
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือน ้ำด่ืม ตำมโครงกำร “อ ำเภอโนนสูง จิตอำสำ 1,505.00                     1,505.00           เฉพำะเจำะจง นำงขวญัฤดี  ก ำเนิดกลำง นำงขวญัฤดี  ก ำเนิดกลำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    22/2564
นอ้มน ำพำสงัคมเป็นสุข” เสนอรำคำ  1,505.-  บำท รำคำ     1,505.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   8  มีนำคม  2564

2 จดัซ้ือวสัดุประปำ  จ  ำนวน  17  รำยกำร 79,175.00                   79,175.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั  สุภวชัร์  เอ็นวำยเซ็นเตอร์ จ  ำกดั บริษทั  สุภวชัร์  เอน็วำยเซ็นเตอร์ จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    23/2564
เสนอรำคำ  79,175.-  บำท รำคำ     79,175.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   8  มีนำคม  2564

3 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงประเภท ดีเซล  ส ำหรับเคร่ืองสูบ 28,106.00                   28,106.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    24/2564

และเคร่ืองสูบน ้ำแบบทอ่พญำนำค  เพ่ือสูบน ้ำเขำ้สู่ โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   11  มีนำคม  2564

สระหนองเตียน  หมูท่ี่ 5  เสนอรำคำ  28,106.00  บำท รำคำ     28,106.00  บำท

4 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์   จ  ำนวน  6  รำยกำร  (กองคลงั) 39,080.00                   39,080.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    25/2564

โดย   นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย   นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   18  มีนำคม  2564
เสนอรำคำ  39,080.- บำท รำคำ     39,080.-  บำท

5 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  (กองกำรศึกษำ) 9,621.00                     9,621.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    26/2564

โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   18  มีนำคม  2564
เสนอรำคำ  9,621.- บำท รำคำ     9,621.-  บำท

6 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  จ  ำนวน  3 รำยกำร 26,230.00                   26,230.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    27/2564

โดย   นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย   นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   22  มีนำคม  2564
เสนอรำคำ  26,230.- บำท รำคำ     26,230.-  บำท

7 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำจ ำนวน 16 รำยกำร 25,580.00                   25,580.00         เฉพำะเจำะจง หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    28/2564

โดย นำงสำวพรรษพร อุ่นเมตตำอำรี โดย นำงสำวพรรษพร อุ่นเมตตำอำรี เหมำะสม ลงวนัท่ี   24  มีนำคม  2564
เสนอรำคำ  25,580.- บำท รำคำ     25,580.-  บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มีนำคม  2564
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี      8     เดือน   เมษำยน  พ.ศ.  2564

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

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



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

8 จำ้งเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศในหอ้งปฏิบติังำน 7,500.00                     7,500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เค.แอร์ แอนด ์เซอร์วิส ร้ำน พี.เค.แอร์ แอนด ์เซอร์วิส งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   18/2564

นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู โดย นำยประสิทธ์ิ หนูนอก โดย นำยประสิทธ์ิ หนูนอก เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   มีนำคม  2564
เสนอรำคำ  7,500.- บำท รำคำ     7,500.-  บำท

9 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ ์ 600.00                        600.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   19/2564

Canon G1010 หมำยเลขครุภณัฑ ์416-61-0059 โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   8    มีนำคม  2564
เสนอรำคำ  600.- บำท รำคำ     600.-  บำท

10 จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองพิมพ ์HP Laser Jet หมำยเลข 2,952.00                     2,952.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   20/2564

ครุภณัฑ ์416-58-0040 โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    9   มีนำคม  2564
เสนอรำคำ  2,952.- บำท รำคำ     2,952.-  บำท

11 จำ้งเหมำบริกำรรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง ตำมโครงกำร 12,000.00                   12,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงพรทิพย ์  ต่ำงกลำง นำงพรทิพย ์  ต่ำงกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   21/2564

ฝึกศึกษำนอกสถำนท่ีศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำร เสนอรำคำ  12,000.- บำท รำคำ     12,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    12   มีนำคม  2564

ส่วนต ำบลดอนชมพ ูประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

12 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรฝึกศึกษำนอกสถำนท่ีศูนย์ 200.00                        200.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   22/2564

พฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี   12    มีนำคม  2564

 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 เสนอรำคำ  200.- บำท รำคำ     200.-  บำท

13 จา้งตรวจสภาพระยะการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 7,167.93                     7,167.93           เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   23/2564

รถยนตส่์วนกลำง  หมำยเลขทะเบียน กพ-3853 เสนอรำคำ  7,167.93 บำท รำคำ     7,167.93  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    24   มีนำคม  2564

นครรำชสีมำ   หมำยเลขครุภณัฑ ์ 001 - 51- 0002   

14 จา้งเหมาบริกำรรถบรรทกุทำ้ยลำด  ขนำด  10  ลอ้ 2,500.00                     2,500.00           เฉพำะเจำะจง นำยประชุม   คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   24/2564

จ ำนวน 1 คนั จ  ำนวน 2 เท่ียว เพ่ือเคล่ือนยำ้ยรถขดุ เสนอรำคำ  2,500.- บำท รำคำ     2,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   24    มีนำคม  2564

ไฮดรอลิค  แบบตีนตะขำบ  (รถแบคโฮ)  หมำยเลข
ทะเบียน ตฆ 6381  นครรำชสีมำ  จำกบำ้นดอนชมพ ู
หมูท่ี่ 1



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

15 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,550.00                     2,550.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   25/2564

ตั้งโตะ๊ ยีห่อ้ Acer หมำยเลขครุภณัฑ ์416-56-0032  โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   26  มีนำคม  2564
เสนอรำคำ  2,550.- บำท รำคำ     2,550.- บำท

16 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศรถยนตส่์วนกลาง 8,500.00                     8,500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดี วนั แอร์ ประดบัยนต ์ ร้ำนดี วนั แอร์ ประดบัยนต ์ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   26/2564

หมำยเลขทะเบียน กพ-3853 นครรำชสีมำ  โดย  นำยสำยชล  ฤทธ์ิเดชกลำ้ โดย  นำยสำยชล  ฤทธ์ิเดชกลำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    31   มีนำคม  2564
เสนอรำคำ  8,500.- บำท รำคำ     8,500.- บำท

                                                                                                                                              

  

   

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

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

  สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย ์
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