
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง   เพ่ือสูบน ้ำเขำ้สู่บึงมะระ  บำ้นมะระ 9,527.00                     9,527.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี    22/2562

 หมูท่ี่  3 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   3  ธนัวำคม  2561
เสนอรำคำ      9,527.-   บำท รำคำ     9,527.- บำท

2 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,708 2,708 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   23/2562

ประจ ำเดือน  ธนัวำคม  2561  ( กองช่ำง ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    3   ธนัวำคม  2561
เสนอรำคำ      2,708.-   บำท รำคำ     2,708.- บำท

3 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     5,291.00                     5,291.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   24/2562
ประจ ำเดือน  ธนัวำคม  2561  ( ส ำนกัปลดั ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    3   ธนัวำคม  2561

เสนอรำคำ      5,291.-   บำท รำคำ     5,291.- บำท

4 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์   จ  ำนวน  3  รำยกำร 22,580.00                   22,580.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   25/2562
โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    3   ธนัวำคม  2561
เสนอรำคำ      22,580.-   บำท รำคำ        22,580.- บำท

5 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  ใชก้บัรถขุดตีนตะขำบ  ตฆ - 6381    8,691.00                     8,691.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   26/2562
หมำยเลขครุภณัฑ ์011-49-0001 เพ่ือใชใ้นกำรปฏิบติังำน โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    7   ธนัวำคม  2561
ขุดลอกเหมือง  ปรับเกล่ียถนนและวำงท่อระบำยน ้ำ เสนอรำคำ      8,691.-   บำท รำคำ       8,691.- บำท
ในพ้ืนท่ี 2 หมูบ่ำ้นของต ำบลดอนชมพู

6 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  ใชก้บัเคร่ืองสูบน ้ำแบบหอยโข่ง 3,348 3,348 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   27/2562
เพ่ือใชใ้นกำรดูดตะกอน  ฝุ่ นละอองสำหร่ำยตะใคร่ โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   13   ธนัวำคม  2561
และส่ิงสกปรกในถงักลมของประปำ  หมูบ่ำ้น จ  ำนวน 6 แห่ง เสนอรำคำ    3,348.- บำท รำคำ      3,348.-  บำท
ต ำบลดอนชมพ ู

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   ธนัวำคม  2561
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี     11     เดือน   มกรำคม   พ.ศ.  2562

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

7 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง   เพ่ือสูบน ้ำเขำ้สู่บึงมะระ  บำ้นมะระ 7,044.00                     7,044.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   28/2562
หมูท่ี่  3  (ต่อเน่ือง) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    13   ธนัวำคม  2561

เสนอรำคำ      7,044.-   บำท รำคำ       7,044.- บำท

8 จดัซ้ือวสัดุ – อุปกรณ์  เพ่ือใชใ้นโครงกำรแข่งขนักีฬำ 3,965.00                     3,965.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี    29/2562
ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    13   ธนัวำคม  2561
ปีกำรศึกษำ 2561 เสนอรำคำ     3,965.-   บำท รำคำ      3,965.- บำท

9 จดัซ้ือชุดของรำงวลั  เพ่ือใชใ้นโครงกำรแข่งขนักีฬำ 2,423.00                     2,423.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   30/2562
ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    13   ธนัวำคม  2561
ปีกำรศึกษำ 2561 เสนอรำคำ     2,423.-   บำท รำคำ      2,423.- บำท

10 จำ้งเหมำท ำป้ำยเหล็กประชำสมัพนัธ์  หำ้มทิ้งขยะ 3,000.00                     3,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยด ำรงค ์   แกว้ประเสริฐ    นำยด ำรงค ์   แกว้ประเสริฐ    สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   10/2562

ขนำด 1.2 x 2.4 เมตร เสนอรำคำ      3,000.-   บำท รำคำ      3,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    3   ธนัวำคม  2561

11 จา้งเหมาบริกำรรถบรรทุกทำ้ยลำด   ขนำด  10  ลอ้ 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม   คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   11/2562
จ ำนวน   1   คนั   ส ำหรับใชใ้นกำรขนยำ้ยรถขุดไฮดรอลิค   เสนอรำคำ    5,000.- บำท รำคำ      5,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    7    ธนัวำคม  2561
แบบตีนตะขำบ  (รถแมค็โคร)  หมำยเลขทะเบียน ตฆ – 6381 
เพ่ือขนยำ้ยรถขุดไฮดรอลิค  แบบตีนตะขำบ (รถแบคโฮ)  
ไปยงัสถำนท่ีปฏิบติังำนขุดลอกเหมือง  ปรับเกล่ียถนน
และวำงท่อระบำยน ้ำ ในพ้ืนท่ี  2  หมูบ่ำ้นของต ำบลดอนชมพ ู

12 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรปฐมนิเทศผูป้กครองนกัเรียน 210.00                        210.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  12/2562
ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    13    ธนัวำคม  2561

เสนอรำคำ      210.-   บำท รำคำ      210.- บำท

13 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรแข่งขนักีฬำศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กฯ 612.00                        612.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  13/2562
โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   13  ธนัวำคม  2561
เสนอรำคำ     612.-   บำท รำคำ     612.- บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

14 จำ้งเหมำจดัเตรียมสถำนท่ีแข่งขนักีฬำตำมโครงกำรแข่งขนั 3,000.00                     3,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยประกำศ   บุญมำก นำยประกำศ   บุญมำก งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  14/2562
กีฬำศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ     3,000.- บำท รำคำ    3,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  13  ธนัวำคม  2561
ปีกำรศึกษำ  2561

15 จำ้งเหมำท ำป้ำย ตำมโครงกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุ 18,936 18,936 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  15/2562
ทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ.2562 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  18  ธนัวำคม  2561

เสนอรำคำ     18,936.-   บำท รำคำ    18,936.- บำท

   

       สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย ์     

                                     

                 (ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน 
                               ( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย)์       

                                    ต  าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย ์
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