
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     3,347.00                      3,347.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  57/2563
ประจ ำเดือน  มีนำคม 2563  (ส ำนกัปลดั) โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   3  มีนำคม  2563

เสนอรำคำ    3,347.-   บำท รำคำ   3,347.- บำท

2 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,373.00                      2,373.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  58/2563
ประจ ำเดือน  มีนำคม 2563  (กองช่ำง) โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   4  มีนำคม  2563

เสนอรำคำ    2,373.-   บำท รำคำ   2,373.- บำท

3 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  (กองกำรศึกษำฯ)  จ ำนวน 19 รำยกำร 5,800.00                      5,800.00             เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  60/2563
โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี   12  มีนำคม  2563
เสนอรำคำ    5,800.-   บำท รำคำ   5,800.- บำท

4 จดัซ้ือวสัดุประปำ  จ  ำนวน  9  รำยกำร 39,734.45 39,734.45 เฉพำะเจำะจง บริษทั อะควำทรีท เคมิคอล จ ำกดั บริษทั อะควำทรีท เคมิคอล จ ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  61/2563

เสนอรำคำ    39,734.45   บำท รำคำ   39,734.45 บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   12  มีนำคม  2563

5 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ  ำนวน 20 รำยกำร(ส ำนกัปลดั) 8,825.00                      8,825.00             เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  62/2563
โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี   17  มีนำคม  2563
เสนอรำคำ    8,825.- บำท รำคำ     8,825.- บำท

6 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 544.20                         544.20                เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  63/2563

เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นดอนชมพ ู หมูท่ี่ 1 โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   17  มีนำคม  2563
เสนอรำคำ    544.20  บำท รำคำ     544.20  บำท

7 จดัซ้ือบอร์ดติดประกำศ  จ  ำนวน  1 ชุด 19,500.00                    19,500.00           เฉพำะเจำะจง นำยสุพิน   จงกลำง   นำยสุพิน   จงกลำง   สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  64/2563
เสนอรำคำ     19,500.- บำท รำคำ     19,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   18  มีนำคม  2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มีนำคม  2563
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี      17    เดือน  เมษำยน   พ.ศ.  2563

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

8 จดัซ้ือวสัดุส ำหรับจดัท ำหนำ้กำกอนำมยั โครงกำรอบรม 27,572.00                    27,572.00           เฉพำะเจำะจง แม่ทองดีไซน ์ แม่ทองดีไซน ์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  66/2563

เชิงปฏิบติักำรใหค้วำมรู้ในกำร ป้องกนัโรคติดต่อ      โดย  นำงทอง  พ่ึงแสงตำ   โดย  นำงทอง  พ่ึงแสงตำ   เหมำะสม ลงวนัท่ี   20  มีนำคม  2563

เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และกำรท ำ     เสนอรำคำ     27,572.- บำท รำคำ     27,572.- บำท

หนำ้กำกอนำมยัเพ่ือกำรป้องกนัตนเอง        

9 จดัซ้ือวสัดุส ำหรับจดัท ำหนำ้กำกอนำมยั โครงกำรอบรม 30,075.00                    30,075.00           เฉพำะเจำะจง แม่ทองดีไซน ์ แม่ทองดีไซน ์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  67/2563

เชิงปฏิบติักำรใหค้วำมรู้ในกำร ป้องกนัโรคติดต่อ      โดย  นำงทอง  พ่ึงแสงตำ   โดย  นำงทอง  พ่ึงแสงตำ   เหมำะสม ลงวนัท่ี   20  มีนำคม  2563

เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และกำรท ำ     เสนอรำคำ     30,075.- บำท รำคำ     30,075.- บำท

หนำ้กำกอนำมยัเพ่ือกำรป้องกนัตนเอง        

10 จดัซ้ือเจลแอลกอฮอลล์ำ้งมือ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบติักำร 1,900.00                      1,900.00             เฉพำะเจำะจง อำยฟรีไทม ์ อำยฟรีไทม ์  อำยฟรีไทม ์ อำยฟรีไทม ์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  68/2563
ใหค้วำมรู้ในกำร ป้องกนัโรคติดต่อ เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 โดย  นำงสำวสุพิชชำนนัท ์ แบ่งกศุลจิต    โดย  นำงสำวสุพิชชำนนัท ์ แบ่งกศุลจิต    เหมำะสม ลงวนัท่ี   20  มีนำคม  2563
(COVID-19) และกำรท ำหนำ้กำกอนำมยัเพ่ือกำรป้องกนั เสนอรำคำ     1,900.- บำท รำคำ     1,900.- บำท

