
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     3,877.00                      3,877.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  49/2563

ประจ ำเดือน  กมุภำพนัธ์ 2562  (ส ำนกัปลดั) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   4  กมุภำพนัธ์  2563
เสนอรำคำ    3,877.-   บำท รำคำ   3,877.- บำท

2 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,583.00                      2,583.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  50/2563
ประจ ำเดือน  กมุภำพนัธ์ 2562  (กองช่ำง) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   4  กมุภำพนัธ์  2563

เสนอรำคำ     2,583.-   บำท รำคำ   2,583.- บำท

3 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 12 รำยกำร (ส ำนกัปลดั) 16,700.00                    16,700.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  51/2563
โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี   5  กมุภำพนัธ์  2563
เสนอรำคำ    16,700.-   บำท รำคำ   16,700.- บำท

4 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  จ  ำนวน 6  รำยกำร  (กองช่ำง) 26,300.00                    26,300.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  52/2563
โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   11  กมุภำพนัธ์  2563
เสนอรำคำ    26,300.-   บำท รำคำ   26,300.- บำท

5 จดัซ้ือหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ ์ HP Officejet 7110 9,320.00                      9,320.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  53/2563
หมำยเลขครุภณัฑ ์416-62-0069 โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   12  กมุภำพนัธ์  2563

เสนอรำคำ     9,320.- บำท รำคำ     9,320.- บำท

6 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  (กองกำรศึกษำฯ) 29,989.00                    29,989.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  54/2563
จ ำนวน  27  รำยกำร โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี   12  กมุภำพนัธ์  2563

เสนอรำคำ    29,989.- บำท รำคำ     29,989.- บำท

7 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ชุด Drum Samsung) 9,300.00                      9,300.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  55/2563

โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   20  กมุภำพนัธ์  2563
เสนอรำคำ     9,300.- บำท รำคำ     9,300.- บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  กุมภำพนัธ์  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

8 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์   จ  ำนวน  9  รำยกำร  (กองคลงั) 35,240.00                    35,240.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  56/2563
โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   25  กมุภำพนัธ์  2563
เสนอรำคำ     35,240.- บำท รำคำ     35,240.- บำท

9 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรฝึกศึกษำนอกสถำนท่ีศูนยพ์ฒันำ 200.00                         200.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   26/2563
เด็กเลก็องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   5  กมุภำพนัธ์  2563
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  เสนอรำคำ   200.-   บำท รำคำ      200.- บำท

10 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรคำ่ยพฒันำเด็กและเยำวชน 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   27/2563
ประจ ำปีงบ  ประมำณ  พ.ศ.2563 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   5  กมุภำพนัธ์  2563

เสนอรำคำ   300.-   บำท รำคำ      300.- บำท

11 จำ้งเหมำรถโดยสำรตำมโครงกำรคำ่ยพฒันำเด็กและ 12,000.00                    12,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงพรทิพย ์  ต่ำงกลำง นำงพรทิพย ์  ต่ำงกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   28/2563
เยำวชน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 เสนอรำคำ    12,000.-   บำท รำคำ      12,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   6  กมุภำพนัธ์  2563

12 จำ้งเหมำบริกำรรถบรรทุกทำ้ยลำด ขนำด 10 ลอ้ 2,500.00                      2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม   คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   29/2563

จ ำนวน 1 คนั เพ่ือเคล่ือนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค เสนอรำคำ    2,500.-   บำท รำคำ      2,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   6  กมุภำพนัธ์  2563
 แบบตีนตะขำบ (รถแบบโฮ) หมำยเลขทะเบียน 
 ตฆ 6381 นครรำชสีมำ  จำกบำ้นดอนรี หมูท่ี่ 5 
ไปยงับำ้นดอนชมพู หมูท่ี่ 1  

13 จำ้งเหมำบริกำรรถโดยสำรไมป่ระจ ำทำง ตำมโครงกำร 12,000.00                    12,000.00           เฉพำะเจำะจง นำงพรทิพย ์  ต่ำงกลำง นำงพรทิพย ์  ต่ำงกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   30/2563
ฝึกศึกษำนอกสถำนท่ีศูนยพ์ฒันำเด็กเลก็องคก์ำรบริหำร เสนอรำคำ    12,000.-   บำท รำคำ      12,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   12  กมุภำพนัธ์  2563

ส่วนต ำบลดอนชมพู ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

14 จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Notebook)  450.00                         450.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   31/2563
รหสัครุภณัฑ ์ 416-60-0055 โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   17  กมุภำพนัธ์  2563

เสนอรำคำ     450.- บำท รำคำ     450.- บำท

15 จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Notebook) 450.00                         450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   32/2563

 รหสัครุภณัฑ ์ 416-61-0064 โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   17  กมุภำพนัธ์  2563
เสนอรำคำ     450.- บำท รำคำ     450.- บำท

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


ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

16 จำ้งเหมำตรวจเช็คเคร่ืองปรับอำกำศ ซ่ึงใชป้ระจ ำท่ีกองช่ำง 9,700.00                      9,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยจกัรกฤช   กระจ่ำงโพธ์ิ นำยจกัรกฤช   กระจ่ำงโพธ์ิ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   33/2563
จ ำนวน 3  เคร่ือง  เสนอรำคำ    9,700.-   บำท รำคำ      9,700.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   21  กมุภำพนัธ์  2563

17 จา้งเหมาบริกำรรถบรรทุกทำ้ยลำด  ขนำด  10  ลอ้ 9,000.00                      9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม   คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   34/2563
จ ำนวน  1  คนั จ  ำนวน 2  เท่ียว  เพ่ือเคล่ือนยำ้ยรถขดุ เสนอรำคำ   9,000.-   บำท รำคำ    9,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   24  กมุภำพนัธ์  2563
ไฮดรอลิค แบบตีนตะขำบ (รถแบคโฮ) หมำยเลขทะเบียน 
ตฆ 6381  นครรำชสีมำ  จำกบำ้นดอนชมพู  หมูท่ี่ 1  

 ต  ำบลดอนชมพู  อ  ำเภอโนนสูง  จงัหวดันครรำชสีมำ  
ไปยงัโรงเรียนบำ้นดอนผวำ  ต  ำบลล ำคอหงส์  
 อ  ำเภอโนนสูง  จงัหวดันครรำชสีมำ 

   

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

   ( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย)์       

     ต  าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

       สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย ์
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