
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     5,116.00 5,116.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  1/2563

ประจ ำเดือน  ตุลำคม 2562  ( ส ำนกัปลดั) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   ตุลำคม  2562
เสนอรำคำ     5,116.-   บำท รำคำ   5,116.- บำท

2 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,543.00                      2,543.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   2/2563
ประจ ำเดือน  ตุลำคม  2562  (กองช่ำง) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    3   ตุลำคม  2562

เสนอรำคำ     2,543.- บำท รำคำ     2,543.- บำท

3 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพ่นหมอกควนั 2,356.80 2,356.80 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  3/2563
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก บำ้นดอนชมพูพฒันำ  หมูท่ี่ 10 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   7   ตุลำคม  2562
(ด.ช.ศุภกร  เชิญกลำงและนำงสำวอิงอร  ชุ่มกลำง)  เสนอรำคำ    2,356.80   บำท รำคำ    2,356.80   บำท

4 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เพ่ือใชใ้นกำรเตรียมรับเสด็จสมเด็จ 4,500.00                      4,500.00             เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  5/2563
พระกนิษฐำธิรำชเจำ้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี     15    ตุลำคม  2562
สยำมบรมรำชกมุำรี (ธงสมเด็จพระกนิษฐำรำชเจำ้ฯ เสนอรำคำ      4,500.-   บำท รำคำ      4,500.- บำท
(สธ.) ผำ้ร่ม  ขนำด 60*90 เซนติเมตร)  

5 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์  เพ่ือใชใ้นกำรเตรียมรับเสด็จสมเด็จ 20,000.00                    20,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดี.วี.แกลเลอร่ี 2008 ร้ำน ดี.วี.แกลเลอร่ี 2008 สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  6/2563

พระกนิษฐำธิรำชเจำ้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ เสนอรำคำ     20,000.-  บำท รำคำ   20,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    15     ตุลำคม  2562
สยำมบรมรำชกมุำรี (ไมเ้สำธง  สูง  2  เมตร)  

6 ซ้ืออุปกรณ์ เพ่ือจดัท ำขำตั้งไมเ้สำธง  เพ่ือใชใ้นกำร 6,550.00                      6,550.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง หจก.ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  7/2563
เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจำ้ กรมสมเด็จ โดย  นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์ โดย  นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์ เหมำะสม ลงวนัท่ี    17    ตุลำคม  2562
พระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกมุำรี เสนอรำคำ     6,550.-   บำท รำคำ     6,550.- บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  ตุลำคม  2562
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู  อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี       25      เดือน  พฤศจิกำยน   พ.ศ.  2562

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

7 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพ่นหมอกควนั 2,808.10 2,808.10 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  8/2563
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก บำ้นดอนชมพูพฒันำ  หมูท่ี่ 10  โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี     18    ตุลำคม  2562

เสนอรำคำ     2,808.10.-  บำท รำคำ   2,808.10.-  บำท

8 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพ่นหมอกควนั 1,585.20 1,585.20 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    9/2563
 เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก บำ้นดอนชมพู  หมูท่ี่ 1 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   25    ตุลำคม  2562

เสนอรำคำ    1,585.20   บำท รำคำ     1,585.20  บำท

9 จดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็  14,944.02                    14,944.02           เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวงัน ้ำเยน็  จ  ำกดั สหกรณ์โคนมวงัน ้ำเยน็  จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    11/2563
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๓  โดย   นำยศิริอนนัต ์ เกตุแกว้ โดย   นำยศิริอนนัต ์ เกตุแกว้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    29     ตุลำคม  2562
 (เดือนพฤศจิกำยน  ๒๕๖๒) เสนอรำคำ      14,944.02   บำท รำคำ    14,944.02  บำท

10 จดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนกัเรียนระดบัอนุบำล - 70,748.16                    70,748.16           เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวงัน ้ำเยน็  จ  ำกดั สหกรณ์โคนมวงัน ้ำเยน็  จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    12/2563
ระดบัประถมศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดย   นำยศิริอนนัต ์ เกตุแกว้ โดย   นำยศิริอนนัต ์ เกตุแกว้ เหมำะสม ลงวนัท่ี     29    ตุลำคม  2562
(เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๒) เสนอรำคำ      70,748.16   บำท รำคำ    70,748.16  บำท

11 จำ้งถ่ำยเอกสำรอ ำเภอโนนสูง 7,200.00                      7,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลดัดำวลัย ์ ร้ำนลดัดำวลัย ์ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   1/2563
โดย  นำยสิทธิโชค    เนียมแตง   โดย  นำยสิทธิโชค    เนียมแตง   เหมำะสม ลงวนัท่ี     2    ตุลำคม  2562
เสนอรำคำ    7,200.-   บำท รำคำ      7,200.- บำท

12 จำ้งเหมำพ่นหมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 1,500.00                      1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   2/2562
 บำ้นดอนชมพูพฒันำ หมูท่ี่ 10  (ด.ช.ศุภกร  เชิญกลำง เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี     7    ตุลำคม  2562

 และนำงสำวอิงอร  ชุ่มกลำง)  

13 จำ้งเหมำพ่นหมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  1,500.00                      1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   3/2562
บำ้นดอนชมพู  หมูท่ี่ 1 เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   8   ตุลำคม  2562

14 จำ้งท ำพวงมำลำ เพ่ือใชใ้นพิธีบ ำเพญ็กศุลและกิจกรรม           1,000.00                      1,000.00             เฉพำะเจำะจง นำงสุคนธ์  เกยด่ำนกลำง นำงสุคนธ์  เกยด่ำนกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   4/2562
 น้อมร ำลึก เน่ืองในวนัคลำ้ย วนัสวรรคตพระบำทสมเด็จ เสนอรำคำ    1,000.-   บำท รำคำ      1,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    9   ตุลำคม  2562

พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำชบรมนำถบพิตรฯ

http://www.donchompoo.go.th/


ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

15 จำ้งเหมำพ่นหมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  1,500.00                      1,500.00             เฉพำะเจำะจง นำงสำวอนงคนุ์ช  ฉน ำกลำง    นำงสำวอนงคนุ์ช  ฉน ำกลำง    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   5/2562
บำ้นดอนชมพูพฒันำ  หมูท่ี่ 10 เสนอรำคำ      1,500.-   บำท รำคำ     1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    18   ตุลำคม  2562

16 จำ้งเหมำท ำพวงมำลำ เพ่ือใชใ้นพิธีบ ำเพญ็กศุลและ 800.00                         800.00                เฉพำะเจำะจง นำงสุคนธ์  เกยด่ำนกลำง นำงสุคนธ์  เกยด่ำนกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   6/2562
กิจกรรมน้อมร ำลึกเน่ืองในวนัคลำ้ยวนัสวรรคตพระบำท เสนอรำคำ    800.-   บำท รำคำ    800.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    21   ตุลำคม  2562
สมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วั รัชกำลท่ี5ฯ

17 จำ้งเหมำบริกำรรถบรรทุกทำ้ยลำด  ขนำด  ๑๐  ลอ้ 7,500.00                      7,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม   คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   7/2562
จ ำนวน  ๑  คนั เสนอรำคำ      7,500.-   บำท รำคำ     7,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    25   ตุลำคม  2562

18 จำ้งเหมำพ่นหมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  1,500.00                      1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอนงคนุ์ช  ฉน ำกลำง    นำงสำวอนงคนุ์ช  ฉน ำกลำง    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   8/2562
บำ้นดอนชมพู  หมูท่ี่ 1 เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   25   ตุลำคม  2562

   

                                     
    (ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน 

   ( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย)์       

     ต  าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

       สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย ์
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