
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  ใชก้บัรถขดุตีนตะขำบ ตฆ-6381) 10,548.00                    10,548.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    119/2561
โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    3  กนัยำยน  2561
เสนอรำคำ     10,548.-   บำท รำคำ        10,548.- บำท

2 ค่ำจดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง (ส ำนกังำนปลดั)  ส ำหรับใช้ 7,430.00                      7,430.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  120/2561
รถยนตส่์วนกลำงหมำยเลขทะเบียน กพ – 3853 นม โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    3     กนัยำยน  2561

และ หมำยเลขทะเบียน กฉ – 9632  (ประจ ำเดือน เสนอรำคำ     7,430.-   บำท รำคำ        7,430.- บำท

กนัยำยน 2561 )

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (ส ำนกัปลดั)  จ ำนวน  3  รำยกำร 54,520.00                    54,520.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   121/2561
โดย   นำยชยัวฒัน์   ไทยกลำง โดย   นำยชยัวฒัน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   4   กนัยำยน  2561

เสนอรำคำ     54,520.- บำท รำคำ     54,520.-  บำท

4 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊) 15,900.00 15,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   122/2561
ส ำหรับงำนส ำนกังำน (ป้องกนั) โดย   นำยชยัวฒัน์   ไทยกลำง โดย   นำยชยัวฒัน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   4   กนัยำยน  2561

เสนอรำคำ     15,900.- บำท รำคำ     15,900.-  บำท

5 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊) 15,900.00 15,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   123/2561

ส ำหรับงำนส ำนกังำน (สำธำรณสุข) โดย   นำยชยัวฒัน์   ไทยกลำง โดย   นำยชยัวฒัน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   4   กนัยำยน  2561

เสนอรำคำ     15,900.- บำท รำคำ     15,900.-  บำท

6 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองช่ำง)  จ ำนวน  1  รำยกำร 7,380.00                      7,380.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   125/2561
โดย   นำยชยัวฒัน์   ไทยกลำง โดย   นำยชยัวฒัน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   5   กนัยำยน  2561

เสนอรำคำ     7,380.- บำท รำคำ    7,380.-  บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กนัยำยน   2561
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู  อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี     17    เดือน   ตุลำคม   พ.ศ.  2561

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

7 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน  (เคร่ืองปรับอำกำศ ขนำด 47,000.00                    47,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เค.แอร์ แอนด ์เซอร์วิส  ร้ำนเอกชยั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    126/2561

36,000 บีทีย ู (กองช่ำง) โดย  นำยประสิทธ์ิ  หนูนอก โดย   นำยเอกชยั  แซ่ไหล เหมำะสม ลงวนัท่ี    5   กนัยำยน  2561

เสนอรำคำ     47,000.- บำท รำคำ     47,000.-  บำท

8 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง   2,978.00                      2,978.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    127/2561
(กองช่ำง) หมำยเลข ทะเบียน ผษ–8508 นครรำชสีมำ โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   5   กนัยำยน  2561

 ประจ ำเดือน  กนัยำยน 2561  เสนอรำคำ     2,978.-   บำท รำคำ        2,978.- บำท

9 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน  (เคร่ืองปรับอำกำศ ขนำด 47,000.00                    47,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เค.แอร์ แอนด ์เซอร์วิส  ร้ำนเอกชยั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    128/2561

36,000 บีทีย ู (กองช่ำง) โดย  นำยประสิทธ์ิ  หนูนอก โดย   นำยเอกชยั  แซ่ไหล เหมำะสม ลงวนัท่ี     5    กนัยำยน  2561

เสนอรำคำ     47,000.- บำท รำคำ     47,000.-  บำท

10 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  (เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 15,900.00 15,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    129/2561
ส ำหรับงำนส ำนกังำน  แบบตั้งโตะ๊ส ำนกังำน) โดย   นำยชยัวฒัน์   ไทยกลำง โดย   นำยชยัวฒัน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   6   กนัยำยน  2561

เสนอรำคำ     15,900.- บำท รำคำ     15,900.-  บำท

11 จดัซ้ือครุภณัฑป์ระปำ (ป๊ัมคลอรีน) จ ำนวน   2  ตวั 18,297.00                    18,297.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั สุภวชัร์  เอ็นวำย เซ็นเตอร์ จ  ำกดั บริษทั สุภวชัร์  เอน็วำย เซ็นเตอร์ จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    130/2561
โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ เหมำะสม ลงวนัท่ี    6    กนัยำยน  2561
เสนอรำคำ     18,297.-   บำท รำคำ        18,297.- บำท

12 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  ใชก้บัเคร่ืองตดัหญำ้ 622.00                         622.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    131/2561
โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   6  กนัยำยน  2561
เสนอรำคำ     622.-   บำท รำคำ      622.- บำท

13 จดัซ้ือครุภณัฑป์ระปำ (ป๊ัมหอยโข่ง 3HP 380V 95,176.50                    95,176.50         เฉพำะเจำะจง บริษทั สุภวชัร์  เอ็นวำย เซ็นเตอร์ จ  ำกดั บริษทั สุภวชัร์  เอน็วำย เซ็นเตอร์ จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    132/2561
รุ่น WCM – 2205FT MI) จ ำนวน 3 ตวั และจดัซ้ือครุภณัฑ์ โดย  นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ โดย  นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ เหมำะสม ลงวนัท่ี    6    กนัยำยน  2561
ประปำ (ป๊ัมหอยโข่ง  3HP 220V  รุ่น WCM -2205 เสนอรำคำ     95,176.50.-   บำท รำคำ     95,176.50.- บำท
 FS MI) จ ำนวน  3   ตวั



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

14 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน  25  รำยกำร 83,787.42 83,787.42 เฉพำะเจำะจง บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   133/2561
โดย   นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป โดย   นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป เหมำะสม ลงวนัท่ี    6   กนัยำยน  2561
เสนอรำคำ     83,787.42  บำท รำคำ     83,787.42  บำท

15 จดัซ้ือวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับำ้  ตำมโครงกำร 75,000.00                    75,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั สตำร์ซพัพลำย 2004  จ ำกดั บริษทั สตำร์ซพัพลำย 2004  จ ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    134/2561

รณรงคป้์องกนัโรคพิษสุนขับำ้  ประจ ำปี 2561 โดย นำยณฐักิตต์ิ  จิรเจริญจิตต ์   โดย นำยณฐักิตต์ิ  จิรเจริญจิตต ์   เหมำะสม ลงวนัท่ี   6   กนัยำยน  2561

เสนอรำคำ    75,000.- บำท รำคำ     75,000.-  บำท

16 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ตำมโครงกำรฟันสวย  ปำกสะอำด  4,875.00                      4,875.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    135/2561
ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   7   กนัยำยน  2561
ประจ ำปี 2561 เสนอรำคำ     4,875.-   บำท รำคำ     4,875.- บำท

17 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  (ส ำนกัปลดั) 17,568.00                    17,568.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    136/2561
 โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   7  กนัยำยน  2561
เสนอรำคำ     17,568.-   บำท รำคำ     17,568.- บำท

18 จดัซ้ือน ้ำมนัเคร่ือง  ส ำหรับรถขดุไฮดรอลิค  6,099.00                      6,099.00           เฉพำะเจำะจง หจก. 999 แทรคเตอร์  หจก. 999 แทรคเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    137/2561
จ ำนวน 2 แกลลอน โดย นำงเดือนเพญ็  ตระกลูสิริโชค โดย นำงเดือนเพญ็  ตระกลูสิริโชค เหมำะสม ลงวนัท่ี   11   กนัยำยน  2561

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

19 จดัซ้ือหมึกคอมพิวเตอร์ (กองช่ำง  แผนงำนพำณิชย)์ 7,920.00                      7,920.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    138/2561
จ ำนวน  3  รำยกำร  โดย   นำยชยัวฒัน์   ไทยกลำง โดย   นำยชยัวฒัน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   13   กนัยำยน  2561

เสนอรำคำ     7,920.- บำท รำคำ    7,920.-  บำท

20 จดัซ้ืออะไหล่  เพ่ือใชก้บัรถขดุไฮดรอลิค 19,506.10 19,506.10 เฉพำะเจำะจง หจก. 999 แทรคเตอร์  หจก. 999 แทรคเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   139/2561
แบบตีนตะขำบของอบต.ดอนชมพ ู   นำงเดือนเพญ็  ตระกูลสิริโชค นำงเดือนเพญ็  ตระกูลสิริโชค เหมำะสม ลงวนัท่ี    14    กนัยำยน  2561

เสนอรำคำ    19,506.-  บำท รำคำ   19,506.-  บำท
21 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  (กองกำรศึกษำฯ) 12,955.00                    12,955.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   140/2561

จ ำนวน  14  รำยกำร  โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี     17    กนัยำยน  2561

เสนอรำคำ    12,955.-  บำท รำคำ     12,955.-  บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

22 จดัซ้ือน ้ำมนั  ตำมโครงกำรก ำจดัวชัพืชเพ่ือพฒันำ 13,937.00                    13,937.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    141/2561
แหล่งน ้ำ ประจ ำปี  2561 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    18   กนัยำยน  2561

เสนอรำคำ     13,937.-   บำท รำคำ      13,937- บำท

23 จดัซ้ือหมึกคอมพิวเตอร์ (กองช่ำง  แผนงำนพำณิชย)์ 7,920.00                      7,920.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    142/2561
จ ำนวน  3  รำยกำร โดย   นำยชยัวฒัน์   ไทยกลำง โดย   นำยชยัวฒัน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    19    กนัยำยน  2561

เสนอรำคำ     7,920.- บำท รำคำ     7,920.-  บำท

24 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง  จ  ำนวน  14  รำยกำร 8,822.00                      8,822.00 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    143/2561
โดย  นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์   โดย  นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์   เหมำะสม ลงวนัท่ี    19     กนัยำยน  2561

เสนอรำคำ   8,822.-  บำท รำคำ   8,822.-  บำท

25 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,816.00                      1,816.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    144/2561
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นเมืองที  หมู่ท่ี 6 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   26   กนัยำยน  2561

เสนอรำคำ     1,816.-   บำท รำคำ     1,816.- บำท

26 จำ้งเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำครุภณัฑ ์ (กองช่ำง)  1,200.00                      1,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี    109/2561
หมำยเลขครุภณัฑ ์416-58-0039  โดยกำรเปล่ียนชุด โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี     4    กนัยำยน  2561
ชุดเฟืองปร้ินเตอร์  ยี่ห้อ  Canon 237 เสนอรำคำ    1,200.- บำท รำคำ    1,200.- บำท

27 จำ้งเหมำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำครุภณัฑ ์ (กองช่ำง)  700.00                         700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี    110/2561
หมำยเลขครุภณัฑ ์416-59-0044  ยี่ห้อ  HP-14ac101tx  โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี     4    กนัยำยน  2561
และซ่อมอำกำร HDD เป็นBAD เสนอรำคำ    700.- บำท รำคำ    700.- บำท

28 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองโทรสำร ยี่ห้อ Canon Fax – L170 3,500.00                      3,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   111/2561
หมำยเลขครุภณัฑ ์424-60-0004  จ ำนวน  1  เคร่ือง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    6   กนัยำยน  2561

เสนอรำคำ    3,500.- บำท รำคำ    3,500.- บำท

29 จา้งเหมาบริกำรรถบรรทกุทำ้ยลำด   ขนำด  10  ลอ้  จ  ำนวน 12,500.00                    12,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม   คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี    112/2561
1  คนั  ส ำหรับใชใ้นกำรขนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค  แบบตีน เสนอรำคำ    12,500.- บำท รำคำ    12,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี     7    กนัยำยน  2561
ตะขำบ (รถแมค็โคร) หมำยเลขทะเบียน ตฆ–6381



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

30 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำย  ตำมโครงกำรฟันสวย  ปำกสะอำด  375.00                         375.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี    113/2561
ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู โดย นำยเจษฎำ  เมืองกลำง    โดย นำยเจษฎำ  เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี    7    กนัยำยน  2561
ประจ ำปี 2561 เสนอรำคำ    375.- บำท รำคำ    375.- บำท

31 จำ้งเหมำซ่อมแซมฝ้ำเพดำนและโครงกำรหลงัคำศูนย์ 9,900.00                      9,900.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั  กลึงเจริญ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั  กลึงเจริญ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี    114/2561
พฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ    9,900.- บำท รำคำ    9,900.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    12   กนัยำยน  2561

32 จำ้งเหมำซ่อมแซมศำลำท่ีพกัผูป้กครองศูนย ์         59,400.00                    59,400.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั  กลึงเจริญ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั  กลึงเจริญ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี    115/2561
พฒันำเด็กเล็ก  บำ้นสระพรวน   หมู่ท่ี  4 เสนอรำคำ    59,400.- บำท รำคำ    59,400.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี     12    กนัยำยน  2561

33 จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำย 4,164.55 4,164.55 เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี    116/2561
ประจ ำปี  2562 โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี     14    กนัยำยน  2561

เสนอรำคำ    4,164.55 บำท รำคำ    4,164.55 บำท

34 จา้งเหมาซ่ออมแซมบ ารุงครุภณัฑ ์(ส านกัปลดั) 1,000.00                      1,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี    117/2561

โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง  โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง  เหมำะสม ลงวนัท่ี    14  กนัยำยน  2561

เสนอรำคำ    1,000.- บำท รำคำ    1,000.- บำท

35 จา้งเหมาซ่อมแซมเปล่ียนกระจกมองขา้งรถยนต์ 8,337.44 8,337.44 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี    118/2561
ส่วนกลำง ยี่ห้อโตโยตำ้ รุ่นวีโก ้(หมำยเลขทะเบียน เสนอรำคำ    8,337.44 บำท รำคำ    8,337.44.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   17   กนัยำยน  2561
กพ-3853 นครรำชสีมำ) หมำยเลขครุภณัฑ ์001-51-0002

36 จา้งเหมาบริกำรรถบรรทกุทำ้ยลำด   ขนำด  10  ลอ้ 5,000.00                      5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม   คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี    119/2561
จ ำนวน  1  คนั  ส ำหรับใชใ้นกำรขนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค   เสนอรำคำ    5,000.- บำท รำคำ    5,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี     18    กนัยำยน  2561
แบบตีนตะขำบ (รถแมค็โคร) หมำยเลขทะเบียน ตฆ–6381
 ตฆ – 6381

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

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย ์



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            
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