
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,583.00                     2,583.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   75/2562

ประจ ำเดือน  มิถุยำยน 2562  ( ส ำนกัปลดั) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   4   มิถุนำยน 2562
เสนอรำคำ     2,583.-   บำท รำคำ    2,583.- บำท

2 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,588.00                     2,588.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   76/2562
ประจ ำเดือน  มิถุนำยน  2562  (กองช่ำง) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   4   มิถุนำยน 2562

เสนอรำคำ     2,588.- บำท รำคำ     2,588.- บำท

3 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 3,594.00                     3,594.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   77/2562
 เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นจอก  หมูท่ี่ 11 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   7   มิถุนำยน 2562

เสนอรำคำ     3,594.-   บำท รำคำ    3,594.- บำท

4 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  (กองกำรศึกษำฯ) 32,342.00                   32,342.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   78/2562
 จ  ำนวน  16  รำยกำร โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   10   มิถุนำยน 2562

เสนอรำคำ    32,342.-   บำท รำคำ     32,342.-  บำท

5 จดัซ้ือน ้ำยำเคมีส ำหรับพน่หมอกควนัและทรำยอะเบท 21,600.00                   21,600.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ็ม.วำย.เค.เทรดด้ิง ร้ำนเอ็ม.วำย.เค.เทรดด้ิง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี    79/2562
ส ำหรับก ำจดัลูกน ้ำยงุลำย  ตำมโครงกำรรณรงคป้์องกนั  โดย  นำยปภินวิช   ศรีธร    โดย  นำยปภินวิช   ศรีธร   เหมำะสม ลงวนัท่ี   12   มิถุนำยน 2562
โรคไขเ้ลือดออก ประจ ำปี 2562 เสนอรำคำ      21,600.-  บำท รำคำ      21,600.- บำท

6 จดัซ้ือวสัดุท่อระบำยน ้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและ 30,388.00                   30,388.00         เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   80/2562
รำงระบำยน ้ำคอนกรีตเสริมเหล็กส ำเร็จรูป โดย  นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์   โดย  นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์   เหมำะสม ลงวนัท่ี   20  มิถุนำยน 2562
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ     30,388  บำท รำคำ    30,388 บำท

7 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 5,872.00                     5,872.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   82/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นจอก หมูท่ี่ 11 บำ้นมะระ  โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   25   มิถุนำยน 2562
หมูท่ี่ 3 และบำ้นดอนรี  หมูท่ี่ 5  เสนอรำคำ     5,872.-   บำท รำคำ     5,872.- บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   มิถุนำยน  2562
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี     23     เดือน   กรกฎำคม   พ.ศ.  2562

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

8 จำ้งเหมำบริกำรใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีทำงอินเตอร์เน็ตและ 7,000.00                     7,000.00           เฉพำะเจำะจง บริษทัไทมส์มีเดีย เวบ็ดีไซน์ จ  ำกดั บริษทัไทมส์มีเดีย เวบ็ดีไซน์ จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   53/2562
จดทะเบียนโดเมนเนมและ Hosting ภำยใตช่ื้อ โดย  นำงนงลกัษณ์  ยวุรัตน์ โดย  นำงนงลกัษณ์  ยวุรัตน์ เหมำะสม ลงวนัท่ี   4   มิถุนำยน 2562
http://www.donchompoo.go.th เสนอรำคำ     7,000.-   บำท รำคำ     7,000.- บำท

9 จำ้งเหมำท ำป้ำยกำรประชุมคณะกรรมกำรพฒันำ             300.00                        300.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   54/2562
ทอ้งถ่ิน และประชำคมทอ้งถ่ินร่วมประชุมประชำคม โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   6   มิถุนำยน 2562
ระดบัต ำบลทบทวนแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 เสนอรำคำ    300.-   บำท รำคำ     300.- บำท

10 จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลส ำหรับกำรประชุมเหล่ำกำชำด 1,450.00 1,450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   56/2562
จงัหวดัภำค 5  คร้ังท่ี 2/2562  ณ  จงัหวดันครรำสีมำ โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   20   มิถุนำยน 2562

เสนอรำคำ      1,450.-   บำท รำคำ      1,450.- บำท

11 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรจดัพิธีไหวค้รูศูนยพ์ฒันำ 405.00 405.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   57/2562
เด็กเล็ก  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   25  มิถุนำยน 2562

เสนอรำคำ      405.-   บำท รำคำ      405.- บำท

   

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

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

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


ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

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

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย ์
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