
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     4,102.00                     4,102.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   54/2562

ประจ ำเดือน  เมษำยน  2562  ( ส ำนกัปลดั ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   2   เมษำยน  2562
เสนอรำคำ     4,102.-   บำท รำคำ     4,102.- บำท

2 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,743.00                     2,743.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   55/2562
ประจ ำเดือน  เมษำยน  2562  ( กองช่ำง ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี  2   เมษำยน  2562

เสนอรำคำ      2,743.-   บำท รำคำ     2,743.- บำท

3 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 58 รำยกำร 99,812.81 99,812.81 เฉพำะเจำะจง บริษทั สุภวชัร์  เอ็นวำย เซ็นเตอร์ บริษทั สุภวชัร์  เอ็นวำย เซ็นเตอร์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   56/2562

โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ เหมำะสม ลงวนัท่ี   4   เมษำยน  2562
เสนอรำคำ      99,812.81   บำท รำคำ     99,812.81 บำท

4 จดัซ้ือวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับำ้  พร้อมอุปกรณ์ 60,600.00                   60,600.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ดบัเบ้ิลริช 999  หจก.ดบัเบ้ิลริช 999  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   57/2562
กระบอกฉีดยำ และเข็มฉีดยำ โครงกำรรณรงคป้์องกนั โดย  นำงสำวณัฐรินท ์ จิรเจริญจิตต ์      โดย  นำงสำวณฐัรินท ์ จิรเจริญจิตต ์      เหมำะสม ลงวนัท่ี   11  เมษำยน  2562
โรคพิษสุนขับำ้  ตำมโครงกำรสตัวป์ลอดโรค เสนอรำคำ      60,600.-   บำท รำคำ    60,600.- บำท
คนปลอดภยัจำกโรคพิษสุนขับำ้

5 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  จ  ำนวน  6  รำยกำร 13,295.00                   13,295.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี     58/2562
โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   24   เมษำยน  2562
เสนอรำคำ   13,295.-   บำท รำคำ    13,295.- บำท

6 จดัซ้ือธงชำติและธงตรำสญัลกัษณ์พระรำชพิธี 4,800.00                     4,800.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   59/2562
บรมรำชำภิเษก  พทุธศกัรำช  2562 โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   30   เมษำยน  2562

เสนอรำคำ      4,800.-   บำท รำคำ       4,800.- บำท

7 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุทำง 16,336.00                   16,336.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   37/2562
ทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต ์ พ.ศ. 2562 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   4   เมษำยน  2562

เสนอรำคำ     16,336.-   บำท รำคำ     16,336.- บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   เมษำยน  2562
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี     27     เดือน   พฤษภำคม   พ.ศ.  2562

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

8 จำ้งเหมำตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส ำนกังำน 750.00                        750.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   38/2562
(กองช่ำง) ยีห่อ้ Emachines (Acer) โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   4   เมษำยน  2562
 หมำยเลขครุภณัฑ ์416-57-0003 เสนอรำคำ     750.-   บำท รำคำ     750.- บำท

9 จำ้งเหมำซ่อมแซมตูค้อนโทรลสถำนีส่งน ้ำบำ้นส้ม 71,654.92 71,654.92 เฉพำะเจำะจง บริษทั สุภวชัร์  เอ็นวำย เซ็นเตอร์ จ  ำกดั บริษทั สุภวชัร์  เอ็นวำย เซ็นเตอร์ จ  ำกดั งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี    39/2562
หมูท่ี่ 2  และบำ้นมะระหมูท่ี่ โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ ลงวนัท่ี   5   เมษำยน  2562

เสนอรำคำ     71,654.92   บำท รำคำ     71,654.92  บำท

10 จำ้งเหมำส ำรวจขอ้มูลจ ำนวนสตัวแ์ละข้ึนทะเบียน 6,060.00                     6,060.00           เฉพำะเจำะจง นำยบุญเช้ือ  สุขพิมำย    นำยบุญเช้ือ  สุขพิมำย    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   40/2562

สตัวเ์ล้ียง จ  ำนวน 13 หมูบ่ำ้น โครงกำรรณรงคป้์องกนั เสนอรำคำ     6,060.-  บำท รำคำ    6,060.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   5   เมษำยน  2562
โรคพิษสุนขับำ้  ตำมโครงกำรสตัวป์ลอดโรค
คนปลอดภยัจำกโรคพิษสุนขับำ้ฯ

11 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรรณรงคป้์องกนั            300.00                        300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   41/2562
โรคพิษสุนขับำ้ ตำมโครงกำรสตัวป์ลอดโรค โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   9  เมษำยน  2562
คนปลอดภยัจำกโรคพิษสุนขับำ้ฯ  เสนอรำคำ   300.-  บำท รำคำ   300.-  บำท

   

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

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป


