
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง ตำมโครงกำรปรับสภำพแวดลอ้ม 20,000.00                   20,000.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง  ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  83/2563
ท่ีอยูอ่ำศยัส ำหรับคนพิกำร  ผูสู้งอำย ุและผูท่ี้อยูใ่นระยะ โดย  นำงจุไรรัตน ์ ตนัตมณีรัตน ์  โดย  นำงจุไรรัตน ์ ตนัตมณีรัตน ์  เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  มิถุนำยน  2563

จ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพ เสนอรำคำ    20,000.- บำท รำคำ     20,000.- บำท

(นำงสำวนุจรินทร์  เขตกลำง)  

2 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (ตลบัหมึก เบอร์ 810 BK)  1,050.00                     1,050.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  84/2563
จ ำนวน 1  รำยกำร  (กองช่ำง) โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  มิถุนำยน  2563

เสนอรำคำ    1,050.-   บำท รำคำ   1,050.- บำท

3 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง ตำมโครงกำรปรับสภำพแวดลอ้ม 50,000.00 50,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง  ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  85/2563

ท่ีอยูอ่ำศยัส ำหรับคนพิกำร  ผูสู้งอำย ุและผูท่ี้อยูใ่นระยะ โดย  นำงจุไรรัตน ์ ตนัตมณีรัตน ์  โดย  นำงจุไรรัตน ์ ตนัตมณีรัตน ์  เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  มิถุนำยน  2563

จ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพ เสนอรำคำ    50,000.- บำท รำคำ     50,000.- บำท

4 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 21,647.45                   21,647.45         เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั  ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั  ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  86/2563
เพ่ือใชเ้ติมเคร่ืองพน่หมอกควนัโครงกำรพน่หมอกควนั โดย  นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้ โดย  นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  มิถุนำยน  2563
ป้องกนัไขเ้ลือดออก  ประจ ำปี 2563 เสนอรำคำ    21,647.45 บำท รำคำ      21,647.45  บำท

5 จดัซ้ือตลบัหมึก เคร่ืองพิมพ ์ยีห่อ้ CanonPixma MP287 1,050.00 1,050.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  87/2563
ของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี   4  มิถุนำยน  2563

ดอนชมพู เสนอรำคำ    1,050.-   บำท รำคำ   1,050.- บำท

6 จดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 11,636.16 11,636.16 เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  88/2563
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู โดย นำยสมชำย  ไพรำม โดย นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวนัท่ี   8  มิถุนำยน  2563

เสนอรำคำ   11,636.16   บำท รำคำ      11,636.16  บำท

7 จดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยงัชีพ)  จ ำนวน 7 รำยกำร 23,392.00                   23,392.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  89/2563
โดย   นำงพดัชรี  ขอยื้อกลำง   โดย   นำงพดัชรี  ขอยื้อกลำง   เหมำะสม ลงวนัท่ี   11  มิถุนำยน  2563
เสนอรำคำ  23,392.-   บำท รำคำ     23,392.- บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มิถุนำยน  2563
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี      17    เดือน  สิงหำคม   พ.ศ.  2563

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

8 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 6 รำยกำร 19,200.00                   19,200.00 เฉพำะเจำะจง หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  90/2563
โดย   นำงสำวพรรษพร  อุ่นเมตตำอำรี โดย   นำงสำวพรรษพร  อุ่นเมตตำอำรี เหมำะสม ลงวนัท่ี   26  มิถุนำยน  2563
เสนอรำคำ   19,200.-   บำท รำคำ      19,200.- บำท

9 จดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 12,512.00                   12,512.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  91/2563
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (20วนั) โดย นำยสมชำย  ไพรำม โดย นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวนัท่ี   26  มิถุนำยน  2563

เสนอรำคำ   12,512.-  บำท รำคำ      12,512.-  บำท

10 จดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนกัเรียนระดบัอนุบำล 78,142.64                   78,142.64         เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  92/2563
ระดบัประถมศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โดย นำยสมชำย  ไพรำม โดย นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวนัท่ี   26  มิถุนำยน  2563

เสนอรำคำ   78,142.64   บำท รำคำ      78,142.64  บำท

11 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  ำนวน  4 รำยกำร 40,350.00                   40,350.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  93/2563
โดย   นำยชยัวฒัน ์  ไทยกลำง โดย   นำยชยัวฒัน ์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   30  มิถุนำยน  2563
เสนอรำคำ   40,350.-   บำท รำคำ      40,350.- บำท

