
ล าดบั รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวสัดุประปา  (สารสม้และคลอรีน) 69,300.00                      69,300.00               เฉพาะเจาะจง ร้านขจรพาณิชย ์(2) ร้านขจรพาณิชย ์(2) สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  50/2561
เสนอราคา     69,300.-   บาท ราคา     69,300.- บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี    5   เมษายน  2561

2 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนตส่์วนกลาง     6,860.00                        6,860.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  51/2561
ส่วนกลาง ประจ าเดือน เมษายน 2561 (ส านกัปลดั ) โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมาะสม ลงวนัท่ี   5    เมษายน  2561

เสนอราคา     6,860.-   บาท ราคา     6,860.- บาท

3 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนตส่์วนกลาง     1,384.00 1,384.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   52/2561
ประจ าเดือน  เมษายน  2561  ( กองช่าง ) โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมาะสม ลงวนัท่ี    9   เมษายน  2561

เสนอราคา     1,384-   บาท ราคา        1,384.- บาท

4 จดัซ้ือเล่ือยยนตแ์บบมือถือ 20,000.00                      20,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั  อาร์ซีพี มาร์เกต็ต้ิง จ  ากดั บริษทั  อาร์ซีพี มาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  53/2561

เสนอราคา    20,000 .- บาท ราคา    20,000 .-  บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี    18   เมษายน  2561

5 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (ส านกัปลดั) 18,904.00                      18,904.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจา้ศึกษาภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจา้ศึกษาภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   54/2561
โดย  นายสุวิทย ์ ตั้งเจิดจา้ โดย  นายสุวิทย ์ ตั้งเจิดจา้ ลงวนัท่ี   18   เมษายน  2561

เสนอราคา     18,904.- บาท ราคา     18,904.-  บาท เหมาะสม

6 จดัซ้ือครุภณัฑป์ระปา จ านวน 3 รายการ 95,101.60                      95,101.60               เฉพาะเจาะจง บริษทั สุภวชัร์  เอน็วาย เซ็นเตอร์ บริษทั สุภวชัร์  เอน็วาย เซ็นเตอร์ สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   55/2561
โดย   นายชาญชยั  ขจรสุภวชัรา โดย   นายชาญชยั  ขจรสุภวชัรา เหมาะสม ลงวนัท่ี    20   เมษายน  2561
เสนอราคา   95,101.60   บาท ราคา   95,101.60 บาท

7 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  จ  านวน  4  รายการ 5,970.00 5,970.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจา้ศึกษาภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจา้ศึกษาภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   57/2561
โดย  นายสุวิทย ์ ตั้งเจิดจา้ โดย  นายสุวิทย ์ ตั้งเจิดจา้ เหมาะสม ลงวนัท่ี   26   เมษายน  2561

เสนอราคา     5,970.- บาท ราคา     5,970.-  บาท

8 จา้งเหมารถรับ-ส่ง เด็กนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 6,000.00                        6,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายสุระ  สอนใต ้    นายสุระ  สอนใต ้    งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   34/2561
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนชมพู เสนอราคา     6,000.- บาท ราคา     6,000.-  บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี    2   เมษายน  2561

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   เมษายน   2561
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนชมพ ู  อ  าเภอโนนสูง   จงัหวดันครราชสีมา

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลางวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง

วนัท่ี   24   เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.  2561

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล าดบั รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา
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9 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการปฐมนิเทศผูป้กครอง 600.00                           600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้านโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   35/2561
นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วน โดย   นายเจษฎา   เมืองกลาง โดย   นายเจษฎา   เมืองกลาง เหมาะสม ลงวนัท่ี   26    เมษายน  2561
ต าบลดอนชมพู เสนอราคา     600.- บาท ราคา     600.- บาท

10 ซ้ือทอ่ระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 117,775.00                    117,775.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตุก๊ตาก่อสร้าง ร้านตุก๊ตาก่อสร้าง สินคา้มีคุณภาพและราคา สญัญาซ้ือขายเลขท่ี  5/2561
นางจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์ นางจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์ เหมาะสม ลงวนัท่ี  25   เมษายน  2561

เสนอราคา  117,775.-  บาท ราคา  117,775.-  บาท

                 (ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน 
                               ( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย์)       

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            
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