
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     5,116.00 5,116.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  1/2563
ประจ ำเดือน  ตุลำคม 2562  ( ส ำนกัปลดั) โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   ตุลำคม  2562

เสนอรำคำ     5,116.-   บำท รำคำ   5,116.- บำท

2 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,543.00                     2,543.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   2/2563
ประจ ำเดือน  ตุลำคม  2562  (กองช่ำง) โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    3   ตุลำคม  2562

เสนอรำคำ     2,543.- บำท รำคำ     2,543.- บำท

3 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 2,356.80 2,356.80 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  3/2563
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก บำ้นดอนชมพพูฒันำ  หมูท่ี่ 10 โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   7   ตุลำคม  2562

(ด.ช.ศุภกร  เชิญกลำงและนำงสำวอิงอร  ชุ่มกลำง)  เสนอรำคำ    2,356.80   บำท รำคำ    2,356.80   บำท

4 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ เพ่ือใชใ้นกำรเตรียมรับเสด็จสมเด็จ 4,500.00                     4,500.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  5/2563
พระกนิษฐำธิรำชเจำ้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี     15    ตุลำคม  2562
สยำมบรมรำชกุมำรี (ธงสมเด็จพระกนิษฐำรำชเจำ้ฯ เสนอรำคำ      4,500.-   บำท รำคำ      4,500.- บำท
(สธ.) ผำ้ร่ม  ขนำด 60*90 เซนติเมตร)  

5 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์  เพ่ือใชใ้นกำรเตรียมรับเสด็จสมเด็จ 20,000.00                   20,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดี.วี.แกลเลอร่ี 2008 ร้ำน ดี.วี.แกลเลอร่ี 2008 สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  6/2563
พระกนิษฐำธิรำชเจำ้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ เสนอรำคำ     20,000.-  บำท รำคำ   20,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    15     ตุลำคม  2562
สยำมบรมรำชกุมำรี (ไมเ้สำธง  สูง  2  เมตร)  

6 ซ้ืออุปกรณ์ เพ่ือจดัท ำขำตั้งไมเ้สำธง  เพ่ือใชใ้นกำร 6,550.00                     6,550.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง หจก.ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  7/2563
เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจำ้ กรมสมเด็จ โดย  นำงจุไรรัตน ์ ตนัตมณีรัตน์ โดย  นำงจุไรรัตน ์ ตนัตมณีรัตน์ เหมำะสม ลงวนัท่ี    17    ตุลำคม  2562
พระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี เสนอรำคำ     6,550.-   บำท รำคำ     6,550.- บำท

7 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 2,808.10 2,808.10 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  8/2563
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก บำ้นดอนชมพพูฒันำ  หมูท่ี่ 10  โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี     18    ตุลำคม  2562

เสนอรำคำ     2,808.10.-  บำท รำคำ   2,808.10.-  บำท

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง หรือกำรจดัหำพสัดุประจ ำ ปี2563
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

8 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,585.20 1,585.20 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    9/2563
 เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก บำ้นดอนชมพ ู หมูท่ี่ 1 โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   25    ตุลำคม  2562

เสนอรำคำ    1,585.20   บำท รำคำ     1,585.20  บำท

9 จดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก  14,944.02                   14,944.02         เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวงัน ้ำเยน็  จ  ำกดั สหกรณ์โคนมวงัน ้ำเยน็  จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    11/2563
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๓  โดย   นำยศิริอนนัต ์ เกตุแกว้ โดย   นำยศิริอนนัต ์ เกตุแกว้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    29     ตุลำคม  2562
 (เดือนพฤศจิกำยน  ๒๕๖๒) เสนอรำคำ      14,944.02   บำท รำคำ    14,944.02  บำท

10 จดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนกัเรียนระดบัอนุบำล - 70,748.16                   70,748.16         เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวงัน ้ำเยน็  จ  ำกดั สหกรณ์โคนมวงัน ้ำเยน็  จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    12/2563
ระดบัประถมศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดย   นำยศิริอนนัต ์ เกตุแกว้ โดย   นำยศิริอนนัต ์ เกตุแกว้ เหมำะสม ลงวนัท่ี     29    ตุลำคม  2562
(เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๒) เสนอรำคำ      70,748.16   บำท รำคำ    70,748.16  บำท

