
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     4,167.00                     4,167.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   60/2562

ประจ ำเดือน  พฤษภำคม  2562  ( กองช่ำง ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   2   พฤษภำคม  2562
เสนอรำคำ     4,167.-   บำท รำคำ     4,167.- บำท

2 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     5,566.00                     5,566.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   61/2562
ประจ ำเดือน  พฤษภำคม  2562  ( ส ำนกัปลดั ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   2   พฤษภำคม  2562

เสนอรำคำ      5,566.- บำท รำคำ     5,566.- บำท

3 จดัซ้ือมิเตอร์น ้ำ จ ำนวน 70 อนั 29,585.50 29,585.50 เฉพำะเจำะจง บริษทั สุภวชัร์  เอ็นวำย เซ็นเตอร์ บริษทั สุภวชัร์  เอ็นวำย เซ็นเตอร์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   62/2562
โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ เหมำะสม ลงวนัท่ี   8   พฤษภำคม  2562
เสนอรำคำ    29,585.50    บำท รำคำ    29,585.50  บำท

4 จดัซ้ือป๊ัมหอยโข่ง  3HP 220V  จ ำนวน  1  เคร่ือง 16,424.50                   16,424.50         เฉพำะเจำะจง บริษทั สุภวชัร์  เอ็นวำย เซ็นเตอร์ บริษทั สุภวชัร์  เอ็นวำย เซ็นเตอร์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   63/2562
โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ เหมำะสม ลงวนัท่ี   8   พฤษภำคม  2562
เสนอรำคำ     16,424.50   บำท รำคำ     16,424.50  บำท

5 จดัซ้ือครุภณัฑป์ระปำ ป๊ัมหอยโข่ง 3HP 380V 45,903.00                   45,903.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั สุภวชัร์  เอ็นวำย เซ็นเตอร์ บริษทั สุภวชัร์  เอ็นวำย เซ็นเตอร์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี    64/2562
 จ  ำนวน  3  เคร่ือง โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ เหมำะสม ลงวนัท่ี   8   พฤษภำคม  2562

เสนอรำคำ      45,903.-  บำท รำคำ      45,903.- บำท

6 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 4,900.00                     4,900.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   65/2562
(เคร่ืองส ำรองไฟขนำด  800 VA) โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   8   พฤษภำคม  2562

เสนอรำคำ      4,900.-   บำท รำคำ      4,900.- บำท

7 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง  ตำมโครงกำรปรับปรุงสภำพ 40,000.00                   40,000.00         เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   66/2562
แวดลอ้มท่ีอยูอ่ำศยัส ำหรับคนพิกำร  ผูสู้งอำย ุและผูท่ี้ โดย  นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์   โดย  นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์   เหมำะสม ลงวนัท่ี   8   พฤษภำคม  2562
อยูใ่นระยะจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพ เสนอรำคำ      40,000.-   บำท รำคำ      40,000.- บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   พฤษภำคม  2562
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี     21     เดือน   มิถุนำยน   พ.ศ.  2562

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

8 จดัซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือส ำหรับใชใ้นกำรวดั 4,190.00                     4,190.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   67/2562
จ ำนวน  2  รำยกำร โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   8   พฤษภำคม  2562

เสนอรำคำ      4,190.-   บำท รำคำ       4,190.- บำท

9 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง  จ  ำนวน   16  รำยกำร     5,838.99                     5,838.99           เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   68/2562
โดย  นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์   โดย  นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์   เหมำะสม ลงวนัท่ี   8   พฤษภำคม  2562
เสนอรำคำ     5,838.99  บำท รำคำ    5,838.99 บำท

10 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,294.00                     1,294.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   69/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นศรีสุข  หมูท่ี่ 8  โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   17   พฤษภำคม  2562

เสนอรำคำ     1,294.-   บำท รำคำ     1,294.- บำท

11 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  ใชก้บัเคร่ืองตดัหญำ้ 602.00                        602.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   70/2562
โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   17   พฤษภำคม  2562
เสนอรำคำ     602.-   บำท รำคำ     602.- บำท

12 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (กองคลงั) 11,050.00                   11,050.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   71/2562
โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   21   พฤษภำคม  2562
เสนอรำคำ      11,050.-   บำท รำคำ      11,050.- บำท

13 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (ตลบัหมึก)  กองช่ำง 18,260.00                   18,260.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   72/2562
โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   24   พฤษภำคม  2562
เสนอรำคำ      18,260.-   บำท รำคำ      18,260.- บำท

