
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กองกำรศึกษำ)จ ำนวน 10 รำยกำร 13,350.00                   13,350.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  95/2563
โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  กรกฎำคม  2563
เสนอรำคำ    13,350.- บำท รำคำ     13,350.- บำท

2 จดัซ้ือหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ ์ HP Officejet 7110 9,320.00                     9,320.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  96/2563
หมำยเลขครุภณัฑ ์416-62-0069 โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  กรกฎำคม  2563

เสนอรำคำ   9,320.-   บำท รำคำ   9,320.- บำท

3 จดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยงัชีพ)  จ ำนวน 7 รำยกำร 22,000.00 22,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  97/2563
โดย   นำงพดัชรี  ขอยื้อกลำง   โดย   นำงพดัชรี  ขอยื้อกลำง   เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  กรกฎำคม  2563
เสนอรำคำ    22,000.- บำท รำคำ     22,000.- บำท

4 จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 11 รำยกำร 9,970.00                     9,970.00           เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ศรีผอ่งมอเตอร์  หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ศรีผอ่งมอเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  98/2563
โดย   นำยนริศ  สุขจินดำเสถียร โดย   นำยนริศ  สุขจินดำเสถียร เหมำะสม ลงวนัท่ี   3  กรกฎำคม  2563
เสนอรำคำ    9,970.- บำท รำคำ      9,970.-  บำท

5 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิง  ตำมโครงกำรฝึกอบรม 2,000.00 2,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  100/2563
ชุดปฏิบติักำรจิตอำสำภยัพิบติัประจ ำองคก์รปกครอง โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   17  กรกฎำคม  2563
ส่วนทอ้งถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เสนอรำคำ   2,000.-   บำท รำคำ    2,000.-  บำท

6 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองเขียน และกระเป๋ำ ส ำรับกำรฝึกอบรม 6,500.00                     6,500.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุภำภรณ์พำนิช ร้ำนสุภำภรณ์พำนิช สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  101/2563
โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบติักำรจิตอำสำภยัพิบติัประจ ำ โดย นำงสำวยพุำภรณ์   อริยสุระ โดย นำงสำวยพุำภรณ์   อริยสุระ เหมำะสม ลงวนัท่ี   17  กรกฎำคม  2563
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน             เสนอรำคำ  6,500.-   บำท รำคำ     6,500.- บำท
ประจ ำปีงบประมำณ  2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  กรกฎำคม  2563
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี      19    เดือน  สิงหำคม   พ.ศ.  2563

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

7 จดัซ้ือแก๊ส LPG พร้อมอุปกรณ์เรคกูเลเตอร์ 2,600.00                     2,600.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เกษมแก๊ส  หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เกษมแก๊ส  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  102/2563
ส ำหรับกำรฝึกอบรมโครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบติักำร โดย นำยประเสริฐ  ส ำโพธ์ิ โดย นำยประเสริฐ  ส ำโพธ์ิ เหมำะสม ลงวนัท่ี   17  กรกฎำคม  2563
จิตอำสำภยัพิบติัประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เสนอรำคำ   2,600.-   บำท รำคำ      2,600.- บำท
ประจ ำปีงบประมำณ 2563   

8 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง ตำมโครงกำรปรับสภำพแวดลอ้มและ 20,000.00                   20,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง  ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  103/2563
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของผูสู้งอำยใุหเ้หมำะสมและ โดย  นำงจุไรรัตน ์ ตนัตมณีรัตน ์  โดย  นำงจุไรรัตน ์ ตนัตมณีรัตน ์  เหมำะสม ลงวนัท่ี   29  กรกฎำคม  2563
ปลอดภยั เสนอรำคำ   20,000.-  บำท รำคำ    20,000.-  บำท

9 จดัซ้ืออำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม เพ่ือเล้ียงรับรองผูเ้ขำ้ร่วม 825.00                        825.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวจีรำภรณ์  บญุมำศ  นำงสำวจีรำภรณ์  บญุมำศ  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  104/2563
ประชุมสภำ สมยัสำมญั สมยัท่ี 3 ประจ ำปี พ.ศ.2563  เสนอรำคำ   825.-   บำท รำคำ    825.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   31  กรกฎำคม  2563

10 จดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 46,169.28                   46,169.28         เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  105/2563
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ช่วงเดือน โดย นำยสมชำย  ไพรำม โดย นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวนัท่ี   31  กรกฎำคม 2563
สิงหำคม - พฤศจิกำยน 2563 เสนอรำคำ   46,169.28   บำท รำคำ     46,169.28 บำท

11 จดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนกัเรียนระดบัอนุบำล- 236,880.00                 236,880.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  106/2563
ระดบัประถมศีกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดย นำยสมชำย  ไพรำม โดย นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวนัท่ี   31  กรกฎำคม  2563
ช่วงระหว่ำงเดือน สิงหำคม ถึง พฤศจิกำยน 2563  เสนอรำคำ   236,880   บำท รำคำ    236,880 บำท

12 จำ้งเหมำจดัท ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม                     2,000.00                     2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูงส่ิงพิมพ์ ร้ำนโนนสูงส่ิงพิมพ์ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   59/2563
และใบประกำศนียบตัรโครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบติักำร โดย นำงปริยำกร  แถวไธสง โดย นำงปริยำกร  แถวไธสง เหมำะสม ลงวนัท่ี   17  กรกฎำคม  2563
จิตอำสำภยัพิบติัประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เสนอรำคำ   2,000.-   บำท รำคำ   2,000.- บำท
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
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ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
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13 จำ้งเหมำเติมสำรเคมีดบัเพลิงเพ่ือใชใ้นกำรฝึกอบรม 3,000.00                     3,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั นำซ่ำไฟร์โปรดคัส์แอนดเ์ซฟต้ี  บริษทั นำซ่ำไฟร์โปรดคัส์แอนดเ์ซฟต้ี  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   60/2563
โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบติักำรจิตอำสำภยัพิบติัประจ ำ  โดย นำยณัฐวตัร  สวรรควิ์วฒัน์ โดย นำยณัฐวตัร  สวรรควิ์วฒัน์ เหมำะสม ลงวนัท่ี   17  กรกฎำคม  2563
ประจ ำ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เสนอรำคำ   6,400.-   บำท รำคำ   6,400.- บำท
ประจ ำปีงบประมำณ 2563                     

                                                                                                                                              

   

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

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            
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