
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 จดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 10,901.08 10,901.08 เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั  บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  5/2564

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดย   นำยสมชำย  ไพรำม โดย   นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวนัท่ี   9  พฤศจิกำยน  2563
เสนอรำคำ  10,901.08  บำท รำคำ     10,901.08  บำท

2 จดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนกัเรียนระดบัอนุบำล 66,602.94 66,602.94 เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั  บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  6/2564
ระดบัประถมศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดย   นำยสมชำย  ไพรำม โดย   นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวนัท่ี   9  พฤศจิกำยน  2563

เสนอรำคำ  66,602.94  บำท รำคำ     66,602.94  บำท

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  เคร่ืองพิมพ ์ยีห่อ้ Canon Pixma 1,250.00                     1,250.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์ ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  7/2564
 MP 287 โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   25 พฤศจิกำยน  2563

เสนอรำคำ  1,250.00  บำท รำคำ     1,250.00  บำท

4 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 12,824.80  12,824.80  เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั  บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  8/2564
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดย   นำยสมชำย  ไพรำม โดย   นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวนัท่ี  30 พฤศจิกำยน  2563

เสนอรำคำ    12,824.80 บำท รำคำ     12,824.80 บำท

5 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนกัเรียนระดบัอนุบำล 65,931.60 65,931.60 เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั  บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  9/2564
 ระดบัประถมศึกษำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดย   นำยสมชำย  ไพรำม โดย   นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวนัท่ี   30  พฤศจิกำยน  2563

เสนอรำคำ   65,931.60  บำท รำคำ     65,931.60  บำท

6 จำ้งเหมำปรับปรุงระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำรอเนก 35,000.00                   35,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยอษัฎำวธุ  รักมิตร นำยอษัฎำวธุ  รักมิตร งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   7/2564
ประสงคเ์ฉลิมพระเกียรติ  เสนอรำคำ    35,000.00  บำท รำคำ     35,000.00  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  3   พฤศจิกำยน  2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2563
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี     22      เดือน  ธนัวำคม   พ.ศ.  2563

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 
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7 จำ้งท ำตรำยำง วสัดุส ำนกังำน กองกำรศึกษำ  ศำสนำ 1,310.00                     1,310.00           เฉพำะเจำะจง ชยัพรกำรพิมพ ์ ชยัพรกำรพิมพ ์ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   8/2564
และวฒันธรรม องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู โดย  นำงสำวปภงักร  เจริญทะนงั โดย  นำงสำวปภงักร  เจริญทะนงั เหมำะสม ลงวนัท่ี  13   พฤศจิกำยน  2563
จ ำนวน 7 รำยกำร  เสนอรำคำ    1,310.- บำท รำคำ    1,310.-  บำท

                                                                                                                                              

   

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

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            
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