
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,978.00                      2,978.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    11/2562

ประจ ำเดือน  พฤศจิกำยน  2561  ( กองช่ำง ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  พฤศจิกำยน  2561

เสนอรำคำ      2,978.-   บำท รำคำ     2,978.- บำท

2 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     5,956.00                      5,956.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    12/2562

ประจ ำเดือน  พฤศจิกำยน  2561  ( ส ำนกัปลดั ) โดย  นำงพิกุล  ก ำบงักำย โดย  นำงพิกุล  ก ำบงักำย เหมำะสม ลงวนัท่ี  6   พฤศจิกำยน  2561

เสนอรำคำ      5,956.-   บำท รำคำ     5,956.- บำท

3 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพ่นหมอกควนั  เพ่ือควบคุม 2,153.00                      2,153.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   13/2562
ไขเ้ลือดออก  บำ้นดอนชมพู  หมู่ท่ี 1 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี  12  พฤศจิกำยน  2561

เสนอรำคำ      2,153.-   บำท รำคำ        2,153.- บำท

4 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง   เพ่ือสูบน ้ำเขำ้สู่สระหนองเตียน 62,725.00                    62,725.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี     13/2562

 หมู่ท่ี 5  และสระหนองบอน  หมู่ท่ี 1  โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   13  พฤศจิกำยน  2561

เสนอรำคำ      62,725.-   บำท รำคำ       62,725.- บำท

5 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  จ  ำนวน  3 รำยกำร 27,560.00                    27,560.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    14/2562

โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    14   พฤศจิกำยน  2561

เสนอรำคำ    27,560.- บำท รำคำ      27,560.-  บำท

6 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ  จ ำนวน  23  รำยกำร 30,884.00                    30,884.00          เฉพำะเจำะจง หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  15/2562

โดย นำงสำวพรรษพร  อุ่นเมตตำอำรี โดย นำงสำวพรรษพร  อุ่นเมตตำอำรี เหมำะสม ลงวนัท่ี   19  พฤศจิกำยน  2561

เสนอรำคำ      30,884.-   บำท รำคำ       30,884.- บำท

7 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  ใชก้บัรถขดุตีนตะขำบ ตฆ-6381) 13,938.00                    13,938.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    16/2562

โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี  23  พฤศจิกำยน  2561

เสนอรำคำ     13,938.-   บำท รำคำ       13,938.- บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   พฤศจิกำยน  2561
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู  อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี   18   เดือน  ธนัวำคม   พ.ศ.  2561

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

8 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (ชุด Drum Samsung) 3,100.00                      3,100.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี     17/2562

โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   23   พฤศจิกำยน  2561

เสนอรำคำ      3,100.-   บำท รำคำ      3,100.- บำท

9 จดัซ้ือน ้ำมนัเคร่ืองยนตดี์เซล SAE 15W-40  ขนำดถงัควำมจุ  6,099.00                      6,099.00            เฉพำะเจำะจง หจก. 999 แทรคเตอร์  หจก. 999 แทรคเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี     18/2562

18  ลิตร จ  ำนวน  2  ถงั โดย นำงเดือนเพญ็  ตระกูลสิริโชค โดย นำงเดือนเพญ็  ตระกูลสิริโชค เหมำะสม ลงวนัท่ี   27  พฤศจิกำยน  2561

เสนอรำคำ      6,099.-   บำท รำคำ        6,099.- บำท

10 จดัซ้ือสำยไฮดรอลิค  จ  ำนวน  1 เส้น ส ำหรับรถขดุไฮดรอลิค 2,728.50 2,728.50 เฉพำะเจำะจง หจก. 999 แทรคเตอร์  หจก. 999 แทรคเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี     19/2562

โดย นำงเดือนเพญ็  ตระกูลสิริโชค โดย นำงเดือนเพญ็  ตระกูลสิริโชค เหมำะสม ลงวนัท่ี   27  พฤศจิกำยน  2561

เสนอรำคำ      2,728.50   บำท รำคำ        2,728.50  บำท

11 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (หมึกเคร่ืองพิมพ ์ยีห่้อ 2,240.00                      2,240.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี     20/2562

Canon Pixma MP 287)  โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    28    พฤศจิกำยน  2561

เสนอรำคำ      2,240.-   บำท รำคำ      2,240.- บำท

12 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน   จ  ำนวน  15  รำยกำร  (กงกำรศึกษำฯ) 8,104.00                      8,104.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    21/2562

โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    29  พฤศจิกำยน  2561

เสนอรำคำ     8,104.-   บำท รำคำ      8,104.- บำท

13 จำ้งเหมำซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลำง  หมำยเลขทะเบียน 19,520.00                    19,520.00          เฉพำะเจำะจง นำยอุดม  ทรัพยม์ำก นำยอุดม  ทรัพยม์ำก งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   6/2562

 กฉ 9632 นครรำชสีมำ เสนอรำคำ     19,520.- บำท รำคำ    19,520.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   9   พฤศจิกำยน  2561

14 จำ้งเหมำบริกำรรถบรรทุกทำ้ยลำด   ขนำด  10  ลอ้  5,000.00                      5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   7/2562

จ ำนวน  1 คนั   ส ำหรับใชใ้นกำรขนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค   เสนอรำคำ     5,000.- บำท รำคำ    5,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   12  พฤศจิกำยน  2561

แบบตีนตะขำบ  (รถแมค็โคร)  หมำยเลขทะเบียน ตฆ – 6381

ในกำรด ำเนินกำรขดุลอกเหมืองส่งน ้ำและเปิดทำงระบำยน ้ำ 

เพ่ือกำรสูบน ้ำเขำ้สระหนองเตียน  หมู่ท่ี  5

15 จำ้งซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเคร่ืองพิมพ ์ยีห่้อ Cannon Pixma                  400.00                         400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี     8/2562

 MP 287     โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  20 พฤศจิกำยน  2561
เสนอรำคำ     400.- บำท รำคำ    400.-  บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

16 จา้งเหมาบริกำรรถบรรทุกทำ้ยลำด  ขนำด 10 ลอ้ จ  ำนวน 1 คนั 2,500.00                      2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี      9/2562

 ส ำหรับใชใ้นกำรขนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค  แบบตีนตะขำบ  เสนอรำคำ     2,500.- บำท รำคำ    2,500.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   29   พฤศจิกำยน  2561

(รถแมค็โคร) หมำยเลขทะเบียน ตฆ – 6381 เพ่ือกำร            

ขนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิคแบบตีนตะขำบในกำรด ำเนินกำร

ฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ ท่ีอยูด่ำ้นหลงัสถำนี

โทรคมนำคมทหำรโนนสูง 

   

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

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

       สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย ์     

                                     


