
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,893.00                      2,893.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   86/2561
ประจ ำเดือน  กรกฎำคม  2561  ( กองช่ำง ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   3  กรกฎำคม  2561

เสนอรำคำ     2,893.-   บำท รำคำ        2,893.- บำท

2 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     5,736.00                      5,736.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   87/2561
ส่วนกลำง ประจ ำเดือน  กรกฎำคม 2561 (ส ำนกัปลดั ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   4  กรกฎำคม  2561

เสนอรำคำ     5,736.-   บำท รำคำ        5,736.- บำท

3 จดัซ้ือผำ้คลุมโตะ๊  ส ำหรับจดัสถำนท่ีลงนำมถวำย 3,000.00                      3,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนชนะชยัผำ้มำ่น ร้ำนชนะชยัผำ้มำ่น สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   89/2561
พระพรเน่ืองในวนัท่ีเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ เสนอรำคำ     3,000.-   บำท รำคำ        3,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    9    กรกฎำคม  2561

พระเจำ้อยูห่ัว 66 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2561 

4 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส ำหรับจดัสถำนท่ีลงนำมถวำย 7,045.00                      7,045.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   90/2561

พระพรเน่ืองในวนัท่ีเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    10   กรกฎำคม  2561

พระเจำ้อยูห่ัว 66 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2561 เสนอรำคำ    7,045.- บำท รำคำ    7,045.- บำท

5 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  ธงอกัษรพระปรมำภิไธย 1,080.00                      1,080.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   91/2561
โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    10    กรกฎำคม  2561

เสนอรำคำ     1,080.- บำท รำคำ     1,080.-  บำท

6 จดัซ้ือกระเป๋ำเอกสำรส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม  3,795.00                      3,795.00      เฉพำะเจำะจง นฤมล  ทโูคกกรวด นฤมล  ทโูคกกรวด สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   92/2561
ตำมโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือพฒันำ เสนอรำคำ     3,795.-   บำท รำคำ     3,795.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   12     กรกฎำคม  2561

ประสิทธิภำพ   คณะผูบ้ริหำร สมำชิกสภำฯ ผูน้  ำชุมชน 
พนกังำนส่วนต ำบล พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ พนกังำน
จำ้งทัว่ไป ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ระหว่ำงวนัท่ี 18 – 20
 เดือน กรกฎำคม พ.ศ.2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กรกฎำคม   2561
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู  อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี    30   เดือน   สิงหำคม   พ.ศ.  2561

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

7 จดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์  ตำมโครงกำรฝึกอบรมและ 1,080.00                      1,080.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   93/2561
ศึกษำดูงำนเพ่ือพฒันำประสิทธิภำพ   คณะผูบ้ริหำร โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    12    กรกฎำคม  2561
สมำชิกสภำฯ ผูน้  ำชุมชน พนกังำนส่วนต ำบล เสนอรำคำ     1,080.- บำท รำคำ     1,080.-  บำท
 พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ พนกังำนจำ้งทัว่ไป  ของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู ประจ ำปีงบ
ประมำณ พ.ศ. 2561  ระหว่ำงวนัท่ี 18 – 20 เดือน
 กรกฎำคม พ.ศ.2561 

8 จดัซ้ือของสมนำคุณคือรูปยำ่โม ขนำด 14 x 20 น้ิว  3,000.00                      3,000.00      เฉพำะเจำะจง นฤมล  ทูโคกกรวด นฤมล  ทูโคกกรวด สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   94/2561

พร้อมใส่กรอบ  ตำมโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน เสนอรำคำ     3,000.- บำท รำคำ     3,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    12    กรกฎำคม  2561
เพ่ือพฒันำประสิทธิภำพ   คณะผูบ้ริหำร สมำชิกสภำฯ 
ผูน้  ำชุมชน พนกังำนส่วนต ำบล พนกังำนจำ้งตำม
ภำรกิจ พนกังำนจำ้งทัว่ไป ขององคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลดอนชมพ ู ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
ระหว่ำงวนัท่ี 18 – 20 เดือน กรกฎำคม พ.ศ.2561

