
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,648.00                     2,648.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   83/2562

ประจ ำเดือน  กรกฎำคม 2562  ( ส ำนกัปลดั) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี      3    กรกฏำคม 2562
เสนอรำคำ     2,648.-   บำท รำคำ    2,648.- บำท

2 จดัซ้ือโต๊ะหมูบู่ชำ  จ  ำนวน 1 ชุด  11,770.00                   11,770.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กเส็ง ร้ำนเอ็กเส็ง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี    84/2562
โดย นำยณัฏฐ์ชยกร  สุวฒันะพงศเ์ชฏ โดย นำยณัฏฐช์ยกร  สุวฒันะพงศเ์ชฏ เหมำะสม ลงวนัท่ี     3     กรกฏำคม 2562
เสนอรำคำ     11,770.- บำท รำคำ     11,770.- บำท

3 จดัซ้ือถงัตม้น ้ำไฟฟ้ำ ระบบดิจิตอล ขนำดควำมจุ 21 ลิตร 12,000.00                   12,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018  จ ำกดั บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018  จ ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี    85/2562
จ ำนวน 1 ถงั โดย  นำงสำวกรองกำญจน์   สำมประทีป โดย  นำงสำวกรองกำญจน์   สำมประทีป เหมำะสม ลงวนัท่ี    3   กรกฏำคม 2562

เสนอรำคำ     12,000.-   บำท รำคำ    12,000.- บำท

4 จดัซ้ือโต๊ะหมูบู่ชำ  จ  ำนวน 1 ชุด  11,770.00                   11,770.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็กเส็ง ร้ำนเอ็กเส็ง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   86/2562
โดย นำยณัฏฐ์ชยกร  สุวฒันะพงศเ์ชฏ โดย นำยณัฏฐช์ยกร  สุวฒันะพงศเ์ชฏ เหมำะสม ลงวนัท่ี     4     กรกฏำคม 2562
เสนอรำคำ     11,770.- บำท รำคำ     11,770.- บำท

5 จดัซ้ือน ้ำยำเคมีส ำหรับพน่หมอกควนัและทรำยอะเบท 82,200.00                   82,200.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนธรรมชำติซพัพลำย  ร้ำนธรรมชำติซพัพลำย  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   87/2562
ส ำหรับก ำจดัลูกน ้ำยงุลำย  ตำมโครงกำรรณรงคป้์องกนั  โดย  นำงสำวฐิกำภคัรวี  เดชะคุณ  โดย  นำงสำวฐิกำภคัรวี  เดชะคุณ เหมำะสม ลงวนัท่ี    5   กรกฏำคม 2562
โรคไขเ้ลือดออก ประจ ำปี 2562 เสนอรำคำ      82,200.-  บำท รำคำ      82,200.- บำท

6 ซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 27,216.24 27,216.24 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   88/2562
ตำมโครงกำรรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออก  ปี 2562 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี      8    กรกฏำคม 2562

เสนอรำคำ     27,216.24  บำท รำคำ    27,216.24  บำท

7 จดัซ้ือชุด Drum  Samsung  จ ำนวน  1  รำยกำร 6,200.00                     6,200.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี    89/2562
โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    9    กรกฏำคม 2562
เสนอรำคำ     6,200.-   บำท รำคำ     6,200.- บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กรกฎำคม  2562
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี       10      เดือน   กนัยำยน   พ.ศ.  2562

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

8 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,653.00                     2,653.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   90/2562
ประจ ำเดือน  กรกฎำคม  2562  (กองช่ำง) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    11   กรกฏำคม 2562

เสนอรำคำ     2,653.-   บำท รำคำ     2,653.- บำท

9 ซ้ือชุดของรำงวลั  ตำมโครงกำรค่ำยส่งเสริมคุณธรรม 1,995.00                     1,995.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี    91/2562
จริยธรรม  ประจ ำปี  พ.ศ. 2562 โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    11    กรกฏำคม 2562

เสนอรำคำ    1,995.-   บำท รำคำ     1,995.- บำท

10 ซ้ือวสัดุ - อุปกรณ์ในกำรจดักิจกรรมตำมโครงกำรค่ำย 4,560.00 4,560.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   92/2562
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ประจ ำปี  พ.ศ. 2562  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    11   กรกฏำคม 2562