11 จำ้งถ่ำยเอกสำรอ ำเภอโนนสูง 7,200.00                     7,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลดัดำวลัย ์ ร้ำนลดัดำวลัย ์ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   1/2563
โดย  นำยสิทธิโชค    เนียมแตง   โดย  นำยสิทธิโชค    เนียมแตง   เหมำะสม ลงวนัท่ี     2    ตุลำคม  2562
เสนอรำคำ    7,200.-   บำท รำคำ      7,200.- บำท

12 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 1,500.00                     1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   2/2562
 บำ้นดอนชมพพูฒันำ หมูท่ี่ 10  (ด.ช.ศุภกร  เชิญกลำง เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี     7    ตุลำคม  2562
 และนำงสำวอิงอร  ชุ่มกลำง)  

13 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  1,500.00                     1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   3/2562
บำ้นดอนชมพ ู หมูท่ี่ 1 เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   8   ตุลำคม  2562

14 จำ้งท ำพวงมำลำ เพ่ือใชใ้นพิธีบ ำเพญ็กุศลและกิจกรรม           1,000.00                     1,000.00           เฉพำะเจำะจง นำงสุคนธ์  เกยด่ำนกลำง นำงสุคนธ์  เกยด่ำนกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   4/2562
 นอ้มร ำลึก เน่ืองในวนัคลำ้ย วนัสวรรคตพระบำทสมเด็จ เสนอรำคำ    1,000.-   บำท รำคำ      1,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    9   ตุลำคม  2562
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำชบรมนำถบพิตรฯ

15 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  1,500.00                     1,500.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวอนงคนุ์ช  ฉน ำกลำง    นำงสำวอนงคนุ์ช  ฉน ำกลำง    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   5/2562
บำ้นดอนชมพพูฒันำ  หมูท่ี่ 10 เสนอรำคำ      1,500.-   บำท รำคำ     1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    18   ตุลำคม  2562



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

16 จำ้งเหมำท ำพวงมำลำ เพ่ือใชใ้นพิธีบ ำเพญ็กุศลและ 800.00                        800.00              เฉพำะเจำะจง นำงสุคนธ์  เกยด่ำนกลำง นำงสุคนธ์  เกยด่ำนกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   6/2562
กิจกรรมนอ้มร ำลึกเน่ืองในวนัคลำ้ยวนัสวรรคตพระบำท เสนอรำคำ    800.-   บำท รำคำ    800.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    21   ตุลำคม  2562
สมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วั รัชกำลท่ี5ฯ

17 จำ้งเหมำบริกำรรถบรรทกุทำ้ยลำด  ขนำด  ๑๐  ลอ้ 7,500.00                     7,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม   คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   7/2562
จ ำนวน  ๑  คนั เสนอรำคำ      7,500.-   บำท รำคำ     7,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    25   ตุลำคม  2562

18 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  1,500.00                     1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอนงคนุ์ช  ฉน ำกลำง    นำงสำวอนงคนุ์ช  ฉน ำกลำง    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   8/2562
บำ้นดอนชมพ ู หมูท่ี่ 1 เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   25   ตุลำคม  2562

19 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,500.00                     1,500.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   13/2563

 เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  โรงเรียนในพ้ืนท่ี  โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  พฤศจิกำยน  2562

จ ำนวน 5 โรงเรียน เสนอรำคำ     1,500.-   บำท รำคำ   1,500.- บำท

20 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,500.00                     1,500.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    14/2563

เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก บำ้นดอนชมพพูฒันำ  หมูท่ี่ 10  โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   พฤศจิกำยน  2562
เสนอรำคำ     1,500.-   บำท รำคำ   1,500.- บำท

21 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,568.00                     2,568.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    15/2563
ประจ ำเดือน  พฤศจิกำยน 2562  (กองช่ำง) โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   5   พฤศจิกำยน  2562

เสนอรำคำ     2,568.-   บำท รำคำ   2,568.- บำท

22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2รำยกำร 2,240.00                     2,240.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์ ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   16/2563

 (ตลบัหมึก เบอร์ 810 BKและ เบอร์ 811 COL) โดย นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   19  พฤศจิกำยน  2562

เคร่ืองพิมพ ์ยีห่อ้ Canon รุ่น MP237 เสนอรำคำ     2,240.-   บำท รำคำ   2,240.- บำท

 หมำยเลขครุภณัฑ ์416-58-0039  

23 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ  จ ำนวน  21  รำยกำร 20,055.00                   20,055.00         เฉพำะเจำะจง หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    17/2563
โดย   นำงสำวพรรษพร  อุ่นเมตตำอำรี โดย   นำงสำวพรรษพร  อุ่นเมตตำอำรี เหมำะสม ลงวนัท่ี   21  พฤศจิกำยน  2562
เสนอรำคำ     20,055.-   บำท รำคำ   20,055.- บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

24 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ส ำหรับรถขดุไฮดรอลิค 27,839.76 27,839.76 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   18/2563

แบบตีนตะขำบ (รถแบคโฮ) หมำยเลขทะเบียน โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   22   พฤศจิกำยน  2562

ตฆ 6831  นครรำชสีมำ เสนอรำคำ    27,839.76   บำท รำคำ   27,839.76 บำท

25 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ส ำหรับรถขดุไฮดรอลิค  6,259.50                     6,259.50           เฉพำะเจำะจง หจก. 999  แทรคเตอร์ หจก. 999  แทรคเตอร์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   20/2563
 แบบตีนตะขำบ  (รถแบค็โฮ)  จ ำนวน  2  รำยกำร โดย  นำงเดือนเพญ็  ตระกูลสิริโชค โดย  นำงเดือนเพญ็  ตระกูลสิริโชค เหมำะสม ลงวนัท่ี   28  พฤศจิกำยน  2562

เสนอรำคำ     6,259.50 บำท รำคำ     6,259.50  บำท

26 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ส ำหรับรถขดุไฮดรอลิค 6,259.50                     6,259.50           เฉพำะเจำะจง หจก. 999  แทรคเตอร์ หจก. 999  แทรคเตอร์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   21/2563
แบบตีนตะขำบ (รถแบค็โฮ)  โดย  นำงเดือนเพญ็  ตระกูลสิริโชค โดย  นำงเดือนเพญ็  ตระกูลสิริโชค เหมำะสม ลงวนัท่ี  21  พฤศจิกำยน  2562

เสนอรำคำ     6,259.50 บำท รำคำ     6,259.50  บำท

27 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  1,500.00                     1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอนงคนุ์ช  ฉน ำกลำง    นำงสำวอนงคนุ์ช  ฉน ำกลำง    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   9/2563
บำ้นดอนชมพพูฒันำ  หมู ่ 10 ต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  1  พฤศจิกำยน  2562
อ ำเภอโนนสูง  จงัหวดันครรำชสีมำ  

28 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 1,500.00                     1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอนงคนุ์ช  ฉน ำกลำง    นำงสำวอนงคนุ์ช  ฉน ำกลำง    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   10/2563
โรงเรียนในพ้ืนท่ี  จ  ำนวน  5  โรงเรียน  ต  ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  1  พฤศจิกำยน  2562
อ ำเภอโนนสูง  จงัหวดันครรำชสีมำ  

29 จำ้งเหมำท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์กำรรับลงทะเบียน 1,000.00                     1,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   11/2563
ผูมี้สิทธิรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยขุององคก์รปกครอง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  5  พฤศจิกำยน  2562
ส่วนทอ้งถ่ินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564จ ำนวน 1ป้ำย เสนอรำคำ    1,000.-   บำท รำคำ      1,000.- บำท

30 จำ้งเหมำท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์  มหกรรมศิลปะนำนำชำติ  1,440.00                     1,440.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   12/2563
2020  ขนำดควำมกวำ้ง  240 ซม. x ควำมยำว  600  ซม. โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  12  พฤศจิกำยน  2562

