
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 465.45 465.45 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  81/2563

เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  โรงเรียนบำ้นดอนชมพู โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   21  พฤษภำคม  2563
สงัฆประชำนุเครำะห์ เสนอรำคำ   465.45   บำท รำคำ   465.45 บำท

2 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน เพ่ือใชใ้นกำรปฏิบติังำนในส่วน 13,445.00                   13,445.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  82/2563
ของกองช่ำง โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี   22  พฤษภำคม  2563

เสนอรำคำ    13,445.-   บำท รำคำ   13,445.- บำท

3 จดัซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองพน่หมอกควนั  จ  ำนวน  2  เคร่ือง 118,000.00 118,000.00 เฉพำะเจำะจง 168  เคมีภณัฑ ์    168  เคมีภณัฑ ์    สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ สญัญำซ้ือขำยเลขท่ี  6/2563
เสนอรำคำ    118,000.- บำท รำคำ     118,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   21  พฤษภำคม  2563

4 จดัซ้ือน ้ำยำเคมี ส ำหรับพน่หมอกควนั และทรำยอะเบท 123,000.00                 123,000.00       เฉพำะเจำะจง 168  เคมีภณัฑ ์    168  เคมีภณัฑ ์    สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ สญัญำซ้ือขำยเลขท่ี  7/2563
ส ำหรับก ำจดัลูกน ้ำยงุลำย  โครงกำรพน่หมอกควนั เสนอรำคำ    123,000.- บำท รำคำ     123,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   27  พฤษภำคม  2563
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก  ประจ ำปี  2563 

5 จำ้งเหมำจดัท ำใบเสร็จรับเงินค่ำน ้ำประปำ  18,000.00 18,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัโจเซฟ  พลำสติก กำร์ด (โครำช) แอนดป์ร้ินท ์จ  ำกดั  บริษทัโจเซฟ  พลำสติก กำร์ด (โครำช) แอนดป์ร้ินท ์จ  ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   47/2563
 จ  ำนวน  6,000  ชุด  โดย  วำ่ท่ี ร.ต.วิโรจ  ศกุลวงศ์ โดย  วำ่ท่ี ร.ต.วิโรจ  ศกุลวงศ์ เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  พฤษภำคม  2563

เสนอรำคำ   18,000.-   บำท รำคำ      18,000.- บำท

6 จำ้งท ำป้ำยอะคริลิกส ำหรับติดบอร์ดประชำสมัพนัธ์ 400.00 400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   48/2563
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู จ  ำนวน  3  ป้ำย โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี   8  พฤษภำคม  2563

เสนอรำคำ  400.-   บำท รำคำ     400.- บำท

7 จำ้งเหมำท ำป้ำยปิดประกำศขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล           3,000.00                     3,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   49/2563
ดอนชมพ ู ขนำด 1.20 x 2.40 เมตร  จ  ำนวน  1  ป้ำย  โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี   15  พฤษภำคม  2563

เสนอรำคำ  3,000.-   บำท รำคำ     3,000.- บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  พฤษภำคม  2563
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี      17    เดือน  มิถุนำยน   พ.ศ.  2563

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

8 จำ้งเหมำพน่หมอกควนั  โครงกำรพน่หมอกควนัป้องกนั 12,000.00                   12,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   50/2563
โรคไขเ้ลือดออก ประจ ำปี 2563 เสนอรำคำ   12,000.-   บำท รำคำ      12,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   27  พฤษภำคม  2563

9 จำ้งเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 4,000.00                     4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยจกัรกฤช   กระจ่ำงโพธ์ิ นำยจกัรกฤช   กระจ่ำงโพธ์ิ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   51/2563
ภำยในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก  จ  ำนวน  4  เคร่ือง  เสนอรำคำ   4,000.-   บำท รำคำ      4,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   28  พฤษภำคม  2563

10 จำ้งเหมำโครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 86,000.00                   86,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ สญัญำก่อสร้ำงเลขท่ี   12/2563
จำกหนำ้บำ้นนำยธีระพงศ ์ โมรำนอก ไปทำงหลงัศำลำ เสนอรำคำ   86,000.-   บำท รำคำ      86,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   12  พฤษภำคม  2563
ประชำคมบำ้นศรีสุขถึงถนนคอนกรีต  บำ้นศรีสุข  หมู ่8

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

   ( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย)์       

     ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

       สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย ์

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