
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงประเภทดีเซล  เพ่ือสูบน ้ำเขำ้สู่ 10,907.60 10,907.60 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    17/2564
บึงมะระ  หมูท่ี่ 3 โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   12  มกรำคม  2564

เสนอรำคำ  10,907.60   บำท รำคำ     10,907.60  บำท

2 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน เพ่ือใชใ้นกำรปฏิบติังำนในส่วน 9,363.00                     9,363.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  18/2564
ของกองช่ำง โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   21  มกรำคม  2564

เสนอรำคำ  9,363.-  บำท รำคำ     9,363.-  บำท

3 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิง ชนิดดีเซล  ส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ำแบบ 13,689.50                   13,689.50         เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  19/2564

แบบทอ่พญำนำค  หมำยเลขครุภณัฑ ์ 055-63-0037  โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   26  มกรำคม  2564

และ 055-63-0038  เพ่ือสูบน ้ำจำกบึงสระแก เสนอรำคำ  13,689.50  บำท รำคำ     13,689.50  บำท

เขำ้สู่สระหนองบอน บำ้นดอนชมพ ู หมู ่1 

4 จำ้งเหมำตรวจสภำพระยะกำรบ ำรุงรักษำ รถยนต์ 3,422.93                     3,422.93           เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   12/2564
ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบียน ผษ 8508 จ ำนวน 9 รำยกำร เสนอรำคำ  3,422.93 บำท รำคำ     3,422.93  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  11  มกรำคม  2563

5 จำ้งเหมำจดัท ำใบเสร็จรับเงินค่ำน ้ำประปำ  18,000.00                   18,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั โรงพิมพโ์จเซฟ  โครำช จ ำกดั  บริษทั โรงพิมพโ์จเซฟ  โครำช จ ำกดั  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   13/2564
 จ  ำนวน  4,000  ชุด โดย  ว่ำท่ี ร.ต.วิโรจ  ศกุลวงศ์ โดย  ว่ำท่ี ร.ต.วิโรจ  ศกุลวงศ์ เหมำะสม ลงวนัท่ี  22  มกรำคม  2564

เสนอรำคำ   18,000.-  บำท รำคำ     18,000.-  บำท

6 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,200.00                     4,200.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์ ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   14/2564

ตั้งโตะ๊ ยีห่อ้ Acer หมำยเลขครุภณัฑ ์416-56-0032  โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  22  มกรำคม  2564
เสนอรำคำ  4,200.-  บำท รำคำ     4,200.-  บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มกรำคม  2564
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี     30      เดือน   มีนำคม  พ.ศ.  2564

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 แบบ สขร.1 
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ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
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7 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์กำร จดัเก็บภำษีประจ ำ        3,690.00                     3,690.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   15/2564

ปี 2564     โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  28  มกรำคม  2564
เสนอรำคำ   3,690.-  บำท รำคำ     3,690.-   บำท

                                                                                                                                              

  

   

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

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย ์
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                 (ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน 
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                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            
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