12 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  ใชก้บัเคร่ืองตดัหญำ้ 427.80                        427.80              เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั  ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั  ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  94/2563
โดย  นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้          โดย  นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้          เหมำะสม ลงวนัท่ี   30  มิถุนำยน  2563
เสนอรำคำ   427.80   บำท รำคำ      427.80 บำท

13 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,950.00                     1,950.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   52/2563
โนต้บุค๊  ยีห่อ้ASUS  หมำยเลขครุภณัฑ ์416-56-0033 โดย   นำยชยัวฒัน ์  ไทยกลำง โดย   นำยชยัวฒัน ์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   4  มิถุนำยน  2563
ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ   40,350.-   บำท รำคำ      40,350.- บำท

14 จำ้งเหมำบริกำรใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีทำงอินเตอร์เน็ตและ 8,000.00                     8,000.00           เฉพำะเจำะจง บริษทั ไทมส์มีเดีย เวบ็ดีไซน ์จ ำกดั บริษทั ไทมส์มีเดีย เวบ็ดีไซน ์จ ำกดั งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   53/2563
จดทะเบียนโดเมนเนมภำยใตช่ื้อ โดย  นำงนงลกัษณ์  ยวุรัตน ์   โดย  นำงนงลกัษณ์  ยวุรัตน ์   เหมำะสม ลงวนัท่ี   5  มิถุนำยน  2563
http://www.donchompoo.go.th  เสนอรำคำ   8,000.-   บำท รำคำ      8,000.- บำท

15 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำย เพ่ือใชใ้นกำรมอบถุงยงัชีพในกำร 300.00                        300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   54/2563
บรรเทำควำมเดือดร้อนเบ้ืองตน้ใหก้บัผู ้ไดรั้บผลกระทบ โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี   10  มิถุนำยน  2563
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อเช้ือไวรัส เสนอรำคำ   300.-   บำท รำคำ   300.- บำท
โคโรน่ำ 2019 (COVID-19)

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


ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

16 จำ้งเหมำตรวจเช็ค ลำ้ง ท ำควำมสะอำด เคร่ืองปรับอำกำศ  6,400.00                     6,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยจกัรกฤช   กระจ่ำงโพธ์ิ นำยจกัรกฤช   กระจ่ำงโพธ์ิ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   55/2563
ซ่ึงใชป้ระจ ำส ำนกัปลดัและใชใ้นหอ้งประชุม เสนอรำคำ   6,400.-   บำท รำคำ   6,400.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   16  มิถุนำยน  2563
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู จ  ำนวน  6 เคร่ือง 

17 จำ้งเหมำจดัท ำภำพอิงเจ็ท (ยวีู) เพ่ือประดบัตกแต่งซุม้ 4,500.00                     4,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   56/2563
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกำสมหำมงคล โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี   19  มิถุนำยน  2563
พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก จ ำนวน  3  ภำพ เสนอรำคำ   4,500.-   บำท รำคำ   4,500.- บำท

18 จำ้งเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 1,700.00                     1,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยจกัรกฤช   กระจ่ำงโพธ์ิ นำยจกัรกฤช   กระจ่ำงโพธ์ิ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   57/2563
ภำยในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก หมำยเลขครุภณัฑ์ เสนอรำคำ   1,700.-   บำท รำคำ   1,700.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   22  มิถุนำยน  2563
420-47-0015  

19 จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลกิจกรรมรณรงคป์ระชำสมัพนัธ์ 1,440.00                     1,440.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   58/2563
เน่ืองในวนัต่อตำ้นยำเสพติดโลก  (26 มิถุนำยน) โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี   24  มิถุนำยน  2563
ประจ ำปี 2563 "พ้ืนท่ีปลอดภยั ไม่มีคนหนำ้ใหม่ เสนอรำคำ   1,440.-   บำท รำคำ   1,440.- บำท
เพรำะคนรุ่นใหม่ ไม่ใชย้ำเสพติด" 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ูอ ำเภอโนนสูง 
จงัหวดันครรำชสีมำ  จ  ำนวน  1  ป้ำย

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

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
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