
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุประปำ  จ  ำนวน  3 รำยกำร 18,850.00                   18,850.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั  สุภวชัร์  เอน็วำยเซ็นเตอร์ จ  ำกดั บริษทั  สุภวชัร์  เอน็วำยเซ็นเตอร์ จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  37/2564
โดย  นำยชำญชยั  ขจรสุภชัรำ โดย  นำยชำญชยั  ขจรสุภชัรำ เหมำะสม ลงวนัท่ี   3  พฤษภำคม  2564
เสนอรำคำ  18,850.-  บำท รำคำ     18,850.- บำท

2 จดัซ้ือน ้ำมนัไฮดรอลิค  ส ำหรับรถขดุไฮดรอลิค 6,099.00                     6,099.00           เฉพำะเจำะจง หจก. 999 แทรคเตอร์  หจก. 999 แทรคเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    38/2564
แบบตีนตะขำบ (รถแบคโฮ)  จ ำนวน 1 รำยกำร โดย นำงเดือนเพญ็  ตระกูลสิริโชค โดย นำงเดือนเพญ็  ตระกูลสิริโชค เหมำะสม ลงวนัท่ี   18  พฤษภำคม  2564

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

2 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ส ำหรับรถขดุไฮดรอลิค แบบตีนตะขำบ 2,000.90                     2,000.90           เฉพำะเจำะจง หจก. 999 แทรคเตอร์  หจก. 999 แทรคเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    39/2564
(รถแบคโฮ)  จ ำนวน 1 รำยกำร โดย นำงเดือนเพญ็  ตระกูลสิริโชค โดย นำงเดือนเพญ็  ตระกูลสิริโชค เหมำะสม ลงวนัท่ี   18  พฤษภำคม  2564

เสนอรำคำ  2,000.90 บำท รำคำ     2,000.90  บำท

5 จดัซ้ือวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับำ้  โครงกำรสตัวป์ลอดโรค 60,630.00                   60,630.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ดบัเบิล้ริช 999 หจก.ดบัเบิล้ริช 999    สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    40/2564

คนปลอดภยัจำกโรคพิษสุนขับำ้ ปี 2564  โดย  นำงสำวณัฐรินท ์ จิรเจริญจิตต ์       โดย  นำงสำวณฐัรินท ์ จิรเจริญจิตต ์       เหมำะสม ลงวนัท่ี   21  พฤษภำคม  2564
เสนอรำคำ  60,630.- บำท รำคำ     60,630.-  บำท

6 จดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 13,776.00                   13,776.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ีแอน แดร่ีโปรดกัส์ จ  ำกดั  บริษทั แมร่ีแอน แดร่ีโปรดกัส์ จ  ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    41/2564

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู โดย   นำยสมชำย  ไพรำม โดย   นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวนัท่ี   25 พฤษภำคม  2564
เสนอรำคำ  13,776.- บำท รำคำ     13,776.-  บำท

7 จดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนกัเรียนระดบัอนุบำล/ 84,168.00                   84,168.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอม็.วำย.เค.เทรดด้ิง ร้ำนเอม็.วำย.เค.เทรดด้ิง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    36/2564

ประถมศึกษำ ในเขตพ้ืนท่ีต ำบลดอนชมพู  โดย   นำยปภินวิช  ศรีธร  โดย   นำยปภินวิช  ศรีธร เหมำะสม ลงวนัท่ี   28  เมษยน  2564
เสนอรำคำ  84,168.- บำท รำคำ     84,168.-  บำท

8 จำ้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่อ้ Delux 750.00                        750.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   30/2564

หมำยเลขครุภณัฑ ์416-50-0019 โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  13 พฤษภำคม  2564
เสนอรำคำ  750.- บำท รำคำ     750.-  บำท

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  พฤษภำคม  2564
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

วนัท่ี      7     เดือน   มิถุนำยน  พ.ศ.  2564

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

แบบ สขร.1แบบ สขร.1แบบ สขร.1แบบ สขร.1



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

8 จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั  300.00                        300.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   31/2564

จำกโรคพิษสุนขับำ้ ปี 2564   ขนำด 1x3 เมตร โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  25 พฤษภำคม  2564
เสนอรำคำ  300.- บำท รำคำ     300.-  บำท

                                                                                                                                              

  

   
(ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน

( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย)์      

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 

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

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 

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


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
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
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง
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(ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน
( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย)์      

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 

สุคนธ์ทร อุดมธนะทรัพย์
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