
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง   เพ่ือสูบน ้ำเขำ้สู่สระหนองเตียน หมู่ท่ี 5 62,725.00                    62,725.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  2/2562

และสระหนองบอน  หมู่ท่ี 1 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี     2   ตุลำคม  2561

เสนอรำคำ      62,725.-   บำท รำคำ        62,725.- บำท

2 จดัซ้ือน ้ำมนัเคร่ืองยนตดี์เซล SAE 15 W- 40  4,000.00                      4,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  3/2562
 ขนำดถงัควำมจุ 18 ลิตร โดย  นำงพิกุล  ก ำบงักำย โดย  นำงพิกุล  ก ำบงักำย เหมำะสม ลงวนัท่ี     2   ตุลำคม  2561

เสนอรำคำ      4,000.-   บำท รำคำ       4,000.- บำท

3 จดัซ้ืออำหำรจระเข ้ ประจ ำเดือน ตุลำคม-พฤศจิกำยน 2561 20,880.00                    20,880.00            เฉพำะเจำะจง นำยภูวดล  นนัทจนัทร์ นำยภูวดล  นนัทจนัทร์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  4/2562

เสนอรำคำ      20,880.-   บำท รำคำ        20,880.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี     2   ตุลำคม  2561

4 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพ่นหมอกควนั  เพ่ือควบคุม 2,153.00                      2,153.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  5/2562
ไขเ้ลือดออก  บำ้นดอนชมพู  หมู่ท่ี 1 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี     8   ตุลำคม  2561

เสนอรำคำ      2,153.-   บำท รำคำ        2,153.- บำท

5 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     5,956.00                      5,956.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  6/2562

ประจ ำเดือน  ตุลำคม  2560  ( ส ำนกัปลดั ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี     8   ตุลำคม  2561

เสนอรำคำ      5,956.-   บำท รำคำ        5,956.- บำท

6 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  ใชก้บัรถขดุตีนตะขำบ ตฆ-6381                      13,938.00                    13,938.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  7/2562

โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี     10   ตุลำคม  2561

เสนอรำคำ      13,938.-   บำท รำคำ        13,938.- บำท

7 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,978.00                      2,978.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    8/2562

ประจ ำเดือน  ตุลำคม  2560  ( กองช่ำง ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี     11   ตุลำคม  2561

เสนอรำคำ      2,978.-   บำท รำคำ        2,978.- บำท

8 จำ้งเหมำจดัหำรถตูเพ่ือบริกำร รับ-ส่ง เด็กนกัเรียนของ 49,200.00 49,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุระ   สอนใต้ นำยสุระ   สอนใต้ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   9/2562

ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู เสนอรำคำ     49,200.- บำท รำคำ    49,200.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    25   ตุลำคม  2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   ตุลำคม   2561
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู  อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี   20   เดือน  พฤศจิกำยน   พ.ศ.  2561

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

9 จา้งเหมาบริกำรรถบรรทุกทำ้ยลำด   ขนำด  10  ลอ้  จ  ำนวน   1   คนั 5,000.00                      5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   10/2562

ส ำหรับใชใ้นกำรขนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค    แบบตีนตะขำบ  เสนอรำคำ     5,000.- บำท รำคำ    5,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    25   ตุลำคม  2561

 (รถแมค็โคร)   หมำยเลขทะเบียน ตฆ – 6381

10 จำ้งเหมำท ำพวงมำลำ  เน่ืองในวนัคลำ้ยวนัสวรรคตพระบำท 1,000.00                      1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงทิพย ์ ยนพิมำย นำงสำวดวงทิพย ์ ยนพิมำย งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   3/2562

สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร  เสนอรำคำ     1,000.- บำท รำคำ    1,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    11   ตุลำคม  2561

วนัเสำร์ท่ี  13  ตุลำคม  2561

11 จำ้งเหมำท ำพวงมำลำ  เน่ืองในวนัคลำ้ยวนัสวรรคตพระบำท 1,000.00                      1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงทิพย ์ ยนพิมำย นำงสำวดวงทิพย ์ ยนพิมำย งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   4/2562

สมเด็จปรมินทรมหำจุฬำลงกรณ์พระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วั เสนอรำคำ     1,000.- บำท รำคำ    1,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    19   ตุลำคม  2561

รัชกำลท่ี 5 วนัท่ี  23 ตุลำคม 2561 

   

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

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย ์



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป


