
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  (กองกำรศึกษำฯ)  จ ำนวน 19 รำยกำร 9,052.00                     9,052.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  46/2564
โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   5  กรกฎำคม  2564
เสนอรำคำ  9,052.- บำท รำคำ     9,052.-  บำท

2 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน  13  รำยกำร 19,685.00                   19,685.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    47/2564
โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   6  กรกฎำคม  2564
เสนอรำคำ  19,685.- บำท รำคำ     19,685.-  บำท

3 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง (กองช่ำง) 7,399.60 7,399.60 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    48/2564
หมำยเลขทะเบียน ผษ–8508 นม และรถแบคโฮ โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี  6   กรกฎำคม  2564
ประจ ำเดือน  สิงหำคม  2564  เสนอรำคำ  7,399.60 บำท รำคำ     7,399.60  บำท

4 จา้งเหมาเปล่ียนยำงและแบตเตอร่ี รถยนตบ์รรทกุ(ดีเซล) 14,000.00                   14,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำวกำรยำง ร้ำนยำวกำรยำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    49/2564

ยีห่อ้ โตโยตำ้ หมำยเลขทะเบียน ผษ 8508 นครรำชสีมำ เสนอรำคำ  14,000.- บำท รำคำ     14,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี     กรกฎำคม  2564

หมำยเลขครุภณัฑ ์001-58-0003 

5 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง จ  ำนวน 32 รำยกำร เพ่ือใชป้รับปรุง 40,000.00                   40,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั ภทัรกิจ 1995  จ ำกดั บริษทั ภทัรกิจ 1995  จ ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    6/2564

บำ้นนำยบญุเทียม  ดุมกลำง บำ้นเลขท่ี 3 หมูท่ี่ 11 โดย  นำงรสชง  ภทัรธีรธรรม โดย  นำงรสชง  ภทัรธีรธรรม เหมำะสม ลงวนัท่ี   7  กรกฎำคม  2564

ต.ดอนชมพ ูอ.โนนสูง จ.นครรำชสีมำ เสนอรำคำ  40,000.- บำท รำคำ     40,000.- บำท

6 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง จ  ำนวน 8 รำยกำร เพ่ือใชป้รับปรุงบำ้น 50,000.00                   50,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั ภทัรกิจ 1995  จ ำกดั บริษทั ภทัรกิจ 1995  จ ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   50/2564

บำ้นนำงสำวเลณู ชูนำม บำ้นเลขท่ี 111/1 หมูท่ี่ 5 โดย  นำงรสชง  ภทัรธีรธรรม โดย  นำงรสชง  ภทัรธีรธรรม เหมำะสม ลงวนัท่ี   8  กรกฎำคม  2564

ต.ดอนชมพ ูอ.โนนสูง จ.นครรำชสีมำ เสนอรำคำ  50,000.- บำท รำคำ     50,000.- บำท

7 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง จ  ำนวน 32 รำยกำร เพ่ือใชป้รับปรุง 40,000.00                   40,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั ภทัรกิจ 1995  จ ำกดั บริษทั ภทัรกิจ 1995  จ ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   51/2564

บำ้นนำยบญุเทียม  ดุมกลำง บำ้นเลขท่ี 3 หมูท่ี่ 11 โดย  นำงรสชง  ภทัรธีรธรรม โดย  นำงรสชง  ภทัรธีรธรรม เหมำะสม ลงวนัท่ี   9  กรกฎำคม  2564

ต.ดอนชมพ ูอ.โนนสูง จ.นครรำชสีมำ เสนอรำคำ  40,000.- บำท รำคำ     40,000.- บำท

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  กรกฎำคม  2564
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

วนัท่ี     14      เดือน   กนัยำยน  พ.ศ.  2564

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

แบบ สขร.1แบบ สขร.1



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

8 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ป้องกนัโรคเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019              8,820.00                     8,820.00          เฉพำะเจำะจง ซีเมดิคอล ซีเมดิคอล สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   52/2564
(COVID-19) เสนอรำคำ  8,820.- บำท รำคำ     8,820.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   14  กรกฎำคม  2564

9 จดัซ้ือตน้ไม ้  ตามโครงการปลูกป่าตามแนวพระราชด าริ 4,200.00                     4,200.00          เฉพำะเจำะจง นำงอรุณลกัษณ์  วงศคู์ณ นำงอรุณลกัษณ์  วงศคู์ณ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   53/2564

ในหลวงและพระรำชินี ปี 2564 เสนอรำคำ  4,200.- บำท รำคำ     4,200.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   14  กรกฎำคม  2564

10 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  จ  ำนวน 6  รำยกำร  (กองช่ำง) 19,540.00                   19,540.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   54/2564

โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง   โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง   เหมำะสม ลงวนัท่ี   20  กรกฎำคม  2564
เสนอรำคำ   19,540.-   บำท รำคำ      19,540.- บำท

11 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรป้องกนัควบคุมโรคในสถำนท่ี 134,745.00                 134,745.00      เฉพำะเจำะจง ซีเมดิคอล ซีเมดิคอล สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ สญัญำซ้ือขำยเลขท่ี   8/2564

กกัตวั (Lqcal Quarantine) ต ำบลดอนชมพู เสนอรำคำ  134,745.- บำท รำคำ     134,745.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   20  กรกฎำคม  2564

12 จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด 10 ล้อ 2,500.00                     2,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   36/2564

จ ำนวน 1คนั เพ่ือเคล่ือนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค แบบตีนตะขำบ เสนอรำคำ  2,500.- บำท รำคำ     2,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   2   กรกฎำคม  2564

(รถแบคโฮ)หมำยเลขทะเบียนตฆ 6381 นครรำชสีมำจำกจุด
ปฏิบติังำนเดิม คือ โรงเรียนบำ้นดอนชมพ ูหมูท่ี่ 9 
ยำ้ยไปยงับริเวณสถำนีโทรคมนำคมทหำรโนนสูง
บำ้นส้ม หมูท่ี่ 2 

13 จำ้งเหมำตรวจสภำพระยะกำรบ ำรุงรักษำรถยนตส่์วนกลำง 7,694.37                     7,694.37          เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   37/2564

หมำยเลขทะเบียน ผษ8508 นครรำชสีมำ  เสนอรำคำ  7,694.37  บำท รำคำ     7,694.37 บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   2   กรกฎำคม  2564

14 จา้งตรวจสภาพระยะการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ 21,331.52                   21,331.52        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   38/2564

ส่วนกลำง  หมำยเลขทะเบียน กพ-3853 นครรำชสีมำ   เสนอรำคำ 21,331.52  บำท รำคำ     21,331.52 บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   7  กรกฎำคม  2564

หมำยเลขครุภณัฑ ์ 001 - 51- 0002   

15 จำ้งเหมำบริกำรเปล่ียนกรวดกรอง-ทรำยกรองพร้อมท ำควำม 88,800.00                   88,800.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั  สุภวชัร์  เอน็วำยเซ็นเตอร์ จ  ำกดั บริษทั  สุภวชัร์  เอน็วำยเซ็นเตอร์ จ  ำกดั งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   39/2564

สะอำดระบบกรองน ้ำประปำ หมูท่ี่ 1,2,3,5,7และหมูท่ี่ 8 เสนอรำคำ  88,800.-  บำท รำคำ     88,800.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   19   กรกฎำคม  2564



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

                                                                                                                                              

  

   

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

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 

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

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 

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


ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

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

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

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง (ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน

( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย)์      

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

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

สุคนธ์ทร อุดมธนะทรัพย์



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง
(ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน

( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย)์      

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 
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