เสนอรำคำ    1,440.-   บำท รำคำ      1,440.- บำท

31 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ (แบตเตอร่ี) ส ำหรับรถขดุไฮดรอลิค 9,630.00                     9,630.00           เฉพำะเจำะจง หจก. ชุนหลีแบตเตอร่ี หจก. ชุนหลีแบตเตอร่ี สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   22/2563

แบบตีนตะขำบ (รถแบค็โฮ)  จ ำนวน  1 รำยกำร โดย นำยประยทุธ์  แซ่เตียว โดย นำยประยทุธ์  แซ่เตียว เหมำะสม ลงวนัท่ี   2  ธนัวำคม  2562
เสนอรำคำ     9,630.-   บำท รำคำ   9,630.- บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

32 จดัซ้ือตน้ไมแ้ละวสัดุ จดักิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี 4,640.00                     4,640.00           เฉพำะเจำะจง นำงอรุณลกัษณ์  วงศคู์ณ นำงอรุณลกัษณ์  วงศคู์ณ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  23/2563

ดว้ยหวัใจ” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวำยเป็น เสนอรำคำ     4,640.-   บำท รำคำ  4,640.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    3  ธนัวำคม  2562

พระรำชกุศล  เน่ืองในวนัพอ่แห่งชำติ 5 ธนัวำคม  2562

33 จดัซ้ือน ้ำด่ืม จดักิจกรรมจิตอำสำ “เรำท ำควำมดี 1,500.00                     1,500.00           เฉพำะเจำะจง นำงขวญัฤดี  ก ำเนิดกลำง นำงขวญัฤดี  ก ำเนิดกลำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  24/2563

ดว้ยหวัใจ” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวำยเป็น เสนอรำคำ     1,500.-   บำท รำคำ   1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    3  ธนัวำคม  2562

พระรำชกุศล  เน่ืองในวนัพอ่แห่งชำติ 5 ธนัวำคม  2562

34 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     3,937.00                     3,937.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  25/2563
ประจ ำเดือน  ธนัวำคม 2562  (ส ำนกัปลดั) โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    6  ธนัวำคม  2562

เสนอรำคำ    3,937.-   บำท รำคำ   3,937.- บำท

35 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,240.00                     2,240.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  26/2563
ประจ ำเดือน  ธนัวำคม 2562  (กองช่ำง) โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    6  ธนัวำคม  2562

เสนอรำคำ     2,240.-   บำท รำคำ   2,240.- บำท

36 จดัซ้ือเคร่ืองด่ืม เพ่ือเล้ียงรับรองแก่ผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรม 1,060.00                     1,060.00           เฉพำะเจำะจง นำยณัฐพล   เด่ินกลำง นำยณัฐพล   เด่ินกลำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  27/2563

ตำมโครงกำรแข่งขนักีฬำศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำร เสนอรำคำ     1,060.-   บำท รำคำ   1,060.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    17  ธนัวำคม  2562

บริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู 

37 จดัซ้ือวสัดุ – อุปกรณ์ ในกำรแข่งขนั ตำมโครงกำร 4,831.00                     4,831.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  28/2563

แข่งขนักีฬำศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วน โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี    18  ธนัวำคม  2562

ต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ    4,831.-   บำท รำคำ   4,831.- บำท

38 จดัซ้ือของรำงวลั  ตำมโครงกำรแข่งขนักีฬำศูนยพ์ฒันำ 8,161.00                     8,161.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  29/2563
เด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี    18  ธนัวำคม  2562

เสนอรำคำ     8,161.- บำท รำคำ     8,161.- บำท

39 จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองพิมพ ์ ยีห่อ้ Canon  รุ่น IP 7270  2,150.00                     2,150.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   13/2563
หมำยเลขครุภณัฑ ์ 416-59-0045 โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย นำงเดือนเพญ็  ตระกูลสิริโชค เหมำะสม ลงวนัท่ี  2  ธนัวำคม  2562

เสนอรำคำ     2,150.-  บำท รำคำ     2,150.-  บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

40 จำ้งท ำป้ำยโครงกำรอบรมใหค้วำมรู้แก่ผูป้กครอง 600.00                        600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   14/2563
ในกำรส่งเสริมพฒันำกำรและดูแลสุขภำพเด็ก โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  3  ธนัวำคม  2562
ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ   600.-   บำท รำคำ      660.- บำท

41 จำ้งเหมำจดัเตรียมสถำนท่ีแข่งขนักีฬำศูนยพ์ฒันำ 4,000.00                     4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประกำศ  บญุมำก นำยประกำศ  บญุมำก งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  15/2563

เด็กเล็กองคก์ำรบริหำรต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ    4,000.-   บำท รำคำ      4,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  17  ธนัวำคม  2562

42 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรแข่งขนักีฬำศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 740.00                        740.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   16/2563
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  20  ธนัวำคม  2562

เสนอรำคำ    740.-   บำท รำคำ      740.- บำท

43 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุทำง 18,036.00                   18,036.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  17/2563
ทำงถนนช่วงเทศกำล ปีใหม่  พ.ศ.2563 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  20  ธนัวำคม  2562

เสนอรำคำ    18,036.-   บำท รำคำ      18,036.- บำท

44 จำ้งซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้ำ  ขนำดใหญ่ ขนำดทอ่ 12 น้ิว 6,470.00                     6,470.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน P.K.ออโตเ้ซอร์วิส (สำขำ2) ร้ำน P.K.ออโตเ้ซอร์วิส (สำขำ2) งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  18/2563
หมำยเลขครุภณัฑ ์055-59-0002 โดย นำยอำทิตย ์ วิชยัภูมิ โดย นำยอำทิตย ์ วิชยัภูมิ เหมำะสม ลงวนัท่ี  26  ธนัวำคม  2562

เสนอรำคำ   6,470.-   บำท รำคำ    6,470.- บำท

45 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 1,500.00                     1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมจิน   ยอดวินิจ นำยสมจิน   ยอดวินิจ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  19/2563
บำ้นศรีสุข หมู ่ 8 ต ำบลดอนชมพ ู อ  ำเภอโนนสูง เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  26  ธนัวำคม  2562
จงัหวดันครรำชสีมำ

46 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     4,087.00                     4,087.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  32/2563
ประจ ำเดือน  มกรำคม 2563  (ส ำนกัปลดั) โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    3 มกรำคม  2563

เสนอรำคำ    4,087.-   บำท รำคำ   4,087.- บำท

47 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงประเภทดีเซล เพ่ือใชใ้นกำรสูบน ้ำ 73,411.64                   73,411.64         เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  33/2563

จุดบึงสะแกเขำ้สู่สระหนองบอน บำ้นดอนชมพ ู หมูท่ี่ 1 โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    3 มกรำคม  2563

 และจุดบึงสะแก  เขำ้สู่บึงศรีสุข  บำ้นศรีสุข หมูท่ี่ 8 เสนอรำคำ    73,411.64   บำท รำคำ   73,411.64 บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

48 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊  ส ำหรับงำนส ำนกังำน  16,900.00                   16,900.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์ ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  34/2563

จ ำนวน  1  เคร่ือง โดย   นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย   นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   7  มกรำคม  2563
เสนอรำคำ    16,900.-   บำท รำคำ   16,900.- บำท

49 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     4,132.00                     4,132.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  35/2563
ประจ ำเดือน  มกรำคม 2563  (กองช่ำง) โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   7  มกรำคม  2563

เสนอรำคำ     4,132.-   บำท รำคำ   4,132.-   บำท

50 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง   ส ำหรับรถยนตบ์รรทกุ 1,369.00                     1,369.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  36/2563

เคร่ืองสูบน ้ำและอุปกรณ์  จำกส ำนกังำนชลประทำนท่ี 8 โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   8  มกรำคม  2563
เสนอรำคำ     1,369.-   บำท รำคำ   1,369.-   บำท

51 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,633.20                     1,633.20           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  37/2563

เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นดอนรี  หมูท่ี่ 5 โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   9  มกรำคม  2563
เสนอรำคำ    1,633.20 บำท รำคำ   1,633.20   บำท

