 14,000.- บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว.29 ธ.ค.65

7 จ้ำงเหมำบริกำร (ม.ค.66) 6,120.- บำท เฉพำะเจำะจง นำงสุภำพร  นำคิลชำติ นำงสุภำพร  นำคิลชำติ เป็นผู้รับจ้ำงทีป่ระกอบ เลขที ่59/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  2566 (กองกำรศึกษำ) เสนอรำคำ 6,120.- บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว.29 ธ.ค.65

8 จ้ำงเหมำบริกำร (ม.ค.66) 6,800.-  บำท เฉพำะเจำะจง นำยณัฐชำนนท์  สุวรรณนิตยก์ุล นำยณัฐชำนนท์  สุวรรณนิตยก์ุล เป็นผู้รับจ้ำงทีป่ระกอบ เลขที ่61/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  2566 (กองช่ำง) เสนอรำคำ 6,800.- บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว 29 ธ.ค.65

ผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ - จัดจ้ำง

ประจ ำปีงบประมำณ  2566

แบบ   สขร.1

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอรำคำ

                                                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ (ประจ าเดือนมกราคม 2566)    ประจ าปีงบประมาณ 2566                                                                         

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน

ผู้เสนอรำคำ



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ เหตุผลโดยสังเขป สัญญำ/ใบส่ังซ้ือ/ใบส่ังจ้ำง

ที่ (รำคำกลำง) ว/ด/ป

9 จ้ำงเหมำบริกำร (ม.ค.66) 7,140.-  บำท เฉพำะเจำะจง นำยกฤษฎำ  ยอดกลำง นำยกฤษฎำ  ยอดกลำง เป็นผู้รับจ้ำงทีป่ระกอบ เลขที ่62/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  2566 (กองช่ำง) เสนอรำคำ 7,140.- บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว.29 ธ.ค.65

10 จ้ำงเหมำบริกำร (ม.ค.66) 9,000.-  บำท เฉพำะเจำะจง นำยอนุวรรตน์ ไชยบัน นำยอนุวรรตน์ ไชยบัน เป็นผู้รับจ้ำงทีป่ระกอบ เลขที ่ 20/2566 

ประจ ำปีงบประมำณ  2566  (กิจกำรประปำ) เสนอรำคำ 9,000.- บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว.29 ธ.ค.65

11 จ้ำงเหมำบริกำร (ม.ค.66) 9,000.-  บำท เฉพำะเจำะจง นำงฉลวย  สนนอก นำงฉลวย  สนนอก เป็นผู้รับจ้ำงทีป่ระกอบ เลขที ่19/2566 

ประจ ำปีงบประมำณ  2566 (กิจกำรประปำ) เสนอรำคำ 9,000.-  บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว.29 ธ.ค.65

12 จ้ำงเหมำบริกำร (ม.ค.66) 9,000.-  บำท เฉพำะเจำะจง นำยบุญมำ ศรีนอก นำยบุญมำ ศรีนอก เป็นผู้รับจ้ำงทีป่ระกอบ เลขที ่64/2566 

ประจ ำปีงบประมำณ  2566 (ส ำนักปลัด) เสนอรำคำ 9,000.-  บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว.29 ธ.ค.65

13 จ้ำงเหมำท ำป้ำย (โครงกำรวนัเด็ก ปี66) 1,500.- บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำยบัวใหญ่ ร้ำนป้ำยบัวใหญ่ เป็นผู้รับจ้ำงทีป่ระกอบ เลขที ่67/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  2566 (กองกำรศึกษำ) เสนอรำคำ 1,500.-  บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว. 6 ม.ค.66

14 จ้ำงเหมำเวทีและเคร่ืองเสียง (โครงกำรวนัเด็ก ปี66) 7,000.- บำท เฉพำะเจำะจง นำยสุทธนิันท์  แก้วไพฑูรย์ นำยสุทธนิันท์  แก้วไพฑูรย์ เป็นผู้รับจ้ำงทีป่ระกอบ เลขที ่68/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  2566 (กองกำรศึกษำ) เสนอรำคำ 7,000.-  บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว. 6 ม.ค.66

15 จ้ำงเหมำซ่อมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลำง (ทะเบียน กล8923 นม) 7,563.12  บำท เฉพำะเจำะจง บริษัท มิตซู สงวนพงษ์มอเตอร์ จ ำกัด บริษัท มิตซู สงวนพงษ์มอเตอร์ จ ำกัด เป็นผู้รับจ้ำงทีป่ระกอบ เลขที ่69/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  2566 (ส ำนักปลัด) เสนอรำคำ 7,563.12 บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว. 6 ม.ค.66

