
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (จดัท ำถุงยงัชีพ) ให้บุคคลเส่ียง 55,221.00                    55,221.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  57/2564
ต่อกำรเกิดโรค COVID-19 โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   4 สิงหำคม  2564

เสนอรำคำ  55,221.- บำท รำคำ     55,221.-  บำท

2 จดัซ้ือวสัดุโครงการซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการป้องกนั 64,125.00                    64,125.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีผอ่งมอเตอร์ หจก.ศรีผอ่งมอเตอร์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    58/2564
ควบคุมโรคในสถำนท่ีกกัตวั (Local Quarantine) เสนอรำคำ  64,125.- บำท รำคำ     64,125.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   11   สิงหำคม  2564

3 จดัซ้ือวสัดุโครงกำรจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ เพ่ือใชใ้นกำรจดัสถำน 12,760.00 12,670.00 เฉพำะเจำะจง หจก.คงสิน ซูเปอร์มำร์ท หจก.คงสิน ซูเปอร์มำร์ท สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    59/2564
ท่ีในกำรกกัตวัผูป่้วยโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนำ2019โควิด19 เสนอรำคำ  12,670.- บำท รำคำ     12,670.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   11   สิงหำคม  2564
ในสถำนท่ีกกัตวัระดบัต ำบล (Stata Quarantine)

4 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง  จ  ำนวน  9  รำยกำร ขององคก์ำรบริหำร  13,482.00                    13,482.00        เฉพำะเจำะจง หจก. ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง  หจก. ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    60/2564

ส่วนต ำบลดอนชมพู     โดย  นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์ โดย  นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์ เหมำะสม ลงวนัท่ี    20  สิงหำคม  2564
เสนอรำคำ  13,482.- บำท รำคำ     13,482.-  บำท

5 จดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยงัชีพ)  จ ำนวน 7 รำยกำร 14,700.00                    14,700.00        เฉพำะเจำะจง หจก. สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ หจก. สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    61/2564
โดย   นำงพดัชรี  ขอยื้อกลำง โดย   นำงพดัชรี  ขอยื้อกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   20   สิงหำคม  2564
เสนอรำคำ  14,700.- บำท รำคำ     14,700.- บำท

6 จดัซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ  จ  ำนวน  1 เคร่ือง 48,900.00                    48,900.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั  สุภวชัร์  เอ็นวำยเซ็นเตอร์ จ  ำกดั บริษทั  สุภวชัร์  เอ็นวำยเซ็นเตอร์ จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   62/2564
เสนอรำคำ  48,900.- บำท รำคำ     48,900.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   23   สิงหำคม  2564

7 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  จ  ำนวน  19  รำยกำร (ส ำนกัปลดั) 25,890.00                    25,890.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   63/2564
โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   25   สิงหำคม  2564

เสนอรำคำ  25,890.- บำท รำคำ     25,890.-  บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  สิงหำคม  2564
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู  อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

วนัท่ี     14      เดือน   กนัยำยน  พ.ศ.  2564

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

8 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  จ  ำนวน 22 รำยกำร(ส ำนกัปลดั) 12,480.00                    12,480.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   64/2564
โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   25   สิงหำคม  2564

เสนอรำคำ  12,480.- บำท รำคำ     12,480.-  บำท

9 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  จ  ำนวน  2 รำยกำร 11,480.00                    11,480.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   65/2564
โดย   นำยชยัวฒัน์   ไทยกลำง โดย   นำยชยัวฒัน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   26   สิงหำคม  2564
เสนอรำคำ  11,480.- บำท รำคำ     11,480.-  บำท

10 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน (ตูเ้หลก็เกบ็เอกสำรบำนสไลด์ 9,000.00                      9,000.00          เฉพำะเจำะจง บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   66/2564

บำนทึบ)  ส ำนกัปลดั  จ  ำนวน  2 หลงั โดย นำงสำวกรองกรำญจน์ สำมประทีป โดย นำงสำวกรองกรำญจน์ สำมประทีป เหมำะสม ลงวนัท่ี   26   สิงหำคม  2564
เสนอรำคำ  9,000.- บำท รำคำ     9,000.- บำท

11 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน (ตูเ้หลก็เกบ็เอกสำร) 2 บำนเปิดทึบ 5,900.00                      5,900.00          เฉพำะเจำะจง บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   67/2564

กองกำรศึกษำ โดย นำงสำวกรองกรำญจน์ สำมประทีป โดย นำงสำวกรองกรำญจน์ สำมประทีป เหมำะสม ลงวนัท่ี   26   สิงหำคม  2564
เสนอรำคำ  5,900.- บำท รำคำ     5,900.- บำท

12 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำนประเภทตูเ้กบ็เอกสำร 26,700.00                    26,700.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   68/2564

จ ำนวน 2 รำยกำร (กองคลงั) โดย นำงสำวกรองกรำญจน์ สำมประทีป โดย นำงสำวกรองกรำญจน์ สำมประทีป เหมำะสม ลงวนัท่ี   27   สิงหำคม  2564
เสนอรำคำ  26,700.- บำท รำคำ     26,700.- บำท

13 จดัซ้ือโปรแกรมระบบบญัชีคำ่น ้ำประปำ  ส ำหรับปฏิบติังำน 21,000.00                    21,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั สยำมโลคอล อินโนเวชัน่ จ  ำกดั บริษทั สยำมโลคอล อินโนเวชัน่ จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   69/2564

ในกองคลงั เสนอรำคำ  21,000.- บำท รำคำ     21,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   30   สิงหำคม  2564

14 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (เคร่ืองพิมพ ์Dot Matrix Printer) 21,900.00                    21,900.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   70/2564

แบบแคร่สั้น จ  ำนวน 1 เคร่ือง โดย   นำยชยัวฒัน์   ไทยกลำง โดย   นำยชยัวฒัน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   30   สิงหำคม  2564
เสนอรำคำ  21,900.- บำท รำคำ     21,900.-  บำท

15 จำ้งเหมำรถโดยสำรรับ-ส่งประชำชนไปฉีดวคัซีนโควิด-19 7,500.00                      7,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยวิชำญ  ลอ้มกลำง นำยวิชำญ  ลอ้มกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   39/2564

เสนอรำคำ  7,500.- บำท รำคำ     7,500.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี      สิงหำคม  2564



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

16 จา้งเหมาเปล่ียนยำงและแบตเตอร่ี รถยนตบ์รรทุก(ดีเซล) 14,000.00                    14,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำวกำรยำง ร้ำนยำวกำรยำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   39/2564

ยี่ห้อ โตโยตำ้ หมำยเลขทะเบียน ผษ 8508 นครรำชสีมำ เสนอรำคำ  14,000.- บำท รำคำ     14,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี      สิงหำคม  2564

หมำยเลขครุภณัฑ ์001-58-0003 

17 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ Samsung 750.00                         750.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   39/2564

หมำยเลขครุภณัฑ ์416-60-0054  โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง   โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง   เหมำะสม ลงวนัท่ี      สิงหำคม  2564
เสนอรำคำ   750.-   บำท รำคำ      750.- บำท

                                                                                                                                              

  

   

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

ต  าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 

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


ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

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

ต  าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 
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