52 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงประเภทดีเซล  เพ่ือใชก้บัเคร่ือง 71,348.00                   71,348.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  38/2563
สูบน ้ำขนำดใหญ่  ขนำดทอ่ 12 น้ิว  จำกส ำนกังำน โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   9  มกรำคม  2563

ชลประทำนท่ี 8  ในกำรสูบน ้ำเขำ้จำกล ำเชียงไกรสู่     เสนอรำคำ     71,348.-   บำท รำคำ   71,348.-   บำท

สู่บึงรัตนเศรษฐ  บำ้นส้ม หมู ่ 2 

53 จดัซ้ือวสัดุ  อุปกรณ์  เคร่ืองสูบน ้ำ  จ  ำนวน  6  รำยกำร 13,850.00                   13,850.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  39/2563
โดย นำงพิกุล  ก ำบงักำย โดย นำงพิกุล  ก ำบงักำย เหมำะสม ลงวนัท่ี   9  มกรำคม  2563
เสนอรำคำ    13,850.-   บำท รำคำ      13,850.- บำท

54 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  จ  ำนวน  9 รำยกำร 18,000.00                   18,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  40/2563
เพ่ือใชใ้นกำรปฏิบติังำนในส่วนของกองกำรศึกษำฯ โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   10  มกรำคม  2563

เสนอรำคำ   18,000.-   บำท รำคำ      18,000.- บำท

55 จดัซ้ือน ้ำมนัหล่อล่ืน  ส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ำ  จ  ำนวน  4  ถงั 8,000.00                     8,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  41/2563
โดย นำงพิกุล  ก ำบงักำย โดย นำงพิกุล  ก ำบงักำย เหมำะสม ลงวนัท่ี   10  มกรำคม  2563
เสนอรำคำ    8,000.-   บำท รำคำ      8,000.- บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

56 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง เพ่ือใชก้บัเคร่ืองสูบน ้ำ 46,058.40 46,058.40 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  42/2563
ขนำด 8 น้ิว  จำกโครงกำรส่งน ้ำและรักษำทุง่สมัฤทธ์ิ โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   10  มกรำคม  2563
 และโครงกำรส่งน ้ำและบ ำรุงรักษำมูลกลำง ในกำร        เสนอรำคำ     46,058.40   บำท รำคำ   46,058.40   บำท
สูบน ้ำเขำ้จำกล ำมูล  เขำ้ล ำเชียงไกรสู่บึง รัตนเศรษฐ  
หมูท่ี่  2  

57 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง   ส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ำบำ้น 37,401.84                   37,401.84         เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  43/2563
เปลำะปลอ  หมูท่ี่ 7 โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   13  มกรำคม  2563

เสนอรำคำ     37,401.84   บำท รำคำ   37,401.84   บำท

58 จดัซ้ือวสัดุ – อุปกรณ์ตำมโครงกำรอบรมพฒันำศกัยภำพ 1,914.00                     1,914.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  44/2563
เด็กและเยำวชน สู่กำรเรียนรู้ต่อกำร เปล่ียนแปลง โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   15  มกรำคม  2563
สงัคมปัจจุบนั ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เสนอรำคำ   1,914.-   บำท รำคำ    1,914.- บำท

59 จดัซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองคอมพิวเตอร์  ส ำหรับประมวลผล            29,900.00                   29,900.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  45/2563
แบบท่ี 2    โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   21  มกรำคม  2563

เสนอรำคำ   29,900.-   บำท รำคำ    29,900.- บำท

60 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ำและเคร่ืองสูบ 20,124.80                   20,124.80         เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  46/2563
สูบน ้ำแบบทอ่พญำนำค  เขำ้สระหนองเตียน  หมูท่ี่ 5 โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   28  มกรำคม  2563

เสนอรำคำ     20,124.80   บำท รำคำ   20,124.80  บำท

61 จดัซ้ือน ้ำมนัหล่อล่ืน  ส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ำขนำด 12 น้ิว 6,000.00                     6,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  47/2563
และเคร่ืองสูบน ้ำขนำด 8 น้ิว โดย นำงพิกุล  ก ำบงักำย โดย นำงพิกุล  ก ำบงักำย เหมำะสม ลงวนัท่ี    29  มกรำคม  2563

