
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     5,176.00                       5,176.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  118/2562
ประจ ำเดือน  กนัยำยน 2562  ( ส ำนกัปลดั) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   2   กนัยำยน  2562

เสนอรำคำ     5,176.-   บำท รำคำ   5,176.- บำท

2 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (ช่ำง) 9,730.00                       9,730.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  119/2562
โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   3   กนัยำยน  2562
เสนอรำคำ     9,730.-   บำท รำคำ    9,730.- บำท

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (กองกำรศึกษำ) 6,850.00                       6,850.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  120/2562
โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   3   กนัยำยน  2562
เสนอรำคำ    6,850.-   บำท รำคำ     6,850.- บำท

4 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (กองคลงั) 15,080.00                     15,080.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  120/2562
โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   3  กนัยำยน  2562
เสนอรำคำ    15,080.-   บำท รำคำ   15,080.- บำท

5 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,578.00                       2,578.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   121/2562
ประจ ำเดือน  กนัยำยน  2562  (กองช่ำง) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   9  กนัยำยน  2562

เสนอรำคำ     2,578.- บำท รำคำ     2,578.- บำท

6 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,585.20                       1,585.20            เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  122/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นดอนชมพ ู หมู่ท่ี 1 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    9   กนัยำยน  2562

เสนอรำคำ   1,585.20     บำท รำคำ   1,585.20  บำท

7 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,603.20                       1,603.20            เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   123/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นสม้  หมู่ท่ี 2 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   11  กนัยำยน  2562

เสนอรำคำ   1,603.20   บำท รำคำ  1,603.20   บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  กนัยำยน  2562
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู  อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี       28      เดือน   ตุลำคม   พ.ศ.  2562

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

8 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง (ทอ่ระบำยน ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)  42,275.70                     42,275.70          เฉพำะเจำะจง หจก.ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง หจก.ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   124/2562

นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์ นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์ เหมำะสม ลงวนัท่ี    12   กนัยำยน  2562
เสนอรำคำ    42,275.70  บำท รำคำ      42,275.70 บำท

9 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,603.20                       1,603.20            เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    125/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นดอนชมพพูฒันำ  หมู่ท่ี 10 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   13    กนัยำยน  2562

เสนอรำคำ    1,603.20  บำท รำคำ  1,603.20  บำท

10 จดัซ้ือหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ ์ HP Officejet 7110 9,320.00                       9,320.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  126/2562
 หมำยเลขครุภณัฑ ์416-62-0069 โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   16   กนัยำยน  2562

เสนอรำคำ     9,320.-   บำท รำคำ    9,320.- บำท

11 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,597.20                       1,597.20            เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  127/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นเปลำะปลอ  หมู่ท่ี 7 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    16   กนัยำยน  2562

เสนอรำคำ    1,597.20 บำท รำคำ    1,597.20   บำท

12 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  ประเภท ดีเซล  ส ำหรับเคร่ือง 28,427.76 28,427.76 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   129/2562
สูบน ้ำแบบทอ่พญำนำค  ขนำด  8  น้ิว  จ  ำนวน  2  เคร่ือง โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   30   กนัยำยน  2562

เสนอรำคำ    28,427.76  บำท รำคำ   28,427.76   บำท

13 จำ้งเหมำซ่อมแซมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   5,750.00                       5,750.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   75/2562
จ ำนวน  3  เคร่ือง  (กองกำรศึกษำ) โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    4   กนัยำยน  2562

เสนอรำคำ     5,750.-   บำท รำคำ     5,750.- บำท

14 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  1,500.00                       1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต    นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   76/2562
บำ้นดอนชมพ ู หมู่ท่ี 1 เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    9   กนัยำยน  2562

15 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  1,500.00                       1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต    นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   77/2562
บำ้นสม้  หมู่ท่ี 2 เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    11   กนัยำยน  2562
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ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

16 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  1,500.00                       1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต    นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   78/2562
บำ้นดอนชมพ ู หมู่ท่ี 10 เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    13   กนัยำยน  2562

17 จำ้งเหมำบ ำรุงซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้ำ  จ  ำนวน  2  เคร่ือง 10,000.00                     10,000.00          เฉพำะเจำะจง บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวำยเซ็นเตอร์ จ  ำกดั บริษทั สุภวชัร์ เอน็วำยเซ็นเตอร์ จ  ำกดั งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   79/2562
นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ เหมำะสม ลงวนัท่ี    14   กนัยำยน  2562
เสนอรำคำ      10,000.-   บำท รำคำ     10,000.- บำท

18 ค่ำจำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเขำ้เล่มขอ้บญัญติั 4,222.40                       4,222.40            เฉพำะเจำะจง ร้ำนลดัดำวลัย์ ร้ำนลดัดำวลัย์ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   80/2562
เร่ืองงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  โดย นำยสิทธิโชค  เนียมแตง โดย นำยสิทธิโชค  เนียมแตง เหมำะสม ลงวนัท่ี   25   กนัยำยน  2562
พ.ศ.2562 เสนอรำคำ  4,222.40   บำท รำคำ   4,222.40 บำท

19 จำ้งเหมำบริกำรรถขดุไฮดรอลิค  แบบตีนตะขำบ  19,600.00                     19,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยสนัติชยั  ชำญนอก นำยสนัติชยั  ชำญนอก งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   81/2562
 (รถแบคโฮ)  จ ำนวน  ๑  คนั เสนอรำคำ      19,600.-   บำท รำคำ      19,600.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   30  กนัยำยน  2562

   

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

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            
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