
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  จ  ำนวน 6  รำยกำร  (กองช่ำง) 24,610.00                   24,610.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์ ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    10/2564

โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  ธนัวำคม  2563
เสนอรำคำ  24,610.00  บำท รำคำ     24,610.00 บำท

2 ซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  ใชก้บัเคร่ืองสูบน ้ำแบบหอยโข่ง  1,670.40                     1,670.40           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  11/2564
หมำยเลขครุภณัฑ ์ 055-61-0036 เพ่ือใหก้ำรผลิตน ้ำ โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   4  ธนัวำคม  2563

ประปำขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู เสนอรำคำ  1,670.40  บำท รำคำ     1,670.40  บำท

3 ซ้ือหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ ์ HP Officejet 7110 7,340.00                     7,340.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์ ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  12/2564

หมำยเลขครุภณัฑ ์416-62-0069 โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   18  ธนัวำคม  2563
เสนอรำคำ  7,340.00  บำท รำคำ     7,340.00  บำท

4 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 43,604.32                   43,604.32         เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั  บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  13/2564
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ประจ ำเดือน โดย   นำยสมชำย  ไพรำม โดย   นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวนัท่ี   22  ธนัวำคม  2563

มกรำคม 2564 - เมษำยน 2564) เสนอรำคำ  43,604.32 บำท รำคำ     43,604.32  บำท

5 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  ส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,290.00                     2,290.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์ ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  14/2564
(Notebook) รหสัครุภณัฑ ์ 416-60-0055 โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   24  ธนัวำคม  2563

เสนอรำคำ   2,290.00  บำท รำคำ     2,290.00  บำท

6 ซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงพน่หมอกควนั เพ่ือควบคุมโรค 1,354.00                     1,354.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  15/2564

ไขเ้ลือดออก บำ้นดอนรี หมูท่ี่ 5  โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   24  ธนัวำคม  2563
เสนอรำคำ  1,354.00  บำท รำคำ     1,354.00  บำท

7 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน  จ  ำนวน  5  รำยกำร (ส ำนกัปลดั) 20,698.00                   20,698.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  16/2564
โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   25  ธนัวำคม  2563
เสนอรำคำ  20,698.00  บำท รำคำ     20,698.00  บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  ธนัวำคม  2563
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี     19      เดือน   มกรำคม  พ.ศ.  2564

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 
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8 ซ้ือวสัดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์วสัดุวิทยำศำสตร์ 394,200.00                 394,200.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั อะควำทรีท เคมิคอล จ ำกดั บริษทั อะควำทรีท เคมิคอล จ ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ สญัญำซ้ือขำยเลขท่ี  2/2564

หรือกำรแพทย ์ประเภทสำรส้มและคลอรีน ระหว่ำง เสนอรำคำ  394,200.00  บำท รำคำ     394,200.00  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   15  ธนัวำคม  2563

เดือนธนัวำคม 2563 - สิงหำคม 2564

9 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนกัเรียนระดบัอนุบำล - 225,062.32  225,062.32  เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั  บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ สญัญำซ้ือขำยเลขท่ี  3/2564
ระดบัประถมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดย   นำยสมชำย  ไพรำม โดย   นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวนัท่ี   28  ธนัวำคม  2563

(เดือนมกรำคม 2564 - เมษำยน 2564) เสนอรำคำ  225,062.32 บำท รำคำ     225,062.32  บำท

10 จำ้งท ำพำนพุ่มดอกไมส้ดเพ่ือใชใ้นกิจกรรมนอ้มร ำลึก 1,000.00                     1,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอกไมบ้ำ้นตน้คูณฟลำวเวอร์  ร้ำนดอกไมบ้ำ้นตน้คูณฟลำวเวอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   9/2564

เน่ืองในวนัคลำ้ยวนัพระรำชสมภพ พระบำทสมเด็จ โดย นำงสำวลดัดำ  ปำนกลำง โดย นำงสำวลดัดำ  ปำนกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  4  ธนัวำคม  2563

พระบรมชนกำธิเบศ มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช เสนอรำคำ  1,000.00  บำท รำคำ     1,000.00  บำท

บรมนำถบพิตรวนัชำติและวนัพอ่แห่งชำติ5ธนัวำคม2563 
จ ำนวน 1 พำน 

11 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุทำง 15,036.00                   15,036.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   10/2564

ถนนช่วงเทศกำล ปีใหม่  พ.ศ.2564 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  18  ธนัวำคม  2563
เสนอรำคำ  15,036.00  บำท รำคำ     15,036.00  บำท

12 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก           1,500.00                     1,500.00           เฉพำะเจำะจง นำยกนัตศ์กัด์ิ  ส ำนวนกลำง    นำยกนัตศ์กัด์ิ  ส ำนวนกลำง    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   11/2564

บำ้นดอนรี หมู ่5               เสนอรำคำ  1,500.00  บำท รำคำ     1,500.00  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  23  ธนัวำคม  2563

                                                                                                                                              

  

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

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            
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