
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 21 รำยกำร (ส ำนกัปลดั) 23,970.00                   23,970.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  107/2563

โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี   4  สิงหำคม  2563
เสนอรำคำ    23,970.- บำท รำคำ    23,970.- บำท

2 จดัซ้ืออำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม เพ่ือเล้ียงรับรองคณะผู ้ 825.00                        825.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวจีรำภรณ์  บุญมำศ  นำงสำวจีรำภรณ์  บุญมำศ  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  108/2563
บริหำร สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู เสนอรำคำ   825.-   บำท รำคำ   825.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   7  สิงหำคม  2563
และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งส ำหรับกำรประชุมสภำองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ูสมยัสำมญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 2 
ประจ ำปี พ.ศ.2563 ในวนัจนัทร์ ท่ี 10 สิงหำคม 2563

3 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงพน่หมอกควนั เพ่ือควบคุมโรค 2,363.89                     2,363.89           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  109/2563
โรคไขเ้ลือดออก บำ้นดอนรี หมูท่ี่ 5  และบำ้นมิตรภำพ โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   7  สิงหำคม  2563
หมูท่ี่ 12 เสนอรำคำ    2,363.89 บำท รำคำ     2,363.89 บำท

4 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน ตูเ้หล็กเก็บเอกสำรแบบ 11,000.00                   11,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  110/2563
2 บำนเปิด  จ  ำนวน  2  หลงั (กองคลงั) โดย นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป โดย นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป เหมำะสม ลงวนัท่ี   10  สิงหำคม  2563

เสนอรำคำ    11,000.- บำท รำคำ    11,000.-  บำท

5 จดัซ้ือชุดล ำโพงเอนกประสงค ์(เคล่ือนท่ี) ขนำด 18 น้ิว 25,000.00 25,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ กรุ๊ปแอร์แอนด์เน็ทเวิร์ค ร้ำน เอ กรุ๊ปแอร์แอนด์เน็ทเวิร์ค สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  111/2563
จ ำนวน 2 ชุด        โดย   นำยอมรเทพ  เยือ่งกลำง โดย   นำยอมรเทพ  เยือ่งกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   11  สิงหำคม  2563

เสนอรำคำ   25,000.-   บำท รำคำ    25,000.-  บำท

6 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์   จ  ำนวน  3  รำยกำร  (กองคลงั) 14,450.00                   14,450.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  112/2563
โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   19  สิงหำคม  2563
เสนอรำคำ  14,450.-   บำท รำคำ     14,450.- บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  สิงหำคม  2563
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี     22     เดือน  กนัยำยน   พ.ศ.  2563

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

7 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิง ชนิดดีเซล  ส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ำ 7,190.70                     7,190.70           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  113/2563
แบบท่อพญำนำค หมำยเลขครุภณัฑ ์155-60-0028, โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   21  สิงหำคม  2563
155-63-0037และ155-63-0038  เพ่ือสูบน ้ำจำกล ำน ้ำมูล เสนอรำคำ   7,190.70   บำท รำคำ      7,190.70 บำท
เขำ้บึงตลำดเกวียน บำ้นเปลำะปลอ  หมู ่7

8 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิง ชนิดดีเซล  ส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ำ 15,370.85                   15,370.85         เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  114/2563
แบบท่อพญำนำค  หมำยเลขครุภณัฑ ์ 055-60-0028, โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   31  สิงหำคม  2563
055-63-0037และ055-63-0038 เพ่ือสูบน ้ำจำกบึงสระแก เสนอรำคำ   15,370.85  บำท รำคำ    15,370.85  บำท
เขำ้สู่สระหนองบอน บำ้นดอนชมพ ูหมู ่1 

9 จา้งตรวจสภาพระยะการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ 31,565.00                   31,565.00         เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   61/2563
ส่วนกลำง  หมำยเลขทะเบียน กพ-3853 นครรำชสีมำ  เสนอรำคำ   31,565.-   บำท รำคำ    31,565.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   26  สิงหำคม  2563
หมำยเลขครุภณัฑ ์ 001 - 51- 0002   

10 โครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมวำงท่อระบำยน ้ำคอนกรีต 30,200.00                   30,200.00         เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ สญัญำก่อสร้ำงเลขท่ี  15/2563
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพกัสำยส่ีแยกกลำงหมูบ่ำ้น  บริเวณ เสนอรำคำ   31,565.-   บำท รำคำ    31,565.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   31  สิงหำคม  2563
ลำนตำกขำ้วตะวนัตก บำ้นดอนชมพ ู หมู ่1

                                                                                                                                              

   

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

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            
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