
ล าดบั รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  ( ตลบัหมึก ) 15,770.00                     15,770.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้านแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   73/2561

จ านวน  10  รายการ โดย  นายชยัวฒัน์  ไทยกลาง โดย  นายชยัวฒัน์  ไทยกลาง เหมาะสม ลงวนัท่ี   4  มิถุนายน  2561
เสนอราคา     15,770.-   บาท ราคา        15,770.- บาท

2 จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้แบบลอ้จกัรยาน  จ  านวน  1 เคร่ือง 12,000.00                     12,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีผ่องมอเตอร์   ร้านศรีผ่องมอเตอร์   สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   74/2561

โดยนายนริศ  สุขจินดาเสถียร โดยนายนริศ  สุขจินดาเสถียร เหมาะสม ลงวนัท่ี   4  มิถุนายน  2561

เสนอราคา     12,000.-   บาท ราคา     12,000.- บาท

3 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนตส่์วนกลาง     2,868.00                       2,868.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   75/2561
ประจ าเดือน  มิถุนายน  2561  ( กองช่าง ) โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมาะสม ลงวนัท่ี   5  มิถุนายน  2561

เสนอราคา     2,868.-   บาท ราคา        2,868.- บาท

4 จดัซ้ือผงเคมีแห้งในถงัดบัเพลิง  จ  านวน  12  ถงั 8,160.00                       8,160.00       เฉพาะเจาะจง หจก. เค.อาร์.เรดิโอ แอนด ์คอมมูนิเคชัน่  หจก. เค.อาร์.เรดิโอ แอนด ์คอมมูนิเคชัน่  สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   76/2561
เสนอราคา     8,160.-   บาท ราคา        8,160.- บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี   5  มิถุนายน  2561

5 จดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั  จ  านวน   1  เคร่ือง 59,000.00                     59,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวินเนอร์ ซพัพลาย ร้านวินเนอร์ ซพัพลาย สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   77/2561
โดย นางชณิสรณ์ นุศาสตร์สงัข ์ โดย นางชณิสรณ์ นุศาสตร์สงัข ์ เหมาะสม ลงวนัท่ี   5  มิถุนายน  2561
เสนอราคา     59,000.-   บาท ราคา        59,000.- บาท

6 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนตส่์วนกลาง     5,736.00                       5,736.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  78/2561
ส่วนกลาง ประจ าเดือน  มิถุนายน 2561 (ส านกัปลดั ) โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมาะสม ลงวนัท่ี   6  มิถุนายน  2561

เสนอราคา     5,736.-   บาท ราคา     5,736.- บาท

7 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงพน่หมอกควนั  เพ่ือควบคุมโรค 579.00                          579.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  79/2561

ไขเ้ลือดออก โรงเรียนบา้นส้มมิตรภาพท่ี 93 โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมาะสม ลงวนัท่ี   11  มิถุนายน  2561
เสนอราคา     579.-   บาท ราคา     579.- บาท

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   มิถุนายน   2561
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนชมพ ู  อ  าเภอโนนสูง   จงัหวดันครราชสีมา

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลางวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง

วนัท่ี    16  เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  2561

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล าดบั รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลางวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

8 จดัซ้ือเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 19,960.00                     19,960.00     เฉพาะเจาะจง หจก. เค.อาร์.เรดิโอ แอนด ์คอมมูนิเคชัน่  หจก. เค.อาร์.เรดิโอ แอนด ์คอมมูนิเคชัน่  สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  80/2561
(ส าหรับเจา้หนา้ท่ีประจ าศูนย)์ เสนอราคา     19,960.-   บาท ราคา        19,960.- บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี   19  มิถุนายน  2561

9 วสัดุส านกังาน (กองการศึกษา) 8,585.00                       8,585.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจา้ศึกษาภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจา้ศึกษาภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   81/2561
โดย  นายสุวิทย ์ ตั้งเจิดจา้ โดย  นายสุวิทย ์ ตั้งเจิดจา้ เหมาะสม ลงวนัท่ี   19  มิถุนายน  2561

เสนอราคา     8,585.- บาท ราคา     8,585.-  บาท

10 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ)์  (กองศึกษาฯ) 20,470.00 20,470.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้านแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   82/2561

โดย  นายชยัวฒัน์  ไทยกลาง โดย  นายชยัวฒัน์  ไทยกลาง เหมาะสม ลงวนัท่ี   20  มิถุนายน  2561

เสนอราคา     20,470.-   บาท ราคา        20,470.- บาท

11 จดัซ้ือน ้ามนัดีเซล  ( ส าหรับรถขดุตีนตะขาบ 97,387.00                     97,387.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   84/2561
ตฆ-6381 )    เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานปรับกลบขยะ โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมาะสม ลงวนัท่ี   28  มิถุนายน  2561
ปรับเกล่ียถนนขดุลอกเหมืองและวางท่อระบายน ้า เสนอราคา     97,387.-   บาท ราคา     97,387.- บาท
ขนาดต่างๆ ในพ้ืนท่ี 8 หมูบ่า้นของต าบลดอนชมพู

12 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงพน่หมอกควนั  เพ่ือควบคุม 2,030.00                       2,030.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   85/2561
โรคไขเ้ลือดออกโรงเรียนศรีสุขวิทยา โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมาะสม ลงวนัท่ี   29  มิถุนายน  2561

เสนอราคา     2,030.-   บาท ราคา     2,030.- บาท

13 จา้งเหมารถรับ-ส่ง เด็กนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 7,200.00                       7,200.00       เฉพาะเจาะจง นายสุระ  สอนใต ้    นายสุระ  สอนใต ้    งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   48/2561
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนชมพู เสนอราคา     7,200.- บาท ราคา     7,200.-  บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี   5  มิถุนายน  2561

14 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง 6,000.00                       6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีวนัแอร์ ประดบัยนต์ ร้านดีวนัแอร์ ประดบัยนต์ งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   49/2561
หมายเลขทะเบียน กพ-3853 นครราชสีมา เสนอราคา     6,000.- บาท ราคา     6,000.- บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี   8  มิถุนายน  2561

15 จา้งตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส านกังาน 450.00                          450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้านแมก็เทคคอมพิวเตอร์   งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   50/2561
(กองการศึกษาฯ) โดย  นายชยัวฒัน์  ไทยกลาง โดย  นายชยัวฒัน์  ไทยกลาง เหมาะสม ลงวนัท่ี   19  มิถุนายน  2561

เสนอราคา  450.-  บาท ราคา     450.-  บาท
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16 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการบูรณาการป้องกนัและแกไ้ข 1,700.00                       1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้านโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   51/2561
ปัญหายาเสพติด องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนชมพ ู โดย   นายเจษฎา   เมืองกลาง โดย   นายเจษฎา   เมืองกลาง เหมาะสม ลงวนัท่ี   20  มิถุนายน  2561
ประจ าปี 2561 เสนอราคา  1,700.-  บาท ราคา  1,700.-  บาท

17 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศกองช่าง  500.00                          500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพตัรเคร่ืองเยน็ ร้านสุพตัรเคร่ืองเยน็ งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   52/2561
 จ  านวน  1 เคร่ือง  หมายเลขครุภณัฑ ์420-54-0011 โดย  นายสุพตัร  ก างูเหลือม   โดย  นายสุพตัร  ก างูเหลือม   เหมาะสม ลงวนัท่ี   20  มิถุนายน  2561

เสนอราคา  500.-  บาท ราคา   500.-  บาท

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

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            
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ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
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