9 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรพน่หมอกควนัป้องกนั 63,660.00 63,660.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนวินเนอร์   ซพัพลำย   ร้ำนวินเนอร์   ซพัพลำย   สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   95/2561
โรคไขเ้ลือดออก ประจ ำปี 2561 โดย  นำงชณิสรณ์  นุศำสตร์สงัข ์ โดย  นำงชณิสรณ์  นุศำสตร์สงัข ์ เหมำะสม ลงวนัท่ี  17  กรกฎำคม  2561

เสนอรำคำ     63,660.-   บำท รำคำ        63,660.- บำท

10 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ  จ ำนวน  5  รำยกำร 8,380.00                      8,380.00 เฉพำะเจำะจง หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท   สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   96/2561

 โดย   นำงสำวพรรษพร  อุ่นเมตตำอำรี  โดย   นำงสำวพรรษพร  อุ่นเมตตำอำรี เหมำะสม ลงวนัท่ี   17   กรกฎำคม  2561
เสนอรำคำ     8,380.-   บำท รำคำ     8,380.- บำท

11 จดัซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต ์แบบน ้ำ ขนำด 120 แอมป์ 3,600.00                      3,600.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ ออโตแ้มก็ซ์  ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ ออโตแ้มก็ซ์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   97/2561
 (12 โวลต)์  จ ำนวน 1 ลูก โดย  นำงสำวเมวดี  บตุรวงษน์รำ โดย  นำงสำวเมวดี  บตุรวงษน์รำ เหมำะสม ลงวนัท่ี    23    กรกฎำคม  2561

เสนอรำคำ     3,600.-   บำท รำคำ     3,600.- บำท

12 จา้งเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพ ์ 4,550.00                      4,550.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์ ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   55/2561

 จ  ำนวน 2 เคร่ือง (ส ำนกัปลดั)  โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง   โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง   เหมำะสม ลงวนัท่ี   4   กรกฎำคม  2561

เสนอรำคำ    4,550.- บำท รำคำ    4,550.- บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

13 จำ้งเหมำท ำป้ำยวนัเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ 2,394.00                      2,394.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   56/2561
พระเจำ้อยูห่ัว  66  พรรษำ  28 กรกฎำคม 2561 โดย   นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย   นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   5   กรกฎำคม  2561

เสนอรำคำ   2,394.-  บำท รำคำ   2,394.-  บำท

14 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำย  ตำมโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำ 420.00                         420.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   57/2561
ดูงำนเพ่ือพฒันำประสิทธิภำพ   คณะผูบ้ริหำร โดย   นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย   นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    12  กรกฎำคม  2561
สมำชิกสภำฯ ผูน้  ำชุมชน พนกังำนส่วนต ำบล เสนอรำคำ    420 .-  บำท รำคำ     420 .-  บำท
พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ พนกังำนจำ้งทัว่ไป 
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู ประจ ำปีงบ
ประมำณ พ.ศ. 2561  ระหว่ำงวนัท่ี 18 – 20
เดือน กรกฎำคม พ.ศ.2561

15 จำ้งท ำเอกสำร  ตำมโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน 3,450.00                      3,450.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   58/2561
เพ่ือพฒันำประสิทธิภำพ   คณะผูบ้ริหำร สมำชิกสภำฯ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   12   กรกฎำคม  2561
ผูน้ ำชุมชน พนกังำนส่วนต ำบล พนกังำนจำ้งตำม เสนอรำคำ    3,450.- บำท รำคำ    3,450.- บำท
ภำรกิจ พนกังำนจำ้งทัว่ไป ขององคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลดอนชมพ ู ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ระหว่ำงวนัท่ี 18 – 20 เดือน กรกฎำคม พ.ศ.2561 