14 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์กำรจดักิจกรรมเน่ืองในโอกำส  2,160.00                     2,160.00           เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   73/2562
วนัเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจำ้ฯ โดย  นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์   โดย  นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์   เหมำะสม ลงวนัท่ี   30   พฤษภำคม  2562
 พระบรมรำชินี ประจ ำปีพทุธศกัรำช 2562 เสนอรำคำ     2,160  บำท รำคำ    2,160 บำท

15 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์กำรจดักิจกรรมเน่ืองในโอกำส  6,040.00                     6,040.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   74/2562
วนัเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจำ้ฯ  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   30   พฤษภำคม  2562
พระบรมรำชินี ประจ ำปีพทุธศกัรำช 2562    เสนอรำคำ      6,040.-   บำท รำคำ     6,040.- บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

16 จำ้งท ำโต๊ะหมูบู่ชำประดิษฐำนพระฉำยำลกัษณ์ 26,000.00                   26,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   43/2562
สมเด็จพระเจำ้อยูห่วัพร้อมเคร่ืองรำชสกักำระ โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   3   พฤษภำคม  2562

เสนอรำคำ     26,000.-   บำท รำคำ     26,000.- บำท

17 จำ้งเหมำซ่อมคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก (กองช่ำง) ยีห่อ้ HP 2,950.00                     2,950.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   44/2562
หมำยเลขครุภณัฑ ์416-59-0044 โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   8   พฤษภำคม  2562

เสนอรำคำ      2,950.-   บำท รำคำ      2,950.- บำท

18 จำ้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ Delux 450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   45/2562
หมำยเลขครุภณัฑ ์416-50-0019 โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   16   พฤษภำคม  2562

เสนอรำคำ      450.-   บำท รำคำ      450.- บำท

19 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  จ  ำนวน  2  เคร่ือง  1,800.00 1,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   46/2562
โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   17   พฤษภำคม  2562
เสนอรำคำ      1,800.-   บำท รำคำ      1,800.- บำท

20 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  จ  ำนวน  2  เคร่ือง  5,550.00 5,550.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   48/2562
โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   17   พฤษภำคม  2562
เสนอรำคำ      5,550.-   บำท รำคำ      5,550.- บำท

21 จำ้งเหมำจดัพิมพใ์บเสร็จรับเงินศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 2,550.00                     2,550.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูงส่ิงพิมพ ์ ร้ำนโนนสูงส่ิงพิมพ ์ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   49/2562
องคก์ำรบริหำร ส่วนต ำบลดอนชมพ ู จ  ำนวน 30 เล่ม โดย  นำงปริยำกร  แถวไธสง โดย  นำงปริยำกร  แถวไธสง เหมำะสม ลงวนัท่ี   21   พฤษภำคม  2562

เสนอรำคำ      2,550.-   บำท รำคำ      2,550.- บำท

22 จำ้งยำ้ยเคร่ืองปรับอำกำศ  หมำยเลขครุภณัฑ ์ 7,000.00                     7,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เค.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส  ร้ำน พี.เค.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   50/2562
420-54-0011 และหมำยเลขครุภณัฑ ์420-50-0010 โดย  นำยประสิทธ์ิ  หนูนอก โดย  นำยประสิทธ์ิ  หนูนอก เหมำะสม ลงวนัท่ี   23  พฤษภำคม  2562

เสนอรำคำ      7,000.-   บำท รำคำ      7,000.- บำท

23 จำ้งตรวจเช็คระบบเคร่ืองปรับอำกำศ 6,600.00                     6,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เค.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส  ร้ำน พี.เค.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   51/2562
หมำยเลขครุภณัฑ ์ 420-54-0002 และ โดย  นำยประสิทธ์ิ  หนูนอก โดย  นำยประสิทธ์ิ  หนูนอก เหมำะสม ลงวนัท่ี   28    พฤษภำคม  2562
หมำยเลขครุภณัฑ ์420-50-0003 เสนอรำคำ      6,600.-   บำท รำคำ      6,600.- บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

24 จำ้งเหมำท ำไวนิลเพ่ือใชใ้นกำรจดักิจกรรม 576.00                        576.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   52/2562
เน่ืองในโอกำสวนัเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี    30   พฤษภำคม  2562
พระนำงเจำ้ฯ พระบรมรำชินี เสนอรำคำ      576.-   บำท รำคำ      576.- บำท
ประจ ำปีพทุธศกัรำช 2562  

   

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

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

สุคนธ์ทร   อุดมธนะทรัพย ์
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