ตนเอง 

11 จดัซ้ือผลิตภณัฑฆ่์ำเช้ือโรค เจลแอลกอฮอลล์ำ้งมือ 22,260.00                    22,260.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพยส์งัวำล  ร้ำนทรัพยส์งัวำล  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  69/2563

ถุงมือส ำหรับใชแ้ลว้ทิง้ในกำร ป้องกนัโรคติดต่อ โดย  นำงสงัวำล  เดชะคุณ  โดย  นำงสงัวำล  เดชะคุณ  เหมำะสม ลงวนัท่ี   27  มีนำคม  2563

เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เสนอรำคำ     22,260.- บำท รำคำ     22,260.- บำท

12 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน  24  รำยกำร 21,555.00                    21,555.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  70/2563
โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี   27  มีนำคม  2563
เสนอรำคำ     21,555.- บำท รำคำ     21,555.- บำท

13 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน ตูเ้ก็บเอกสำรบำนสไลค์ 9,000.00                      9,000.00             เฉพำะเจำะจง บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  71/2563

(บำนทึบ) บำนสไลด ์2 บำน  จ  ำนวน  2  หลงั โดย  นำงสำวกรองกรำญจน ์ สำมประทีป โดย  นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป เหมำะสม ลงวนัท่ี   31  มีนำคม  2563
เสนอรำคำ     9,000.- บำท รำคำ     9,000.- บำท

14 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน  ตูเ้หล็กเก็บเอกสำร 11,000.00                    11,000.00           เฉพำะเจำะจง บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  72/2563

2 บำนเปิด – ปิด มี 4 ชั้น  จ  ำนวน 2 หลงั โดย  นำงสำวกรองกรำญจน ์ สำมประทีป โดย  นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป เหมำะสม ลงวนัท่ี   31  มีนำคม  2563
เสนอรำคำ     11,000.- บำท รำคำ     11,000.- บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

15 จา้งตรวจสภาพระยะการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ 12,811.11 12,811.11 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   35/2563
รถยนตส่์วนกลำงหมำยเลขทะเบียนกพ-3853นครรำชสีมำ   เสนอรำคำ   12,811.11.-   บำท รำคำ      12,811.11.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   3  มีนำคม  2563

หมำยเลขครุภณัฑ ์ 001 - 51- 0002   

16 จำ้งเหมำร้ือถอนเคร่ืองปรับอำกำศ ยีห่อ้ Focus 500.00                         500.00 เฉพำะเจำะจง นำยจกัรกฤช   กระจ่ำงโพธ์ิ นำยจกัรกฤช   กระจ่ำงโพธ์ิ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   36/2563
หมำยเลขครุภณัฑ ์420-50-0007 เสนอรำคำ   500.-   บำท รำคำ      500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   10  มีนำคม  2563

17 ค่ำจำ้งเหมำท ำป้ำยเหล็กปิดประกำศขององคก์ำรบริหำร 3,000.00                      3,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   37/2563
ส่วนต ำบลดอนชมพ ูประชำสมัพนัธ์ หำ้มทิง้ขยะ  โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง     โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี   20  มีนำคม  2563
ขนำด 1.2 x 2.4 เมตรพ้ืนสีน ้ำเงินตวัหนงัสือและเส้นขอบ เสนอรำคำ   3,000.-   บำท รำคำ      3,000.- บำท
สีขำวพร้อมติดตั้ง  จ  ำนวน 1 ป้ำย

18 จำ้งเหมำท ำป้ำยอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบติักำรให้ 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   38/2563
ควำมรู้ในกำร ป้องกนัโรคติดต่อ เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019  โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง     โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี   20  มีนำคม  2563
(COVID-19) และกำรท ำหนำ้กำกอนำมยัเพ่ือกำรป้องกนัตนเอง  เสนอรำคำ   300.-   บำท รำคำ      300.- บำท

19 จำ้งเหมำซ่อมครุภณัฑเ์คร่ืองปร้ินเตอร์ FUJI Xerox 3,200.00                      3,200.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   39/2563
รหสัครุภณัฑ ์ 416-60-0047  จ ำนวน  1  เคร่ือง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   26  มีนำคม  2563

เสนอรำคำ   3,200.-   บำท รำคำ      3,200.- บำท

                                     
    (ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน 

   ( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย)์       

     ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

       สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย ์



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
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