
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  (กองช่ำง) 10,997.00                     10,997.00               เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   44/2562

โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  มีนำคม  2562
เสนอรำคำ      10,997.-   บำท รำคำ     10,997.- บำท

2 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     6,845.00                       6,845.00                เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   45/2562
ประจ ำเดือน  มีนำคม  2562  ( ส ำนกัปลดั ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   4  มีนำคม  2562

เสนอรำคำ      6,845.-   บำท รำคำ     6,845.- บำท

3 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     4,112.00                       4,112.00                เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   46/2562
ประจ ำเดือน  มีนำคม  2562  ( กองช่ำง ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   4  มีนำคม  2562

เสนอรำคำ      4,112.-   บำท รำคำ     4,112.- บำท

4 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,256.00                       1,256.00                เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   47/2562
 เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นส้ม  หมูท่ี่ 2 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   12  มีนำคม  2562

เสนอรำคำ      1,256.-   บำท รำคำ     1,256.- บำท

5 ค่ำจดัซ้ือไมป้ระดบัเพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์รอบอำคำร 39,150.00                     39,150.00               เฉพำะเจำะจง นำงอรุณลกัษณ์  วงศคู์ณ นำงอรุณลกัษณ์  วงศคู์ณ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   48/2562
ส ำนกังำน เสนอรำคำ      39,150.-   บำท รำคำ       39,150.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   13  มีนำคม  2562

6 จดัซ้ือป๊ัมจ่ำยสำรเคมี จ  ำนวน 5 เคร่ือง 45,742.50 45,742.50 เฉพำะเจำะจง บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวำยเซ็นเตอร์  จ  ำกดั บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวำยเซ็นเตอร์  จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   49/2562
โดย  นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ โดย  นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ เหมำะสม ลงวนัท่ี   14  มีนำคม  2562
เสนอรำคำ   45,742.50.-   บำท รำคำ    45,742.50.- บำท

7 ซ้ือหนำ้กำกอนำมยั 21,000.00                     21,000.00               เฉพำะเจำะจง ร้ำนภูมิภทัร์กำรช่ำง  ร้ำนภูมิภทัร์กำรช่ำง  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   50/2562
โดย นำยภูมิ  ไฝจู โดย นำยภูมิ  ไฝจู เหมำะสม ลงวนัท่ี   14  มีนำคม  2562
เสนอรำคำ      21,000.-   บำท รำคำ       21,000.- บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   มีนำคม  2562
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี     17     เดือน   เมษำยน   พ.ศ.  2562

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

8 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เหตุเพลิงไหม ้ 50,637.00                     50,637.00               เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   51/2562
โรงเก็บของเก่ำ  บำ้นส้ม  หมูท่ี่ 2 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   14  มีนำคม  2562

เสนอรำคำ      50,637.-   บำท รำคำ     50,637.- บำท

9 จดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์โครงกำรจดันิทรรศกำรกำรเรียนรู้ 13,056.00                     13,056.00               เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   52/2562
และควำมสำมำรถนกัเรียนศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำร โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   21  มีนำคม  2562
บริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 เสนอรำคำ      13,056.-   บำท รำคำ     13,056.- บำท

10 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 3,009.00 3,009.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี   53/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นส้ม  หมูท่ี่ 2 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   26  มีนำคม  2562

เสนอรำคำ      3,009.-   บำท รำคำ      3,009.- บำท

11 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรงำนวนัฉลองชยัชนะ 4,512.00                       4,512.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   31/2562
ทำ้วสุรนำรี  ประจ ำปี  2562 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   8  มีนำคม  2562

เสนอรำคำ     4,512.-   บำท รำคำ     4,512.- บำท

12 จำ้งเหมำประกอบอำหำรพร้อมน ้ำด่ืม  เหตุเพลิงไหม ้ 16,800.00                     16,800.00               เฉพำะเจำะจง นำยอดิศกัด์ิ   สร้ำงกลำง นำยอดิศกัด์ิ   สร้ำงกลำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   32/2562
โรงเก็บของเก่ำ  บำ้นส้ม  หมูท่ี่ 2 เสนอรำคำ     16,800.-   บำท รำคำ     16,800.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   14  มีนำคม  2562

13 จำ้งเหมำจดัเตรียมสถำนท่ี ตำมโครงกำรงำนวนัฉลอง 13,000.00                     13,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยประกำศ  บุญมำก นำยประกำศ  บุญมำก งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   33/2562

ชยัชนะ ทำ้วสุรนำรีประจ ำปี 2562 เสนอรำคำ     13,000.-   บำท รำคำ     13,000.- บำท ลงวนัท่ี   19  มีนำคม  2562

14 จำ้งเหมำจดัเคร่ืองประกอบบวงสรวงดวงวิญญำณ 25,000.00 25,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสุกำนดำ   แตงกระโทก ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   34/2562
ทำ้วสุรนำรี ตำมโครงกำรงำนวนัฉลองชยัชนะ เสนอรำคำ     25,000.-  บำท รำคำ   25,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   19  มีนำคม  2562
ทำ้วสุรนำรี  ประจ ำปี  2562  

15 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรจดันิทรรศกำรผลงำน  2,471.50                       2,471.50 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   35/2562
กำรเรียนรู้  และควำมสำมำรถนกัเรียนศูนยพ์ฒันำ โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   19  มีนำคม  2562
เด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ    2,471.50.-  บำท รำคำ   2,471.50.-  บำท
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561    



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

16 จำ้งเหมำท ำป้ำยหลกัรำชกำร  10  ประกำร 680.00                          680.00                   เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   36/2562
โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   22  มีนำคม  2562
เสนอรำคำ     680.-  บำท รำคำ       680.-  บำท

   

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

                                    ต  าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

 สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย ์      
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