
ล าดบั รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนตส่์วนกลาง     8,664.00                          8,664.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  59/2561
ส่วนกลาง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561 (ส านกัปลดั ) โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมาะสม ลงวนัท่ี   2  พฤษภาคม  2561

เสนอราคา     8,664.-   บาท ราคา     8,664.- บาท

2 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนตส่์วนกลาง     2,873.00 2,873.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   60/2561
ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2561  ( กองช่าง ) โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมาะสม ลงวนัท่ี   2  พฤษภาคม  2561

เสนอราคา     2,873.-   บาท ราคา        2,873.- บาท

3 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน ้าประปา)  27,500.00                        27,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั โจเซฟ พลาสติก การ์ด (โคราช) แอนด ์ปร๊ินท ์จ  ากดั บริษทั โจเซฟ พลาสติก การ์ด (โคราช) แอนด ์ปร๊ินท ์จ  ากดั สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  62/2561

จ านวน  ๑๐,๐๐๐ ชุด โดย นายเลอศกัด์ิ  ภาคีทรง โดย นายเลอศกัด์ิ  ภาคีทรง เหมาะสม ลงวนัท่ี   9  พฤษภาคม  2561

เสนอราคา    27,500 .- บาท ราคา    27,500 .-  บาท

4 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงใชใ้นการตดัหญา้ดูแลความ 594.00                             594.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   63/2561
สะอาดเรียบร้อยของท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    ลงวนัท่ี   16  พฤษภาคม  2561
ดอนชมพู เสนอราคา     594.-   บาท ราคา        594.- บาท เหมาะสม

5 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงพน่หมอกควนั เพ่ือควบคุมโรค 1,160.00                          1,160.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   64/2561
โรคไขเ้ลือดออก  บา้นดอนชมพ ู หมู่ท่ี 1 โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมาะสม ลงวนัท่ี   16  พฤษภาคม  2561

เสนอราคา     1,160-   บาท ราคา        1,160.- บาท

6 จดัซ้ือวสัดุประปา (สารสม้และคลอรีน) 69,300.00 69,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขจรพาณิชย ์(2) ร้านขจรพาณิชย ์(2) สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   65/2561

เสนอราคา     69,300.- บาท ราคา     69,300.-  บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี   18  พฤษภาคม  2561

7 จดัซ้ือวสัดุประปา จ านวน   30   รายการ 98,408.97                        98,408.97 เฉพาะเจาะจง บริษทั  สุภวชัร์  เอน็วายเซ็นเตอร์ จ  ากดั บริษทั  สุภวชัร์  เอน็วายเซ็นเตอร์ จ  ากดั สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   66/2561

เสนอราคา     98,408.97 บาท ราคา     98,408.97  บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี   21  พฤษภาคม  2561

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   พฤษภาคม   2561
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนชมพ ู  อ  าเภอโนนสูง   จงัหวดันครราชสีมา

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลางวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง

วนัท่ี    19   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.  2561

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล าดบั รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลางวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

8 จดัซ้ือจาระบี EP 3 สีทอง 98,408.97                        98,408.97 เฉพาะเจาะจง หจก. 999 แทรคเตอร์  หจก. 999 แทรคเตอร์  สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   67/2561

โดย นางเดือนเพญ็  ตระกูลสิริโชค โดย นางเดือนเพญ็  ตระกูลสิริโชค เหมาะสม ลงวนัท่ี   23  พฤษภาคม  2561

เสนอราคา     98,408.97 บาท ราคา     98,408.97  บาท

9 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ จ  านวน 3 รายการ 28,100.00                        28,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้านแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   68/2561

โดย  นายชยัวฒัน์  ไทยกลาง โดย  นายชยัวฒัน์  ไทยกลาง เหมาะสม ลงวนัท่ี   23  พฤษภาคม  2561

เสนอราคา     28,100.- บาท ราคา     28,100.-  บาท

11 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ส านกัปลดั) เพ่ือใชใ้นการ 5,931.00                          5,931.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจา้ศึกษาภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจา้ศึกษาภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   70/2561
ปฏิบติังานในส่วนของส านกังานปลดั โดย  นายสุวิทย ์ ตั้งเจิดจา้ โดย  นายสุวิทย ์ ตั้งเจิดจา้ เหมาะสม ลงวนัท่ี   30  พฤษภาคม  2561

เสนอราคา     5,931.- บาท ราคา     5,931.-  บาท

10 ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกายในการรักษาความปลอดภยั 19,960.00                        19,960.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค.อาร์.เรดิโอ แอนด์ คอมมูนิเคชัน่ หจก.เค.อาร์.เรดิโอ แอนด์ คอมมูนิเคชัน่ สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   71/2561
ในช่วงเทศกาลต่างๆ โดย นางวรณนั  สิริผไทธร โดย นางวรณนั  สิริผไทธร เหมาะสม ลงวนัท่ี   31  พฤษภาคม  2561

