
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  ใชก้บัเคร่ืองตดัหญำ้ 574.00                        574.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  42/2564
โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   8  มิถุนำยน  2564
เสนอรำคำ  574.00  บำท รำคำ     574.00  บำท

2 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือด 2,212.60                     2,212.60           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    43/2564
ในโรงเรียนทกุแห่งในเขตต ำบลดอนชมพ ูรวมถึงศูนย์ โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   11   มิถุนำยน  2564
พฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ  2,212.60 บำท รำคำ    2,212.60  บำท

3 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  (กองกำรศึกษำฯ) 9,980.00                     9,980.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    44/2564
จ ำนวน  9  รำยกำร โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   23   มิถุนำยน  2564

เสนอรำคำ  9,980.- บำท รำคำ     9,980.-  บำท

4 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  ำนวน 3 รำยกำร (กองกำรศึกษำฯ) 8,590.00                     8,590.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    45/2564

โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   29   มิถุนำยน  2564
เสนอรำคำ  8,590.- บำท รำคำ     8,590.-  บำท

5 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนกัเรียนระดบัอนุบำล - 308,436.44                 308,436.44       เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ีแอน แดร่ีโปรดกัส์ จ  ำกดั  บริษทั แมร่ีแอน แดร่ีโปรดกัส์ จ  ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ สญัญำซ้ือขำยเลขท่ี    6/2564

ระดบัประถมศึกษำ ภำคเรียนท่ี 1/2564 โดย   นำยสมชำย  ไพรำม โดย   นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวนัท่ี   10   มิถุนำยน  2564

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เสนอรำคำ  308,436.44 บำท รำคำ     308,436.44 บำท

6 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 47,451.76                   47,451.76         เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ีแอน แดร่ีโปรดกัส์ จ  ำกดั  บริษทั แมร่ีแอน แดร่ีโปรดกัส์ จ  ำกดั  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ สญัญำซ้ือขำยเลขท่ี   7/2564

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (82วนั) โดย   นำยสมชำย  ไพรำม โดย   นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวนัท่ี   10   มิถุนำยน  2564
เสนอรำคำ  47,451.76 บำท รำคำ     47,451.76  บำท

7 จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลกิจกรรม “โครำชเมืองสะอำด  200.00                        200.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   32/2564

เก็บกวำดทั้งจงัหวดั”  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    9  มิถุนำยน  2564

ขนำด 1x2 เมตร เสนอรำคำ  200.- บำท รำคำ     200.-  บำท

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มิถุยำยน  2564
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

วนัท่ี     9      เดือน   สิงหำคม  พ.ศ.  2564

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

แบบ สขร.1แบบ สขร.1แบบ สขร.1แบบ สขร.1แบบ สขร.1



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

8 จำ้งเหมำบริกำรใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีทำงอินเตอร์เน็ตและ 8,000.00                     8,000.00           เฉพำะเจำะจง บริษทั ไทมส์มีเดีย เวบ็ดีไซน ์จ ำกดั บริษทั ไทมส์มีเดีย เวบ็ดีไซน ์จ ำกดั งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   33/2564
จดทะเบียนโดเมนเนมภำยใตช่ื้อ โดย  นำงนงลกัษณ์  ยวุรัตน ์   โดย  นำงนงลกัษณ์  ยวุรัตน ์   เหมำะสม ลงวนัท่ี   10  มิถุนำยน  2564
http://www.donchompoo.go.th  เสนอรำคำ   8,000.-   บำท รำคำ      8,000.- บำท

9 จำ้งเหมำจดัท ำใบเสร็จรับเงินค่ำน ้ำประปำ จ ำนวน 4,000 ชุด  18,000.00                   18,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั โรงพิมพโ์จเซฟ โครำชจ ำกดั  บริษทั โรงพิมพโ์จเซฟ โครำชจ ำกดั  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   34/2564

โดย  ว่ำท่ี ร.ต.วิโรจ  ศกุลวงศ์ โดย  ว่ำท่ี ร.ต.วิโรจ  ศกุลวงศ์ เหมำะสม ลงวนัท่ี   11  มิถุนำยน  2564
เสนอรำคำ   18,000.-   บำท รำคำ      18,000.- บำท

10 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Notebook) 4,940.00                     4,940.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   35/2564

รหสัครุภณัฑ ์416-56-0030  โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง   โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง   ลงวนัท่ี   25  มิถุนำยน  2564
เสนอรำคำ   4,940.-   บำท รำคำ      4,940.- บำท

                                                                                                                                              

  

   

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

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 

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

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 
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ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
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ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
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ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

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

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 

สุคนธ์ทร อุดมธนะทรัพย์
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