16 จำ้งเหมำยำนพำหนะ (รถโดยสำรปรับอำกำศ)  72,000.00                    72,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ประเสริฐทรัพยเ์จริญ หจก.ประเสริฐทรัพยเ์จริญ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   59/2561

 ตำมโครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือพฒันำ เสนอรำคำ    72,000.- บำท รำคำ    72,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   16   กรกฎำคม  2561
ประสิทธิภำพ  คณะผูบ้ริหำร สมำชิกสภำฯ ผูน้  ำชุมชน
พนกังำนส่วนต ำบล พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ พนกังำน
จำ้งทัว่ไป ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ระหว่ำงวนัท่ี 18 – 20
 เดือน กรกฎำคม พ.ศ.2561

17 จำ้งเหมำจดัท ำเอกสำรประกอบ  ตำมโครงกำรคำ่ย 6,000.00                      6,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูงส่ิงพิมพ ์ ร้ำนโนนสูงส่ิงพิมพ ์ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   60/2561
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจ ำปี 2561 โดย นำงปริยำกร  แถวไธสง  โดย นำงปริยำกร  แถวไธสง  เหมำะสม ลงวนัท่ี   17   กรกฎำคม  2561

เสนอรำคำ    6,000 .-  บำท รำคำ     6,000 .-  บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

18 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำย  ตำมโครงกำรคำ่ยส่งเสริมคุณธรรม 600.00                         600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   61/2561
จริยธรรม ประจ ำปี 2561 โดย   นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย   นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   17   กรกฎำคม  2561

เสนอรำคำ    600 .-  บำท รำคำ     600 .-  บำท

19 จำ้งเหมำตกแต่งพำนพุ่มดอกไมส้ด ส ำหรับจดัโตะ๊ 3,000.00                      3,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงดำวดอกไมส้ด ร้ำนแสงดำวดอกไมส้ด งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   94/2561

หมูบ่ชูำ  ตำมโครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริสมเด็จ โดย  นำงแสงดำว  เสนำจอหอ   โดย  นำงแสงดำว  เสนำจอหอ   เหมำะสม ลงวนัท่ี   17   กรกฎำคม  2561
พระนำงเจำ้สิริกิต์ิพระบรมรำชินีนำถ เสนอรำคำ    3,000 .- บำท รำคำ    3,000 .- บำท
ในวนัท่ี 26  กรกฎำคม 2561

20 จำ้งเหมำท ำป้ำย โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ 864.00                         864.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   95/2561
สมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิพระบรมรำชินีนำถ โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง   โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง   เหมำะสม ลงวนัท่ี   17   กรกฎำคม  2561
ในวนัท่ี 26  กรกฎำคม 2561 เสนอรำคำ    864.- บำท รำคำ    864.- บำท

21 จำ้งเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเคร่ืองพิมพ ์(กองช่ำง) 2,640.00                      2,640.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์ ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   97/2561

ยีห่้อ Canon รุ่น MP237 หมำยเลขครุภณัฑ ์416-58-0039 โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง   โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง   เหมำะสม ลงวนัท่ี   25   กรกฎำคม  2561

เสนอรำคำ    2,640.- บำท รำคำ    2,640.- บำท

22 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยเขตควบคุมอำคำรพร้อมติดตั้ง 48,000.00                    48,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยด ำรงค ์   แกว้ประเสริฐ นำยด ำรงค ์   แกว้ประเสริฐ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ สญัญำจำ้งเลขท่ี   2/2561

มีขอ้ควำม เสนอรำคำ    48,000.- บำท รำคำ    48,800.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   4   กรกฎำคม  2561

23 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์ขออนุญำตก่อสร้ำง 78,000.00                    78,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยด ำรงค ์   แกว้ประเสริฐ นำยด ำรงค ์   แกว้ประเสริฐ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ สญัญำจำ้งเลขท่ี   3/2561

อำคำรขออนุญำตขดุดินและถมดินพร้อมติดตั้ง เสนอรำคำ    78,000.- บำท รำคำ    78,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   4   กรกฎำคม  2561

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

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย ์  
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