
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงพน่หมอกควนั เพ่ือควบคุม 29,168.10 29,168.10 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    71/2564
โรคไขเ้ลือดออก ภำยในต ำบลดอนชมพ ู ประจ ำปี 2564 โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   3  กนัยำยน  2564

เสนอรำคำ  29,168.10  บำท รำคำ     29,168.10  บำท

2 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน   24   รำยกำร 63,275.00                   63,275.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั  สุภวชัร์  เอน็วำยเซ็นเตอร์ จ  ำกดั บริษทั  สุภวชัร์  เอน็วำยเซ็นเตอร์ จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    72/2564
เสนอรำคำ  63,275.- บำท รำคำ     63,275.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   7  กนัยำยน  2564

3 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ประเภทเคร่ืองพิมพแ์บบ 6,250.00 6,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    73/2564
ฉีดหมึก (Inkjet Printer) โดย   นำยชยัวฒัน ์  ไทยกลำง โดย   นำยชยัวฒัน ์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   9  กนัยำยน  2564

เสนอรำคำ  6,250.- บำท รำคำ     6,250.-  บำท

4 จดัซ้ือครุภณัฑป์ระปำ ป๊ัมหอยโข่ง  3HP 220V 43,200.00                   43,200.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั  สุภวชัร์  เอน็วำยเซ็นเตอร์ จ  ำกดั บริษทั  สุภวชัร์  เอน็วำยเซ็นเตอร์ จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    74/2564

จ ำนวน  3  เคร่ือง  เสนอรำคำ  43,200.- บำท รำคำ     43,200.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   9  กนัยำยน 2564

5 จดัซ้ือครุภณัฑป์ระปำ ป๊ัมหอยโข่ง 3HP 380V 43,200.00                   43,200.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั  สุภวชัร์  เอน็วำยเซ็นเตอร์ จ  ำกดั บริษทั  สุภวชัร์  เอน็วำยเซ็นเตอร์ จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    75/2564

จ ำนวน  3  เคร่ือง เสนอรำคำ  43,200.- บำท รำคำ     43,200.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   9  กนัยำยน  2564

6 จัดซื้อน้้ำมันเชือ้เพลิงชนดิดีเซล ส้ำหรับเคร่ืองสูบน้้ำ 17,715.00                   17,715.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   76/2564

แบบทอ่พญำนำค  หมำยเลขครุภณัฑ ์055-59-0002 โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   14  กนัยำยน  2564

บำ้นดอนรี  หมู ่5 เสนอรำคำ  17,715.- บำท รำคำ     17,715.-  บำท

7 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน (กองช่ำง) เพ่ือใชใ้นกำรปฏิบติังำน 2,488.00                     2,488.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   77/2564

ในส่วนของกองช่ำง โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   15 กนัยำยน  2564
เสนอรำคำ  2,488.- บำท รำคำ     2,488.-  บำท

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  กนัยำยน  2564
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

วนัท่ี      26     เดือน   ตุลำคม  พ.ศ.  2564

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

แบบ สขร.1



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

8 จดัซ้ือน ้ำมนัเคร่ืองยนต ์ จ  ำนวน  2 แกลลอน 4,400.00                     4,400.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   78/2564
โดย นำงพิกุล  ก ำบงักำย โดย นำงพิกุล  ก ำบงักำย เหมำะสม ลงวนัท่ี   17  กนัยำยน  2564
เสนอรำคำ  4,400.- บำท รำคำ     4,400.-  บำท

9 จดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยงัชีพ)  ใหบ้คุคลเส่ีงต่อ 2,100.00                     2,100.00          หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   79/2564

กำรเกิดโรค COVID-19 โดย   นำงพดัชรี  ขอยื้อกลำง โดย   นำงพดัชรี  ขอยื้อกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   21  กนัยำยน 2564
เสนอรำคำ  2,100.- บำท รำคำ     2,100.-  บำท

10 จดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยงัชีพ)  ใหบ้คุคลเส่ียง 1,400.00                     1,400.00          หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   80/2564

ต่อกำรเกิดโรค COVID-19 โดย   นำงพดัชรี  ขอยื้อกลำง โดย   นำงพดัชรี  ขอยื้อกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   27  กนัยำยน 2564
เสนอรำคำ  1,400.- บำท รำคำ     1,400.-  บำท

11 จำ้งเหมำพน่หมอกควนั โครงกำรพน่หมอกควนัป้องกนั 12,000.00                   12,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยทกัษิณ   หมำยเชยกลำง นำยทกัษิณ   หมำยเชยกลำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   43/2564

โรคไขเ้ลือดออก  ประจ ำปี ๒๕๖๔ เสนอรำคำ  12,000.- บำท รำคำ     12,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   3  กนัยำยน  2564

12 จ้ำงเหมำบริกำรรถบรรทุกท้ำยลำด ขนำด 10 ล้อ 2,500.00                     2,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   44/2564

จ ำนวน 1 คนั  เพ่ือเคล่ือนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค แบบตีน เสนอรำคำ  2,500.- บำท รำคำ     2,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   15  กนัยำยน  2564

ตะขำบ(รถแบคโฮ)หมำยเลขทะเบียนตฆ 6381นครรำชสีมำ
จำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ูไปยงัหนำ้โรงเรียน
ศรีสุขวิทยำ บำ้นแสนสุข หมูท่ี่ 8 

13 จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำร พร้อมเขำ้ปกหนงัสือขอ้บญัญติัต ำบล 5,280.00                     5,280.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนลดัดำวลัย ์ ร้ำนลดัดำวลัย ์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   45/2564

เร่ืองงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565  โดย  นำยสิทธิโชค    เนียมแตง โดย  นำยสิทธิโชค    เนียมแตง เหมำะสม ลงวนัท่ี   21  กนัยำยน  2564
เสนอรำคำ  5,280.- บำท รำคำ     5,280.- บำท

14 จ้ำงเหมำท้ำตรำยำงส้ำหรับใชใ้นกำรปฏบิัติงำนรำชกำร 1,000.00                     1,000.00          เฉพำะเจำะจง ชยัพรกำรพิมพ ์    ชยัพรกำรพิมพ ์    สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  46/2564

จ ำนวน 3  รำยกำร โดย  นำงสำวปภงักร  เจริญทะนงั   โดย  นำงสำวปภงักร  เจริญทะนงั   เหมำะสม ลงวนัท่ี   27  กนัยำยน  2564
เสนอรำคำ  1,000.- บำท รำคำ     1,000.- บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

15 จ้ำงเหมำบริกำรรถบรรทุกท้ำยลำด ขนำด 10 ล้อ 2,500.00                     2,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยประชุม   คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   47/2564

จ ำนวน 1 คนั เพ่ือเคล่ือนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค แบบตีน เสนอรำคำ  2,500.- บำท รำคำ     2,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   29  กนัยำยน  2564

ตะขำบ(รถแบคโฮ)หมำยเลขทะเบียนตฆ 6381 นครรำชสีมำ
จำกบำ้นศรีสุขหมูท่ี่ 8 กลบัมำยงัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
ดอนชมพ ู

                                                                                                                                              

  

   

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

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 

http://www.donchompoo.go.th/
http://www.donchompoo.go.th/


ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

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

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง
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( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย)์      

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 
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