เสนอราคา     19,960.- บาท ราคา     19,960.-  บาท

12 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองช่าง) เพ่ือใชใ้นการ 12,977.00                        12,977.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจา้ศึกษาภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจา้ศึกษาภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   72/2561
ปฏิบติังานในส่วนของกองช่าง โดย  นายสุวิทย ์ ตั้งเจิดจา้ โดย  นายสุวิทย ์ ตั้งเจิดจา้ เหมาะสม ลงวนัท่ี   31  พฤษภาคม  2561

เสนอราคา    12,977.- บาท ราคา     12,977.-  บาท

13 จา้งเหมารถรับ-ส่ง เด็กนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 8,000.00                          8,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุระ  สอนใต ้    นายสุระ  สอนใต ้    งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   36/2561
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนชมพู เสนอราคา     6,000.- บาท ราคา     6,000.-  บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี   1  พฤษภาคม  2561

14 จา้งเหมาบริการจดัหารถบรรทกุ  ขนาด 10 ลอ้ 17,500.00                        17,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประชุม  คูณกลาง นายประชุม  คูณกลาง งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   37/2561
จ านวน  1  คนั   ส าหรับใชใ้นการขนยา้ย เสนอราคา     17,500.- บาท ราคา     17,500.- บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี   4  พฤษภาคม  2561
รถขดุไฮดรอลิค  แบบตีนตะขาบ (รถแมค็โคร)
หมายเลขทะเบียน ตฆ – 6381

15 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศประจ าศูนยพ์ฒันา 2,400.00                          2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพตัรเคร่ืองเยน็ ร้านสุพตัรเคร่ืองเยน็ งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   39/2561
เด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนชมพ ู โดย  นายสุพตัร  ก างูเหลือม   โดย  นายสุพตัร  ก างูเหลือม   เหมาะสม ลงวนัท่ี   10  พฤษภาคม  2561

เสนอราคา  2,400.-  บาท ราคา  2,400.-  บาท



ล าดบั รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง ราคากลางวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

16 จา้งเหมาเขา้เล่มสมุดจดหน่วยน ้าประปา 1,766.00                          1,766.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลดัดาวลัย ์  ร้านลดัดาวลัย ์  งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   40/2561

โดย  นางลดัดาวลัย ์ เนียมแตง โดย  นางลดัดาวลัย ์ เนียมแตง เหมาะสม ลงวนัท่ี   10  พฤษภาคม  2561

เสนอราคา  1,766.-  บาท ราคา  1,766.-  บาท

17 จา้งเหมาซ่อมแซมรถ ผษ 8508 15,959.00                        15,959.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั โตโยตา้โคราช 1988 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั โตโยตา้โคราช 1989 งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   41/2561

เสนอราคา  15,959.-  บาท ราคา   15,959  บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี   17  พฤษภาคม  2561

18 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงและตรวจเช็คเคร่ืองยนต ์ ตามระยะ 2,479.73                          2,479.73         เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั โตโยตา้โคราช 1988 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั โตโยตา้โคราช 1989 งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   42/2561
เวลาการการใชง้าน รถยนตส่์วนกลาง  หมายเลข เสนอราคา  2,479.73  บาท ราคา   2,479.73  บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี   17    เมษายน  2561
ทะเบียน ผษ-8508 นครราชสีมา

19 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงและตรวจเช็ครถยนตส่์วนกลาง  3,093.05                          3,093.05         เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั โตโยตา้โคราช 1988 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั โตโยตา้โคราช 1989 งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   44/2561
หมายเลขทะเบียน    กพ-3853 นครราชสีมา เสนอราคา  3,093.05  บาท ราคา   3,093.05  บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี   21  พฤษภาคม  2561

20 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (กองคลงั) 450.00                             450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแมก็เทคคอมพิวเตอร์ ร้านแมก็เทคคอมพิวเตอร์ งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   45/2561

โดย  นายชยัวฒัน์  ไทยกลาง   โดย  นายชยัวฒัน์  ไทยกลาง   เหมาะสม ลงวนัท่ี   25  พฤษภาคม  2561

เสนอราคา  450.-  บาท ราคา  450.-  บาท

21 จา้งติดตั้งสญัญาณระบบอินเตอร์เน็ตอุปกรณ์ 535.00                             535.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) บริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   46/2561
เพ่ือรับรองสญัญาณอินเตอร์เน็ต ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เสนอราคา  450.-  บาท ราคา  450.-  บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี   25  พฤษภาคม  2561
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนชมพ ู

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

                                       ( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย์)       

                                            ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย ์
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