
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ (แบตเตอร่ี) ส ำหรับรถขดุไฮดรอลิค 9,630.00                      9,630.00             เฉพำะเจำะจง หจก. ชุนหลีแบตเตอร่ี หจก. ชุนหลีแบตเตอร่ี สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   22/2563

แบบตีนตะขำบ (รถแบ็คโฮ)  จ ำนวน  1 รำยกำร โดย นำยประยทุธ์  แซ่เตียว โดย นำยประยทุธ์  แซ่เตียว เหมำะสม ลงวนัท่ี   2  ธนัวำคม  2562
เสนอรำคำ     9,630.-   บำท รำคำ   9,630.- บำท

2 จดัซ้ือตน้ไมแ้ละวสัดุ จดักิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี 4,640.00                      4,640.00             เฉพำะเจำะจง นำงอรุณลกัษณ์  วงศคู์ณ นำงอรุณลกัษณ์  วงศคู์ณ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  23/2563

ดว้ยหวัใจ” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวำยเป็น เสนอรำคำ     4,640.-   บำท รำคำ  4,640.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    3  ธนัวำคม  2562
พระรำชกศุล  เน่ืองในวนัพ่อแห่งชำติ 5 ธนัวำคม  2562

3 จดัซ้ือน ้ำด่ืม จดักิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี 1,500.00                      1,500.00             เฉพำะเจำะจง นำงขวญัฤดี  ก ำเนิดกลำง นำงขวญัฤดี  ก ำเนิดกลำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  24/2563

ดว้ยหวัใจ” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวำยเป็น เสนอรำคำ     1,500.-   บำท รำคำ   1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    3  ธนัวำคม  2562
พระรำชกศุล  เน่ืองในวนัพ่อแห่งชำติ 5 ธนัวำคม  2562

4 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     3,937.00                      3,937.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  25/2563
ประจ ำเดือน  ธนัวำคม 2562  (ส ำนกัปลดั) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    6  ธนัวำคม  2562

เสนอรำคำ    3,937.-   บำท รำคำ   3,937.- บำท

5 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,240.00                      2,240.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  26/2563
ประจ ำเดือน  ธนัวำคม 2562  (กองช่ำง) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    6  ธนัวำคม  2562

เสนอรำคำ     2,240.-   บำท รำคำ   2,240.- บำท

6 จดัซ้ือเคร่ืองด่ืม เพ่ือเล้ียงรับรองแก่ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม 1,060.00                      1,060.00             เฉพำะเจำะจง นำยณฐัพล   เด่ินกลำง นำยณฐัพล   เด่ินกลำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  27/2563
ตำมโครงกำรแขง่ขนักีฬำศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็องคก์ำร เสนอรำคำ     1,060.-   บำท รำคำ   1,060.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    17  ธนัวำคม  2562
บริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู  

7 จดัซ้ือวสัดุ – อุปกรณ์ ในกำรแขง่ขนั ตำมโครงกำร 4,831.00                      4,831.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  28/2563
แขง่ขนักีฬำศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็องคก์ำรบริหำรส่วน โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี    18  ธนัวำคม  2562

ต ำบลดอนชมพู เสนอรำคำ    4,831.-   บำท รำคำ   4,831.- บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  ธนัวำคม  2562
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู  อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี       3      เดือน  กุมภำพนัธ์   พ.ศ.  2563

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
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8 จดัซ้ือของรำงวลั  ตำมโครงกำรแขง่ขนักีฬำศูนยพ์ฒันำ 8,161.00                      8,161.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  29/2563
เด็กเลก็องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี    18  ธนัวำคม  2562

เสนอรำคำ     8,161.- บำท รำคำ     8,161.- บำท

9 จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองพิมพ ์ ยี่ห้อ Canon  รุ่น IP 7270  2,150.00                      2,150.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   13/2563
หมำยเลขครุภณัฑ ์ 416-59-0045 โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย นำงเดือนเพญ็  ตระกลูสิริโชค เหมำะสม ลงวนัท่ี  2  ธนัวำคม  2562

เสนอรำคำ     2,150.-  บำท รำคำ     2,150.-  บำท

10 จำ้งท ำป้ำยโครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่ผูป้กครอง 600.00                         600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   14/2563
ในกำรส่งเสริมพฒันำกำรและดูแลสุขภำพเด็ก โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  3  ธนัวำคม  2562
ศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู เสนอรำคำ   600.-   บำท รำคำ      660.- บำท

11 จำ้งเหมำจดัเตรียมสถำนท่ีแขง่ขนักีฬำศูนยพ์ฒันำ 4,000.00                      4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประกำศ  บุญมำก นำยประกำศ  บุญมำก งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  15/2563

เด็กเลก็องคก์ำรบริหำรต ำบลดอนชมพู  เสนอรำคำ    4,000.-   บำท รำคำ      4,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  17  ธนัวำคม  2562

12 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรแขง่ขนักีฬำศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็ 740.00                         740.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   16/2563
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  20  ธนัวำคม  2562

เสนอรำคำ    740.-   บำท รำคำ      740.- บำท

13 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุทำง 18,036.00                    18,036.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  17/2563
ทำงถนนช่วงเทศกำล ปีใหม ่ พ.ศ.2563 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  20  ธนัวำคม  2562

เสนอรำคำ    18,036.-   บำท รำคำ      18,036.- บำท

14 จำ้งซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้ำ  ขนำดใหญ่ ขนำดท่อ 12 น้ิว 6,470.00                      6,470.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำน P.K.ออโตเ้ซอร์วิส (สำขำ2) ร้ำน P.K.ออโตเ้ซอร์วิส (สำขำ2) งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  18/2563
หมำยเลขครุภณัฑ ์055-59-0002 โดย นำยอำทิตย ์ วิชยัภูมิ โดย นำยอำทิตย ์ วิชยัภูมิ เหมำะสม ลงวนัท่ี  26  ธนัวำคม  2562

เสนอรำคำ   6,470.-   บำท รำคำ    6,470.- บำท

15 จำ้งเหมำพ่นหมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 1,500.00                      1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมจิน   ยอดวินิจ นำยสมจิน   ยอดวินิจ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  19/2563
บำ้นศรีสุข หมู ่ 8 ต ำบลดอนชมพู  อ  ำเภอโนนสูง เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  26  ธนัวำคม  2562
จงัหวดันครรำชสีมำ

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

                                    ต  าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย ์

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