
หนา้ที ่1

ล าดบั รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนตส่์วนกลาง     6,625.00                        6,625.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  41/2561
ส่วนกลาง ประจ าเดือน มีนาคม 2561 (ส านกัปลดั ) โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมาะสม ลงวนัท่ี    6   มีนาคม  2561

เสนอราคา     6,625.-   บาท ราคา     6,625.- บาท

2 ซ้ือวสัดุส านกังาน  (ส านกัปลดั) 10,384.00                      10,384.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจา้ศึกษาภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจา้ศึกษาภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  42/2561
โดย  นายสุวิทย ์ ตั้งเจิดจา้ โดย  นายสุวิทย ์ ตั้งเจิดจา้ เหมาะสม ลงวนัท่ี   8   มีนาคม  2561

เสนอราคา     10,384.- บาท ราคา     10,384.-  บาท

3 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนตส่์วนกลาง     2,658.00 2,658.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   43/2561
ประจ าเดือน  มีนาคม  2561  ( กองช่าง ) โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมาะสม ลงวนัท่ี   8   มีนาคม  2561

เสนอราคา     2,658.-   บาท ราคา        2,658.- บาท

4 จดัซ้ือวสัดุฝึกปฏิบติั  ตามโครงการฝึกอบรม (จดัตั้ง)  4,000.00                        4,000.00        เฉพาะเจาะจง ดบัเพลิงไฟร์แมน เซฟต้ีชวัร์ โปรดกัส์ ดบัเพลิงไฟร์แมน เซฟต้ีชวัร์ โปรดกัส์ สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   44/2561
 อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เสนอราคา     4,000.- บาท ราคา     4,000.-  บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี   13   มีนาคม  2561
 ประจ าปี พ.ศ.2561

5 จดัซ้ือวสัดุ  ตามโครงการฝึกอบรม (จดัตั้ง) 3,500.00                        3,500.00        เฉพาะเจาะจง เจ เจ วิทยาภณัฑ ์  เจ เจ วิทยาภณัฑ ์  สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   45/2561
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เสนอราคา      3,500.-   บาท ราคา        3,500.- บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี   13   มีนาคม  2561
ประจ าปี พ.ศ.2561

6 จดัซ้ือวสัดุฝึกปฏิบติังานฯ  ตามโครงการฝึกอบรม 34,000.00                      34,000.00      เฉพาะเจาะจง หมวย  ดีไซด์ หมวย  ดีไซด์ สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  46/2561
 (จดัตั้ง)  อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เสนอราคา     34,000.- บาท ราคา     34,000.-  บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี  13   มีนาคม  2561
ประจ าปี พ.ศ.2561

7 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (กองคลงั) 23,650.00 23,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้านแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   47/2561
 โดย   นายชยัวฒัน์  ไทยกลาง  โดย   นายชยัวฒัน์  ไทยกลาง เหมาะสม ลงวนัท่ี   14   มีนาคม  2561

เสนอราคา     23,650.- บาท ราคา    23,650.-  บาท

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   มีนาคม   2561
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนชมพ ู  อ  าเภอโนนสูง   จงัหวดันครราชสีมา

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลางวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง

วนัท่ี   24   เดือน   เมษายน   พ.ศ.  2561

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



หนา้ที ่2

ล าดบั รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลางวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

8 จดัซ้ือวสัดุ ตามโครงการจดันิทรรศการผลงาน 7,736.00                        7,736.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจา้ศึกษาภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจา้ศึกษาภณัฑ ์(ฮกก่ี) งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    48/2561
การเรียนรู้และความสามารถนกัเรียน ศูนยพ์ฒันา โดย  นายสุวิทย ์ ตั้งเจิดจา้ โดย  นายสุวิทย ์ ตั้งเจิดจา้ เหมาะสม ลงวนัท่ี    27   มีนาคม  2561
เด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนชมพ ู เสนอราคา     7,736.- บาท ราคา     7,736.- บาท
ประจ าปีการศึกษา 2560

9 จา้งเหมาบริการรถโดยสารแบบไม่ปรับอากาศ  9,000.00                        9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวฒัน์  วงศส์นัติราษฎร์ นายธนวฒัน์  วงศส์นัติราษฎร์ งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   24/2561

ตามโครงการค่ายพฒันา  เด็กเล็กและเยาวชน เสนอราคา     9,000.- บาท ราคา     9,000.- บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี    7  มีนาคม  2561

10 จา้งเหมาจดัท าป้าย  ตามโครงการค่ายพฒันาเด็กเล็ก 450.00                           450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้านโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   25/2561
และเยาวชน โดย   นายเจษฎา   เมืองกลาง โดย   นายเจษฎา   เมืองกลาง เหมาะสม ลงวนัท่ี   7   มีนาคม  2561

เสนอราคา     450.- บาท ราคา     450.- บาท

11 จา้งเหมาท าความสะอาดท่ีพกั/ท่ีอบรม/อุปกรณ์ 2,200.00                        2,200.00        เฉพาะเจาะจง นางวิลาวลัย ์ จุย้แยม้   นางวิลาวลัย ์ จุย้แยม้   งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   26/2561
เคร่ืองนอน  ตามโครงการฝึกอบรม (จดัตั้ง)  เสนอราคา    20,000.-  บาท ราคา      20,000.-  บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี   13   มีนาคม  2561
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
ประจ าปี พ.ศ.2561

12 จา้งเหมาบริการจดัเตรียมประดบัตกแต่ง จดัสถานท่ี 15,000.00                      15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประจวบ  ขานกระโทก นายประจวบ  ขานกระโทก งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   28/2561

เตน็ท ์เกา้อ้ี เคร่ืองขยายเสียงโครงการวนัฉลองชยัชนะ เสนอราคา    15,000.-  บาท ราคา      15,000.-  บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี   21   มีนาคม  2561
ทา้วสุรนารี  ประจ าปี 2561

13 จา้งเหมาบริการประกอบการบวงสรวงดวงวิญญาณ 25,000.00                      25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีพร  รอดกลาง นางสาวสุรีพร  รอดกลาง งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   29/2561

ทา้วสุรนารี โครงการงานวนัฉลองชยัชนะทา้วสุรนารี เสนอราคา    25,000.-  บาท ราคา      25,000.-  บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี   21   มีนาคม  2561
ประจ าปี 2561 

14 จา้งเหมาจดัท าป้ายกิจกรรม โครงการวนัฉลองชยัชนะ 4,348.00                        4,348.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้านโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   30/2561
ทา้วสุรนารี ประจ าปี 2561 โดย   นายเจษฎา   เมืองกลาง โดย   นายเจษฎา   เมืองกลาง เหมาะสม ลงวนัท่ี   21   มีนาคม  2561

เสนอราคา     4,348.- บาท ราคา     4,348.- บาท

15 จา้งเหมาซ่อมรถยนตส่์วนกลาง ยี่ห้อ มิซูบิชิ ทะเบียน  19,940.00                      19,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอนหวายพาณิชย ์ ออโตแ้มก็ซ์  ร้านดอนหวายพาณิชย ์ ออโตแ้ม็กซ์  งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   31/2561
กฉ-9632 นครราชสีมาหมายเลขครุภณัฑ์001-45-0001  โดย  นางสาวเมวดี  บุตรวงษน์รา โดย  นางสาวเมวดี  บุตรวงษน์รา เหมาะสม ลงวนัท่ี   27   มีนาคม  2561

เสนอราคา     19,940.- บาท ราคา     19,940.- บาท



หนา้ที ่3

ล าดบั รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลางวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

16 จา้งเหมาจดัท าป้าย ตามโครงการจดันิทรรศการผลงาน 2,680.00                        2,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้านโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   32/2561
การเรียนรู้  และความสามารถนกัเรียน ศูนยพ์ฒันา โดย   นายเจษฎา   เมืองกลาง โดย   นายเจษฎา   เมืองกลาง เหมาะสม ลงวนัท่ี   27   มีนาคม  2561
เด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนชมพู เสนอราคา     2,680.- บาท ราคา     2,680.- บาท
ประจ าปีการศึกษา 2560 

17 จา้งเหมาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   ตามโครงการ 3,500.00                        3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกานดา  แตงกระโทก นางสุกานดา  แตงกระโทก งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   33/2561
จดันิทรรศการผลงาน การเรียนรู้และความสามารถ เสนอราคา     3,500.- บาท ราคา     3,500.- บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี   27   มีนาคม  2561
นกัเรียน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ดอนชมพ ูประจ าปีการศึกษา 2560 

18 จา้งเหมาจดัท าป้าย  ตามโครงการป้องกนัและ 15,936.00                      15,936.00      เฉพาะเจาะจง ร้านโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้านโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   34/2561
ลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ. 2561  โดย   นายเจษฎา   เมืองกลาง โดย   นายเจษฎา   เมืองกลาง เหมาะสม ลงวนัท่ี   29   มีนาคม  2561

เสนอราคา     15,936.- บาท ราคา     15,936.- บาท

19 จา้งเหมาบริการคนดูแลน ้าประปา 27,000.00                      27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบวัผนั  เจียนกลาง นายบวัผนั  เจียนกลาง งานจา้งมีคุณภาพและราคา สญัญาจา้งเลขท่ี  6/2561
เสนอราคา    27,000.-  บาท ราคา      27,000.-  บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี  29  มีนาคม  2561

 

                 (ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน 
                               ( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย์)       

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย ์