เสนอรำคำ      4,560.-   บำท รำคำ      4,560.- บำท

11 ซ้ือครุภณัฑง์ำนบำ้นงำนครัว  (เตำแก๊ส)  7,200.00 7,200.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี    93/2562
โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี     18   กรกฏำคม 2562
เสนอรำคำ      7,200.-   บำท รำคำ      7,200.- บำท

12 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  (เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 15,900.00                   15,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี    94/2562
ส ำหรับงำนส ำนกังำน)  งำนกิจกำรประปำ โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   23   กรกฏำคม 2562

เสนอรำคำ      15,900.-   บำท รำคำ      15,900.- บำท

13 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  (เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก 6,200.00                     6,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี    95/2562
Inkjet Printer) โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    23   กรกฏำคม 2562

เสนอรำคำ     6,200.-   บำท รำคำ      6,200.- บำท

14 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  (เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 15,900.00                   15,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี    96/2562
ส ำหรับงำนส ำนกังำน)  งำนกำรเกษตร โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี      23    กรกฏำคม 2562

เสนอรำคำ      15,900.-   บำท รำคำ    15,900.- บำท

15 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน (ส ำนกัปลดั) จ ำนวน  41  รำยกำร 24,830.00                   24,830.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี    97/2562
โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    30    กรกฏำคม 2562
เสนอรำคำ      24,830.-   บำท รำคำ      24,830.- บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

16 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว (ส ำนกัปลดั) จ ำนวน  20  รำยกำร 11,495.00                   11,495.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี    98/2562
โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    30    กรกฏำคม 2562
เสนอรำคำ      11,495.-   บำท รำคำ      11,495.- บำท

17 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 12,000.00                   12,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร    พวงทอง นำยพงศกร    พวงทอง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี    58/2562
โครงกำรรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออก ประจ ำปี 2562 เสนอรำคำ      12,000.-   บำท รำคำ      12,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  8  กรกฎำคม 2562

18 จำ้งท ำป้ำยโครงกำรค่ำยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 600.00                        600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   59/2562
ประจ ำปี พ.ศ. 2562 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   9   กรกฎำคม 2562

เสนอรำคำ      600.-   บำท รำคำ      600.- บำท
19 จำ้งเหมำบริกำรเคร่ืองเสียงโครงกำรค่ำยส่งเสริม 3,500.00                     3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประกำศ  บุญมำก นำยประกำศ  บุญมำก งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี    60/2562

คุณธรรมจริยธรรม  ประจ ำปี  พ.ศ. 2562 เสนอรำคำ      3,500.-   บำท รำคำ      3,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   18   กรกฎำคม 2562

20 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 420.00                        420.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี    61/2562
ส ำหรับคณะผูบ้ริหำร สมำชิกสภำฯ พนกังำนส่วนต ำบล  โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   24   กรกฎำคม 2562
ลูกจำ้งประจ ำ  พนกังำนจำ้งทัว่ไป เสนอรำคำ      420.-   บำท รำคำ      420.- บำท
พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

21 จำ้งเหมำเช็คระยะและตรวจเช็คช่วงล่ำงรถยนต ์ 39,328.92 39,328.92 เฉพำะเจำะจง บริษทั มิตซูสงวนพงษ ์มอเตอร์ส จ ำกดั บริษทั มิตซูสงวนพงษ ์มอเตอร์ส จ ำกดั งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี    62/2562
ยีห่อ้ มิตซูบิชิ  หมำยเลขทะเบียน กฉ 9632 เสนอรำคำ    39,328.92   บำท รำคำ      39,328.92  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   24   กรกฎำคม 2562

22 จำ้งเหมำผูช่้วยงำนจดัเก็บรำยได ้ขององคก์ำรบริหำร 30,000.00                   30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐกำนต ์ เสมอใจ     นำงสำวณัฐกำนต ์ เสมอใจ     งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี    63/2562
ส่วนต ำบลดอนชมพ ู (กองคลงั) 4  เดือน ๆละ 7,500 บำท เสนอรำคำ      30,000.-   บำท รำคำ      30,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   31   กรกฎำคม 2562

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

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย ์



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
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