
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     3,997.00                     3,997.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   37/2562

ประจ ำเดือน  กุมภำพนัธ์  2562  ( กองช่ำง ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   กุมภำพนัธ์  2562
เสนอรำคำ      3,997.-   บำท รำคำ     3,997.- บำท

2 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     5,296.00                     5,296.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   38/2562
ประจ ำเดือน  กุมภำพนัธ์  2562  ( ส ำนกัปลดั ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   5   กุมภำพนัธ์  2562

เสนอรำคำ      5,296.-   บำท รำคำ     5,296.- บำท

3 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,585.00                     1,585.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   38/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นดอนชมพ ู หมูท่ี่ 1 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   11   กุมภำพนัธ์  2562

เสนอรำคำ      1,585.-   บำท รำคำ     1,585.- บำท

4 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพย์ีห่อ้ Canon 1,150.00                     1,150.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   40/2562
 MP237  หมำยเลขครุภณัฑ ์ 416-58-0039   โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   กุมภำพนัธ์  2562

เสนอรำคำ      1,150.-   บำท รำคำ       1,150.- บำท

5 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน  18  รำยกำร 16,180.00                   16,180.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   41/2562
โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   กุมภำพนัธ์  2562
เสนอรำคำ      16,180.-   บำท รำคำ       16,180.- บำท

6 จดัซ้ือธงเพ่ือใชใ้นพิธีอญัเชิญเคร่ืองสงัฆทำน 4,000.00                     4,000.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   42/2562
พระรำชทำนไปถวำยพระหลวงปู่ ดว้ง อำย ุ101 ปี  โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   กุมภำพนัธ์  2562
ณ วดักอก  ต  ำบลดอนชมพ ูอ ำเภอโนนสูง  เสนอรำคำ      4,000.-   บำท รำคำ       4,000.- บำท
 จงัหวดันครรำชสีมำ 

7 จดัซ้ืออำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม  เพ่ือใชใ้นพิธีอญัเชิญ 2,201.00                     2,201.00           เฉพำะเจำะจง นำงสุกำนดำ   แตงกระโทก นำงสุกำนดำ   แตงกระโทก สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   43/2562
เคร่ืองสงัฆทำนพระรำชทำนไปถวำยพระหลวงปู่ ดว้ง เสนอรำคำ     2,201.-   บำท รำคำ       2,201.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   กุมภำพนัธ์  2562
 อำย ุ101 ปี ณ วดักอก ต ำบลดอนชมพ ูอ ำเภอโนนสูง 
จงัหวดันครรำชสีมำ 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กมุภำพนัธ ์ 2562
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี     19     เดือน   มีนำคม   พ.ศ.  2562

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

8 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต ์ TOYOTA  4 ประตู 6,366.54                     6,366.54           เฉพำะเจำะจง หจก.โตโยตำ้โครำช 1988 หจก.โตโยตำ้โครำช 1989 สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   22/2562
หมำยเลขทะเบียน  กพ 3853  นครรำชสีมำ เสนอรำคำ      6,366.54  บำท รำคำ       6,366.44 บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  กุมภำพนัธ์  2562

9 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรฝึกศึกษำนอกสถำนท่ี 240.00 240.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   23/2562
ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   7  กุมภำพนัธ์  2562
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เสนอรำคำ      240.-   บำท รำคำ      240.- บำท

10 จำ้งเหมำบริกำรพำหนะรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง   12,000.00                   12,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงพรทิพย ์  ต่ำงกลำง นำงพรทิพย ์  ต่ำงกลำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   24/2562
ตำมโครงกำรฝึกศึกษำนอกสถำนท่ีศูนยพ์ฒันำ            เสนอรำคำ      12,000.-   บำท รำคำ      12,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   8  กุมภำพนัธ์  2562
เด็กเล็กองคก์ำร   บริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562  

11 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรค่ำยพฒันำเด็กและเยำวชน 450.00                        450.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   25/2562
ประจ ำปีงบ ประมำณ  พ.ศ.2562  โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   12  กุมภำพนัธ์  2562

เสนอรำคำ     450.-   บำท รำคำ     450.- บำท

12 จำ้งเหมำบริกำรรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง ตำมโครงกำร 16,000.00                   16,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   26/2562
ค่ำยพฒันำเด็กและเยำวชน ประจ ำปีงบประมำณ  โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง ลงวนัท่ี   13  กุมภำพนัธ์  2562
 พ.ศ. 2562 เสนอรำคำ     16,000.-   บำท รำคำ     16,000.- บำท

13 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรเยีย่มบำ้นนกัเรียนศูนย ์ 300.00 300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   27/2562
พฒันำเด็กเล็ก  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   14  กุมภำพนัธ์  2562

เสนอรำคำ     300.-  บำท รำคำ   300.-  บำท

14 จำ้งเหมำท ำตรำยำง  จ  ำนวน 6 รำยกำร  3,100.00                     3,100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.พำนิชย ์  ร้ำน อ.พำนิชย ์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   28/2562
โดย  นำยอลงกต  ฐิติสุรวฒัน์ โดย  นำยอลงกต  ฐิติสุรวฒัน์ เหมำะสม ลงวนัท่ี   18  กุมภำพนัธ์  2562
เสนอรำคำ    3,100.-  บำท รำคำ   3,100.-  บำท

15 จำ้งเหมำท ำป้ำยเพ่ือใชใ้นพิธีอญัเชิญเคร่ืองสงัฆทำน 4,250.00                     4,250.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   29/2562
พระรำชทำนไปถวำยพระหลวงปู่ ดว้ง อำย ุ101 ปี  โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   28  กุมภำพนัธ์  2562
ณ วดักอกต ำบลดอนชมพ ูอ ำเภอโนนสูง เสนอรำคำ     4,250.-  บำท รำคำ   4,250.-  บำท
จงัหวดันครรำชสีมำ



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

16 จำ้งเหมำท ำพำนดอกไมส้ด เพ่ือใชใ้นพิธีอญัเชิญ 1,850.00                     1,850.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวไพจิตร   ชีกลำง    นำงสำวไพจิตร   ชีกลำง    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   30/2562
สงัฆทำนพระรำชทำนไปถวำยพระหลวงปู่ ดว้ง  เสนอรำคำ     1,850.-  บำท รำคำ   1,850.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   28  กุมภำพนัธ์  2562
อำย ุ101 ปี ณ วดักอก ต ำบลดอนชมพ ูอ ำเภอโนนสูง  
จงัหวดันครรำชสีมำ

   

สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย ์
(นางสาวสุคนธ์ทร   อุดมธนะทรัพย)์ 
  ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั     

                                     