16 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร (โครงกำรวนัเด็ก ปี66) 20,000.- บำท เฉพำะเจำะจง นำยประเชิญ  บุญภักดี นำยประเชิญ  บุญภักดี เป็นผู้รับจ้ำงทีป่ระกอบ เลขที ่70/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  2566 (กองกำรศึกษำ) เสนอรำคำ 20,000.-  บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว. 10 ม.ค.66

ผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ - จัดจ้ำง

ประจ ำปีงบประมำณ  2566

แบบ   สขร.1

                                                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ (ประจ าเดือนมกราคม  2566)    ประจ าปีงบประมาณ 2566                                                                         

                                                          สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ (ประจ าเดือนมกราคม 2566)    ประจ าปีงบประมาณ 2566                                                                         

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอรำคำ



ล ำดับ วงเงินงบประมำณ เหตุผลโดยสังเขป สัญญำ/ใบส่ังซ้ือ/ใบส่ังจ้ำง

ที่ (รำคำกลำง) ว/ด/ป

17 จ้ำงเหมำแต่งสถำนที ่(โครงกำรวนัเด็ก ปี66) 3,500.- บำท เฉพำะเจำะจง นำงเดช  รักษำพันธ์ นำงเดช  รักษำพันธ์ เป็นผู้รับจ้ำงทีป่ระกอบ เลขที ่ 71/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  2566 (กองกำรศึกษำ) เสนอรำคำ 3,500.-  บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว. 10 ม.ค.66

18 จ้ำงเหมำท ำป้ำย (โครงกำรประชำสัมพันธ ์ผู้สูงอำยุ) 400.- บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนป้ำยบัวใหญ่ ร้ำนป้ำยบัวใหญ่ เป็นผู้รับจ้ำงทีป่ระกอบ เลขที ่72/2566

 ประจ ำปีงบประมำณ  2566 (ส ำนักปลัด) เสนอรำคำ 400.-  บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว. 18 ม.ค.66

19 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,100.- บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็มแอนด์ซี เซอร์วสิ ร้ำนเอ็มแอนด์ซี เซอร์วสิ เป็นผู้รับจ้ำงทีป่ระกอบ เลขที ่ 73/2566

 ประจ ำปีงบประมำณ  2566 (กองกำรศึกษำ) เสนอรำคำ 1,100.-  บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว. 24 ม.ค..66

20 จ้ำงเหมำท ำตรำยำง 680.- บำท เฉพำะเจำะจง ร้ำนดิจิตอล แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้ำนดิจิตอล แอดเวอร์ไทซ่ิง เป็นผู้รับจ้ำงทีป่ระกอบ เลขที ่74/2566

 ประจ ำปีงบประมำณ  2566 (กองคลัง) เสนอรำคำ 680.-  บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว. 24 ม.ค.66

21 จ้ำงเหมำคนดูแลระบบประปำ ม.1 (ม.ค.66) 3,000.- บำท เฉพำะเจำะจง นำยสมเดช  มีระหันนอก นำยสมเดช  มีระหันนอก เป็นผู้รับจ้ำงทีป่ระกอบ เลขที ่21/2566 

ประจ ำปีงบประมำณ  2566  (กิจกำรประปำ) เสนอรำคำ 3,000.-  บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว.29 ธ.ค.65

22 จ้ำงเหมำคนดูแลระบบประปำ ม.8 (ม.ค.66) 2,500.- บำท เฉพำะเจำะจง นำยมนพันธ ์ แก้วภู นำยมนพันธ ์ แก้วภู เป็นผู้รับจ้ำงทีป่ระกอบ เลขที ่22/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  2566 (กิจกำรประปำ) เสนอรำคำ 2,500.-  บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว.29 ธ.ค.65

23 จ้ำงเหมำคนดูแลระบบประปำ ม.9 (ม.ค.66) 2,000.- บำท เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุชำดำ  รัตถำวร นำงสำวสุชำดำ  รัตถำวร เป็นผู้รับจ้ำงทีป่ระกอบ เลขที ่23/2566

ประจ ำปีงบประมำณ  2566  (กิจกำรประปำ) เสนอรำคำ 2,000.-  บำท อำชีพนีโ้ดยตรง ลว.29 ธ.ค.65

ผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ - จัดจ้ำง

ประจ ำปีงบประมำณ  2566

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับคัดเลือกและเสนอรำคำ


