
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     4,087.00                      4,087.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  32/2563

ประจ ำเดือน  มกรำคม 2562  (ส ำนกัปลดั) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    3 มกรำคม  2563
เสนอรำคำ    4,087.-   บำท รำคำ   4,087.- บำท

2 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงประเภทดีเซล เพ่ือใชใ้นกำรสูบน ้ำ 73,411.64                    73,411.64           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  33/2563
จุดบึงสะแกเขำ้สู่สระหนองบอน บำ้นดอนชมพู  หมูท่ี่ 1 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    3 มกรำคม  2563
 และจุดบึงสะแก  เขำ้สู่บึงศรีสุข  บำ้นศรีสุข หมูท่ี่ 8 เสนอรำคำ    73,411.64   บำท รำคำ   73,411.64 บำท

3 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊  ส ำหรับงำนส ำนกังำน  16,900.00                    16,900.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์ ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  34/2563
จ ำนวน  1  เคร่ือง โดย   นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย   นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   7  มกรำคม  2563

เสนอรำคำ    16,900.-   บำท รำคำ   16,900.- บำท

4 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     4,132.00                      4,132.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  35/2563
ประจ ำเดือน  มกรำคม 2562  (กองช่ำง) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   7  มกรำคม  2563

เสนอรำคำ     4,132.-   บำท รำคำ   4,132.-   บำท

5 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง   ส ำหรับรถยนตบ์รรทุก 1,369.00                      1,369.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  36/2563
เคร่ืองสูบน ้ำและอุปกรณ์  จำกส ำนกังำนชลประทำนท่ี 8 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   8  มกรำคม  2563

เสนอรำคำ     1,369.-   บำท รำคำ   1,369.-   บำท

6 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพ่นหมอกควนั 1,633.20                      1,633.20             เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  37/2563
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นดอนรี  หมูท่ี่ 5 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   9  มกรำคม  2563

เสนอรำคำ    1,633.20 บำท รำคำ   1,633.20   บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มกรำคม  2563
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู  อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี       9      เดือน  มีนำคม   พ.ศ.  2563

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

7 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงประเภทดีเซล  เพ่ือใชก้บัเคร่ือง 71,348.00                    71,348.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  38/2563
สูบน ้ำขนำดใหญ่  ขนำดท่อ 12 น้ิว  จำกส ำนกังำน โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   9  มกรำคม  2563
ชลประทำนท่ี 8  ในกำรสูบน ้ำเขำ้จำกล ำเชียงไกรสู่     เสนอรำคำ     71,348.-   บำท รำคำ   71,348.-   บำท
สู่บึงรัตนเศรษฐ  บำ้นส้ม หมู ่ 2 

8 จดัซ้ือวสัดุ  อุปกรณ์  เคร่ืองสูบน ้ำ  จ  ำนวน  6  รำยกำร 13,850.00                    13,850.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  39/2563
โดย นำงพิกลุ  ก  ำบงักำย โดย นำงพิกลุ  ก  ำบงักำย เหมำะสม ลงวนัท่ี   9  มกรำคม  2563

เสนอรำคำ    13,850.-   บำท รำคำ      13,850.- บำท

9 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  จ  ำนวน  9 รำยกำร 18,000.00                    18,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  40/2563
เพ่ือใชใ้นกำรปฏิบติังำนในส่วนของกองกำรศึกษำฯ โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   10  มกรำคม  2563

เสนอรำคำ   18,000.-   บำท รำคำ      18,000.- บำท

10 จดัซ้ือน ้ำมนัหล่อล่ืน  ส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ำ  จ  ำนวน  4  ถงั 8,000.00                      8,000.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  41/2563
โดย นำงพิกลุ  ก  ำบงักำย โดย นำงพิกลุ  ก  ำบงักำย เหมำะสม ลงวนัท่ี   10  มกรำคม  2563

เสนอรำคำ    8,000.-   บำท รำคำ      8,000.- บำท

11 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง เพ่ือใชก้บัเคร่ืองสูบน ้ำ 46,058.40 46,058.40 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  42/2563
ขนำด 8 น้ิว  จำกโครงกำรส่งน ้ำและรักษำทุง่สมัฤทธ์ิ โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   10  มกรำคม  2563
 และโครงกำรส่งน ้ำและบ ำรุงรักษำมลูกลำง ในกำร        เสนอรำคำ     46,058.40   บำท รำคำ   46,058.40   บำท
สูบน ้ำเขำ้จำกล ำมลู  เขำ้ล ำเชียงไกรสู่บึง รัตนเศรษฐ  
หมูท่ี่  2  

12 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง   ส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ำบำ้น 37,401.84                    37,401.84           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  43/2563
เปลำะปลอ  หมูท่ี่ 7 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   13  มกรำคม  2563

เสนอรำคำ     37,401.84   บำท รำคำ   37,401.84   บำท

13 จดัซ้ือวสัดุ – อุปกรณ์ตำมโครงกำรอบรมพฒันำศกัยภำพ 1,914.00                      1,914.00             เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  44/2563
เด็กและเยำวชน สู่กำรเรียนรู้ต่อกำร เปล่ียนแปลง โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   15  มกรำคม  2563

สงัคมปัจจุบนั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เสนอรำคำ   1,914.-   บำท รำคำ    1,914.- บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

14 จดัซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองคอมพิวเตอร์  ส ำหรับประมวลผล            29,900.00                    29,900.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  45/2563
แบบท่ี 2    โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   21  มกรำคม  2563

เสนอรำคำ   29,900.-   บำท รำคำ    29,900.- บำท

15 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ำและเคร่ืองสูบ 20,124.80                    20,124.80           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  46/2563
สูบน ้ำแบบท่อพญำนำค  เขำ้สระหนองเตียน  หมูท่ี่ 5 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   28  มกรำคม  2563

เสนอรำคำ     20,124.80   บำท รำคำ   20,124.80  บำท

16 จดัซ้ือน ้ำมนัหล่อล่ืน  ส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ำขนำด 12 น้ิว 6,000.00                      6,000.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  47/2563
และเคร่ืองสูบน ้ำขนำด 8 น้ิว โดย นำงพิกลุ  ก  ำบงักำย โดย นำงพิกลุ  ก  ำบงักำย เหมำะสม ลงวนัท่ี    29  มกรำคม  2563

เสนอรำคำ    6,000.-   บำท รำคำ      6,000.- บำท

17 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง   เพ่ือใชก้บัเคร่ืองสูบน ้ำ 17,139.20 17,139.20 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  48/2563
ขนำดใหญ่ขนำดท่อ 12 น้ิว และเคร่ืองสูบน ้ำ โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   31  มกรำคม  2563
ขนำด 8 น้ิว  เพ่ือใชสู้บน ้ำบรรเทำควำมเดือดร้อน เสนอรำคำ    17,139.20   บำท รำคำ   17,139.20   บำท

และแกไ้ขปัญหำภยัแลง้ 2562/2563  

18 จา้งเหมาบริกำรรถขดุไฮดรอลิค แบบตีนตะขำบ 5,000.00                      5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม   คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  20/2563
จ ำนวน  1  คนั เสนอรำคำ   5,000.-   บำท รำคำ    5,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  9  มกรำคม 2563

19 จำ้งเหมำพ่นหมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  1,500.00                      1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยกนัตศ์กัด์ิ  ส ำนวนกลำง นำยกนัตศ์กัด์ิ  ส ำนวนกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  21/2563
 บำ้นดอนรี หมู ่ 5 เสนอรำคำ   1,500.-   บำท รำคำ    1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  9  มกรำคม 2563

20 จำ้งท ำป้ำยโครงกำรอบรมพฒันำศกัยภำพเด็กและ 450.00                         450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  22/2563
เยำวชนสู่กำรเรียนรู้ต่อกำรเปล่ียนแปลงสงัคมปัจจุบนั  โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  14  มกรำคม 2563
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  จ ำนวน 1 ป้ำย เสนอรำคำ   450.-  บำท รำคำ    450.-   บำท

21 จำ้งท ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมโครงกำรอบรม 13,400.00                    13,400.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูงส่ิงพิมพ ์ ร้ำนโนนสูงส่ิงพิมพ ์ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  23/2563
พฒันำศกัยภำพเด็กและเยำวชนสู่กำรเรียนรู้ต่อกำร โดย นำงปริยำกร   แถวไธสง โดย นำงปริยำกร   แถวไธสง เหมำะสม ลงวนัท่ี  15  มกรำคม 2563

เปล่ียนแปลงสงัคมปัจจุบนั ประจ ำปีงบประมำณ เสนอรำคำ    13,400.-   บำท รำคำ   13,400.-   บำท
พ.ศ.2563 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

22 จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ canon mp 237 400.00                         400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  24/2563
รหสัครุภณัฑ ์ 416-58-0039 โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  22  มกรำคม 2563

เสนอรำคำ   400.-   บำท รำคำ    400.- บำท

23 จำ้งเหมำบริกำรรถบรรทุกทำ้ยลำด ขนำด 10 ลอ้ 2,500.00                      2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม   คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  25/2563
จ ำนวน 1 คนั เพ่ือเคล่ือนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค เสนอรำคำ   2,500.-   บำท รำคำ    2,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  28  มกรำคม 2563
แบบตีนตะขำบ (รถแบบโฮ) หมำยเลขทะเบียน 

ตฆ 6381 นครรำชสีมำ  จำกบำ้นส้ม หมูท่ี่ 2 
ไปยงับำ้นดอนรี หมูท่ี่ 5

   

                                     
    (ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน 

   ( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย)์       

     ต  าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย ์
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