
      แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กันยายน  2563 

หน่วยงาน กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลม่วงไข่ 

 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ี
คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจ าเดือน ก.ย. 

2563 
79,328.48 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ 

79,328.48 บาท 
สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ 

79,328.48 บาท 
 

2  ซื้อวัสดุแต่งกายส าหรับ อาสา สมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปภร.) 

242,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามกีฬา 
242,000 บาท 

ร้านสยามกีฬา 
242,000 บาท 

 

3 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการ การสานเปล 

2,950 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.เจริญพาณิชย์ 
2,950 บาท 

ร้าน อ.เจริญพาณิชย์ 
2,950 บาท 

 

4 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 50,000 เฉพาะเจาะจง บ.โฮมพลัส เฟอร์นิเจอร์  
มอลล์ สกล จ ากัด 

50,000 บาท 

บ.โฮมพลัส เฟอร์นิเจอร์  
มอลล์ สกล จ ากัด 

50,000 บาท 

 

5 ซื้อวัสดุส านักงาน 6,500 เฉพาะเจาะจง ราชยานยนต์ 
6,500 บาท 

ราชยานยนต์ 
6,500 บาท 

 

6 ซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์การศึกษาส าหรับ ศพด. 154,000  เฉพาะเจาะจง ร้านไนน์ตี้ไนน ์ไอที 
154,000 บาท 

ร้านไนน์ตี้ไนน์ ไอที 
154,000 บาท 

 

7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 64,300 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.เจริญพาณิชย์ 
64,300 บาท 

ร้าน อ.เจริญพาณิชย์ 
64,300 บาท 

 

8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 97,151 เฉพาะเจาะจง อ.เจริญพาณิชย์ 
97,151 บาท 

อ.เจริญพาณิชย์ 
97,151 บาท 
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ล าดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 
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โดยสังเขป 
9 ซื้อวัสดุส านักงานศูนย์ปฏิบัติการ ในการ

ช่วยเหลือประชาชน 2563 
7,600 เฉพาะเจาะจง ร้านราชยานยนต์ 2 

7,600 บาท 
ร้านราชยานยนต์ 2 
7,600 บาท 

 

10 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนโดยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วย
วิทยากรท้องถิ่น ประจ าปี 2563 

1,900 เฉพาะเจาะจง นางมัทนา วงศ์สง่า 
1,900 บาท 

นางมัทนา วงศ์สง่า 
1,900 บาท 

 

11 ซื้อวัสดุอื่นๆ (กิจการประปา) 23,760 เฉพาะเจาะจง บ.พันธ์สวัสดิ์ เคมเทค จ ากัด 
23,760 บาท 

บ.พันธ์สวัสดิ์ เคมเทค จ ากัด 
23,760 บาท 

 

12 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 7,500  เฉพาะเจาะจง ร้านไนน์ตี้ไนน์ ไอที 
7,500 บาท 

ร้านไนน์ตี้ไนน์ ไอที 
7,500 บาท 

 

13 ซื้อเครื่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามโครงการเฝ้า
ระวัง ส่งเสริม ป้อง ควบคุมโรค ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 

8,400 เฉพาะเจาะจง อ.เจริญพาณิชย์ 
8,400 บาท 

อ.เจริญพาณิชย์ 
8,400 บาท 

 

14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) 15,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกวิทยาภัณฑ์ 
15,000 บาท 

ร้านเอกวิทยาภัณฑ์ 
15,000 บาท 

 

15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 10,000  เฉพาะเจาะจง ร้านเอกวิทยาภัณฑ์ 
10,000 บาท 

ร้านเอกวิทยาภัณฑ์ 
10,000 บาท 

 

16 ซื้อวัสดุการศึกษา (กองการศึกษา) 15,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกวิทยาภัณฑ์ 
15,000 บาท 

ร้านเอกวิทยาภัณฑ์ 
15,000 บาท 
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ล าดับ
ท่ี 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง) 
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โดยสังเขป 
17 ซื้อวัสดุอื่น (ประจ าตัวเด็ก) กองการศึกษา 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกวิทยาภัณฑ์ 

10,000 บาท 
ร้านเอกวิทยาภัณฑ์ 
10,000 บาท 

 

18 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  
(กองการศึกษา) 

5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกวิทยาภัณฑ์ 
5,000 บาท 

ร้านเอกวิทยาภัณฑ์ 
5,000 บาท 

 

19 ซื้อวัสดุส านักงาน (กองการศึกษา) 20,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกวิทยาภัณฑ์ 
20,000 บาท 

ร้านเอกวิทยาภัณฑ์ 
20,000 บาท 

 

20 ซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด) 33,070  เฉพาะเจาะจง ร้านราชยานยนต์ 2 
33,070 บาท 

ร้านราชยานยนต์ 2 
33,070 บาท 

 

21 ซื้อวัสดุส านักงาน (กองสวัสดิการฯ) 8,940 เฉพาะเจาะจง ร้านราชยานยนต์ 2 
8,940 บาท 

ร้านราชยานยนต์ 2 
8,940 บาท 

 

22 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ล าโพง) 
กองคลัง 

4,500 เฉพาะเจาะจง หจก.สหไพศาลโทรทัศน์ 
4,500 บาท 

หจก.สหไพศาลโทรทัศน์ 
4,500 บาท 

 

23 ซื้อวัสดุ น้ ามันเชื้อเพลิง เดือน ก.ย. 2563 21,135 เฉพาะเจาะจง หจก.เชนพังโคน 
21,135 บาท 

หจก.เชนพังโคน 
21,135 บาท 

 

24 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ าประปา 4,595.90 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
4,595.90 บาท 

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน 
4,595.90 

 


