
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 จดัซ้ือผำ้สำลู ส ำหรับจดัท ำหนำ้กำกอนำมยั โครงกำร 8,500.00                     8,500.00           เฉพำะเจำะจง แม่ทองดีไซน์   แม่ทองดีไซน์   สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  74/2563

อบรมเชิงปฏิบติักำรใหค้วำมรู้ในกำร ป้องกนัโรคติดต่อ โดย  นำงทอง  พ่ึงแสงตำ   โดย  นำงทอง  พ่ึงแสงตำ   เหมำะสม ลงวนัท่ี   3  เมษำยน  2563
เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และกำรท ำหนำ้กำก เสนอรำคำ    8,500.-   บำท รำคำ   8,500.- บำท
อนำมยัเพ่ือกำรป้องกนัตนเอง

2 จดัซ้ือดำ้ย  ส ำหรับจดัท ำหนำ้กำกอนำมยัโครงกำรอบรม 192.00                        192.00              เฉพำะเจำะจง แม่ทองดีไซน์   แม่ทองดีไซน์   สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  75/2563
เชิงปฏิบติักำรใหค้วำมรู้ในกำรป้องกนัโรคติดต่อ โดย  นำงทอง  พ่ึงแสงตำ   โดย  นำงทอง  พ่ึงแสงตำ   เหมำะสม ลงวนัท่ี   7  เมษำยน  2563
เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และกำรท ำหนำ้กำก เสนอรำคำ    192.-   บำท รำคำ   192.- บำท
อนำมยัเพ่ือกำรป้องกนัตนเองจริง 

3 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  ใชก้บัเคร่ืองตดัหญำ้ 360.00 360.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  77/2563
โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   20  เมษำยน  2563
เสนอรำคำ    360.-   บำท รำคำ   360.- บำท

4 จดัซ้ือเคร่ืองเทอร์โมมิเตอร์วดัอุณหภูมิทำงหนำ้ผำก 10,560.00                   10,560.00         เฉพำะเจำะจง อำยฟรีไทม ์ อำยฟรีไทม ์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  78/2563

และแอลกอฮอลส์เปรย ์ โดย นำงสำวสุพิชชำนนัท ์แบ่งกุศลจิต   โดย นำงสำวสุพิชชำนนัท ์แบ่งกุศลจิต   เหมำะสม ลงวนัท่ี   21  เมษำยน  2563
เสนอรำคำ    10,560.- บำท รำคำ     10,560.- บำท

5 จดัซ้ือวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับำ้ โครงกำรสตัว ์     62,100.00                   62,100.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ดบัเบ้ิลริช 999 หจก.ดบัเบ้ิลริช 999       สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  79/2563
ปลอดโรคคนปลอดภยัจำกโรคพิษสุนขับำ้ ปี 2563  โดย นำงสำวณัฐรินท ์ จิรเจริญจิตต ์       โดย นำงสำวณัฐรินท ์ จิรเจริญจิตต ์       เหมำะสม ลงวนัท่ี   23  เมษำยน  2563

เสนอรำคำ    62,100  บำท รำคำ     62,100  บำท

6 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง  จ  ำนวน  2  รำยกำร 14,000.00                   14,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพยส์งัวำล   ร้ำนทรัพยส์งัวำล   สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  80/2563

โดย  นำงสงัวำล  เดชะคุณ โดย  นำงสงัวำล  เดชะคุณ เหมำะสม ลงวนัท่ี   29  เมษำยน  2563
เสนอรำคำ     14,000.- บำท รำคำ     14,000.- บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  เมษำยน  2563
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี      26    เดือน  พฤษภำคม   พ.ศ.  2563

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
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7 จา้งซ่อมเคร่ืองสูบน ้าแบบท่อพญานาค  ขนาดท่อ 8 น้ิว 19,650.00 19,650.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ดบับลิวทีเอส เอน็จิเนียร่ิง ซพัพลำย จ ำกดั บริษทั ดบับลิวทีเอส เอ็นจิเนียร่ิง ซพัพลำย จ ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   35/2563
หมำยเลขครุภณัฑ ์055-60-0027  และหมำยเลขครุภณัฑ์ โดย นำยอุทยั  พลยำ โดย นำยอุทยั  พลยำ เหมำะสม ลงวนัท่ี   3  มีนำคม  2563
055-60-0028 เสนอรำคำ   19,650.-   บำท รำคำ      19,650.- บำท

8 จำ้งเหมำตรวจสภำพระยะกำรบ ำรุงรักษำรถยนตส่์วนกลำง 2,916.29 2,916.29 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   36/2563
หมำยเลขทะเบียน ผษ 8508 นครรำชสีมำ เสนอรำคำ  2,916.29   บำท รำคำ      2,916.29 บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   10  มีนำคม  2563
หมำยเลขครุภณัฑ ์001-58-0003 

9 จำ้งเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ             4,800.00                     4,800.00           เฉพำะเจำะจง นำยจกัรกฤช   กระจ่ำงโพธ์ิ นำยจกัรกฤช   กระจ่ำงโพธ์ิ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   37/2563
หมำยเลขครุภณัฑ ์ 420-50-0010 เสนอรำคำ   4,800.-   บำท รำคำ      4,800.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   20  มีนำคม  2563

10 ค่ำจำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั 300.00                        300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   38/2563
จำกโรคพิษสุนขับำ้ ปี 2563   ขนำด 1x3 เมตร   โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง     โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี   20  มีนำคม  2563

เสนอรำคำ   300.-   บำท รำคำ      300.- บำท

11 จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Notebook)  450.00                        450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   44/2563
รหสัครุภณัฑ ์416-61-0065 โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   21  เมษำยน  2563

เสนอรำคำ   450.-   บำท รำคำ      450.- บำท

12 จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑร์ถขุดไฮดรอลิค   แบบตีนตะขำบ 45,000.00                   45,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   45/2563
(รถแบคโฮ)  หมำยเลขทะเบียน ตฆ – 6381 นครรำชสีมำ เสนอรำคำ   45,000.-   บำท รำคำ      45,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   23  เมษำยน  2563
หมำยเลขครุภณัฑ ์ 001-49-0001 

13 จำ้งท ำตรำยำงส ำหรับใชใ้นกำรปฏิบติังำนรำชกำร                        จ  ำนวน 2 รำยกำร 600.00                        600.00 เฉพำะเจำะจง ชยัพรกำรพิมพ ์ ชยัพรกำรพิมพ ์ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   46/2563
โดย  นำงสำวปภงักร  เจริญทะนงั    โดย  นำงสำวปภงักร  เจริญทะนงั    เหมำะสม ลงวนัท่ี   29  เมษำยน  2563
เสนอรำคำ   600.-   บำท รำคำ      600.- บำท

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

   ( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย)์       

     ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

       สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย  ์

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