
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 23,725.88                   23,725.88         เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ีแอน แดร่ีโปรดกัส์ จ  ำกดั  บริษทั แมร่ีแอน แดร่ีโปรดกัส์ จ  ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  30/2564
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดย   นำยสมชำย  ไพรำม โดย   นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  เมษำยน  2564

เสนอรำคำ  23,725.88  บำท รำคำ     23,725.88 บำท

2 จดัซ้ือน ้ำมนัไฮดรอลิค  ส ำหรับรถขดุไฮดรอลิค 6,099.00                     6,099.00           เฉพำะเจำะจง หจก. 999 แทรคเตอร์  หจก. 999 แทรคเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    31/2564
แบบตีนตะขำบ (รถแบคโฮ)  จ ำนวน 1 รำยกำร โดย นำงเดือนเพญ็  ตระกูลสิริโชค โดย นำงเดือนเพญ็  ตระกูลสิริโชค เหมำะสม ลงวนัท่ี   16  เมษำยน  2564

เสนอรำคำ  6,099.-  บำท รำคำ     6,099.-  บำท

3 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ส ำหรับรถขดุไฮดรอลิค 1,605.00                     1,605.00           เฉพำะเจำะจง หจก. 999 แทรคเตอร์  หจก. 999 แทรคเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    32/2564

แบบตีนตะขำบ  (รถแบคโฮ)  จ ำนวน 1 รำยกำร โดย นำงเดือนเพญ็  ตระกูลสิริโชค โดย นำงเดือนเพญ็  ตระกูลสิริโชค เหมำะสม ลงวนัท่ี   16  เมษำยน  2564
เสนอรำคำ  1,605.00  บำท รำคำ     1,605.00  บำท

4 จดัซ้ือครุภณัฑง์ำนบำ้นงำนครัว (เคร่ืองตดัหญำ้แบบเขน็) 13,000.00                   13,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ือนเด็กไทย ร้ำนเพ่ือนเด็กไทย สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    33/2564
จ ำนวน 1  เคร่ือง เสนอรำคำ  13,000.- บำท รำคำ     13,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   20  เมษำยน  2564

5 จดัซ้ือครุภณัฑโ์ฆษณำและเผยแพร่(เคร่ืองมลัติมิเดีย 27,000.00                   27,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ือนเด็กไทย ร้ำนเพ่ือนเด็กไทย สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    34/2564

โปรเจคเตอร์) จ ำนวน  1  เคร่ือง เสนอรำคำ  27,000.- บำท รำคำ     27,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   21  เมษำยน  2564

6 จดัซ้ือจุลินทรียท่ี์มีคุณภำพ (Effective Microorganism EM) 43,500.00                   43,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนพนูทรัพย ์เทรดดร้ิง ร้ำนพนูทรัพย ์เทรดดร้ิง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    35/2564

ชนิดน ้ำปี 2564 โดย   นำยชชัวำล  พิมพค์  ำไหล โดย   นำยชชัวำล  พิมพค์  ำไหล เหมำะสม ลงวนัท่ี   21 เมษำยน  2564
เสนอรำคำ  43,500.- บำท รำคำ     43,500.-  บำท

7 จดัซ้ือเจลแอลกอฮอล ์ส ำหรับลำ้งมือ(Han Sanitizzer) 15,000.00                   15,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอม็.วำย.เค.เทรดด้ิง ร้ำนเอม็.วำย.เค.เทรดด้ิง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    36/2564

 ปี 2564  โดย   นำยปภินวิช  ศรีธร  โดย   นำยปภินวิช  ศรีธร เหมำะสม ลงวนัท่ี   28  เมษยน  2564
เสนอรำคำ  15,000.- บำท รำคำ     15,000.-  บำท

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  เมษยน  2564
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

วนัท่ี      6     เดือน   พฤษภำคม  พ.ศ.  2564

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

แบบ สขร.1แบบ สขร.1แบบ สขร.1
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8 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุทำงถนน 10,086.00                   10,086.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   27/2564

ช่วงเทศกำลสงกรำนต ์ พ.ศ.2564 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    2  เมษำยน  2564
เสนอรำคำ  10,086.- บำท รำคำ     10,086.-  บำท

9 จา้งเหมาโครงกำรซ่อมแซม ฝ้ำ เพดำนศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 9,718.00                     9,718.00           เฉพำะเจำะจง นำยภูชิต  ทองดี นำยภูชิต  ทองดี งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   28/2564

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ  9,718.- บำท รำคำ     9,718.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   16  เมษำยน  2564

10 จำ้งเหมำบริกำรรถบรรทกุทำ้ยลำด ขนำด 10 ลอ้ 2,500.00                     2,500.00           เฉพำะเจำะจง นำยประชุม   คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   29/2564

จ ำนวน 1 คนั  เพ่ือเคล่ือนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค เสนอรำคำ  2,500.- บำท รำคำ     2,500.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    26  เมษำยน  2564

แบบตีนตะขำบ(รถแบคโฮ)หมำยเลขทะเบียนตฆ 6381 
นครรำชสีมำจำกจุดปฏิบติังำนเดิม คือ บริเวณบึงสะแก 
บำ้นดอนชมพ ูหมูท่ี่ 1 ยำ้ยไปยงัเหมืองส่งน ้ำ
บำ้นดอนตะแบง หมูท่ี่ 9

                                                                                                                                              

  

   

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

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 

http://www.donchompoo.go.th/
http://www.donchompoo.go.th/
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(ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน
( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย)์      

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 

สุคนธ์ทร อุดมธนะทรัพย์
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