เสนอรำคำ    6,000.-   บำท รำคำ      6,000.- บำท

62 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง   เพ่ือใชก้บัเคร่ืองสูบน ้ำ 17,139.20 17,139.20 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  48/2563
ขนำดใหญ่ขนำดทอ่ 12 น้ิว และเคร่ืองสูบน ้ำ โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   31  มกรำคม  2563
ขนำด 8 น้ิว  เพ่ือใชสู้บน ้ำบรรเทำควำมเดือดร้อน เสนอรำคำ    17,139.20   บำท รำคำ   17,139.20   บำท
และแกไ้ขปัญหำภยัแลง้ 2562/2563  



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

63 จา้งเหมาบริกำรรถขดุไฮดรอลิค แบบตีนตะขำบ 5,000.00                     5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม   คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  20/2563
จ ำนวน  1  คนั เสนอรำคำ   5,000.-   บำท รำคำ    5,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  9  มกรำคม 2563

64 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  1,500.00                     1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยกนัตศ์กัด์ิ  ส ำนวนกลำง นำยกนัตศ์กัด์ิ  ส ำนวนกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  21/2563
 บำ้นดอนรี หมู ่ 5 เสนอรำคำ   1,500.-   บำท รำคำ    1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  9  มกรำคม 2563

65 จำ้งท ำป้ำยโครงกำรอบรมพฒันำศกัยภำพเด็กและ 450.00                        450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  22/2563

เยำวชนสู่กำรเรียนรู้ต่อกำรเปล่ียนแปลงสงัคมปัจจุบนั  โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  14  มกรำคม 2563

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  จ ำนวน 1 ป้ำย เสนอรำคำ   450.-  บำท รำคำ    450.-   บำท

66 จำ้งท ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมโครงกำรอบรม 13,400.00                   13,400.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูงส่ิงพิมพ ์ ร้ำนโนนสูงส่ิงพิมพ ์ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  23/2563

พฒันำศกัยภำพเด็กและเยำวชนสู่กำรเรียนรู้ต่อกำร โดย นำงปริยำกร   แถวไธสง โดย นำงปริยำกร   แถวไธสง เหมำะสม ลงวนัท่ี  15  มกรำคม 2563

เปล่ียนแปลงสงัคมปัจจุบนั ประจ ำปีงบประมำณ เสนอรำคำ    13,400.-   บำท รำคำ   13,400.-   บำท

พ.ศ.2563 

67 จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ canon mp 237 400.00                        400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  24/2563

รหสัครุภณัฑ ์ 416-58-0039 โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  22  มกรำคม 2563

เสนอรำคำ   400.-   บำท รำคำ    400.- บำท

68 จำ้งเหมำบริกำรรถบรรทกุทำ้ยลำด ขนำด 10 ลอ้ 2,500.00                     2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม   คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  25/2563

จ ำนวน 1 คนั เพ่ือเคล่ือนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค เสนอรำคำ   2,500.-   บำท รำคำ    2,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  28  มกรำคม 2563

แบบตีนตะขำบ (รถแบบโฮ) หมำยเลขทะเบียน 

ตฆ 6381 นครรำชสีมำ  จำกบำ้นส้ม หมูท่ี่ 2 

ไปยงับำ้นดอนรี หมูท่ี่ 5

69 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     3,877.00                     3,877.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  49/2563

ประจ ำเดือน  กุมภำพนัธ์ 2563  (ส ำนกัปลดั) โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   4  กุมภำพนัธ์  2563

เสนอรำคำ    3,877.-   บำท รำคำ   3,877.- บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

70 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,583.00                     2,583.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  50/2563

ประจ ำเดือน  กุมภำพนัธ์ 2563  (กองช่ำง) โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   4  กุมภำพนัธ์  2563

เสนอรำคำ     2,583.-   บำท รำคำ   2,583.- บำท

71 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 12 รำยกำร (ส ำนกัปลดั) 16,700.00                   16,700.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  51/2563

โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี   5  กุมภำพนัธ์  2563

เสนอรำคำ    16,700.-   บำท รำคำ   16,700.- บำท

72 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  จ  ำนวน 6  รำยกำร  (กองช่ำง) 26,300.00                   26,300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  52/2563

โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   11  กุมภำพนัธ์  2563

เสนอรำคำ    26,300.-   บำท รำคำ   26,300.- บำท

73 จดัซ้ือหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ ์ HP Officejet 7110 9,320.00                     9,320.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  53/2563

หมำยเลขครุภณัฑ ์416-62-0069 โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   12  กุมภำพนัธ์  2563

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

74 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  (กองกำรศึกษำฯ) 29,989.00                   29,989.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  54/2563

จ ำนวน  27  รำยกำร โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี   12  กุมภำพนัธ์  2563

เสนอรำคำ    29,989.- บำท รำคำ     29,989.- บำท

75 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ชุด Drum Samsung) 9,300.00                     9,300.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  55/2563

โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   20  กุมภำพนัธ์  2563

เสนอรำคำ     9,300.- บำท รำคำ     9,300.- บำท

76 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์   จ  ำนวน  9  รำยกำร  (กองคลงั) 35,240.00                   35,240.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  56/2563

โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   25  กุมภำพนัธ์  2563

เสนอรำคำ     35,240.- บำท รำคำ     35,240.- บำท

77 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรฝึกศึกษำนอกสถำนท่ีศูนยพ์ฒันำ 200.00                        200.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   26/2563

เด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   5  กุมภำพนัธ์  2563

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  เสนอรำคำ   200.-   บำท รำคำ      200.- บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

78 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรค่ำยพฒันำเด็กและเยำวชน 300.00                        300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   27/2563

ประจ ำปีงบ  ประมำณ  พ.ศ.2563 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   5  กุมภำพนัธ์  2563

เสนอรำคำ   300.-   บำท รำคำ      300.- บำท

79 จำ้งเหมำรถโดยสำรตำมโครงกำรค่ำยพฒันำเด็กและ 12,000.00                   12,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงพรทิพย ์  ต่ำงกลำง นำงพรทิพย ์  ต่ำงกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   28/2563

เยำวชน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 เสนอรำคำ    12,000.-   บำท รำคำ      12,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   6  กุมภำพนัธ์  2563

80 จำ้งเหมำบริกำรรถบรรทกุทำ้ยลำด ขนำด 10 ลอ้ 2,500.00                     2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม   คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   29/2563

จ ำนวน 1 คนั เพ่ือเคล่ือนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค เสนอรำคำ    2,500.-   บำท รำคำ      2,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   6  กุมภำพนัธ์  2563

 แบบตีนตะขำบ (รถแบบโฮ) หมำยเลขทะเบียน 

 ตฆ 6381 นครรำชสีมำ  จำกบำ้นดอนรี หมูท่ี่ 5 

ไปยงับำ้นดอนชมพ ูหมูท่ี่ 1  

81 จำ้งเหมำบริกำรรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง ตำมโครงกำร 12,000.00                   12,000.00         เฉพำะเจำะจง นำงพรทิพย ์  ต่ำงกลำง นำงพรทิพย ์  ต่ำงกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   30/2563

ฝึกศึกษำนอกสถำนท่ีศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำร เสนอรำคำ    12,000.-   บำท รำคำ      12,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   12  กุมภำพนัธ์  2563

ส่วนต ำบลดอนชมพ ูประจ ำปีกำรศึกษำ 2563

82 จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Notebook)  450.00                        450.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   31/2563

รหสัครุภณัฑ ์ 416-60-0055 โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   17  กุมภำพนัธ์  2563
เสนอรำคำ     450.- บำท รำคำ     450.- บำท

83 จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Notebook) 450.00                        450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   32/2563
 รหสัครุภณัฑ ์ 416-61-0064 โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   17  กุมภำพนัธ์  2563

เสนอรำคำ     450.- บำท รำคำ     450.- บำท

84 จำ้งเหมำตรวจเช็คเคร่ืองปรับอำกำศ ซ่ึงใชป้ระจ ำท่ีกองช่ำง 9,700.00                     9,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยจกัรกฤช   กระจ่ำงโพธ์ิ นำยจกัรกฤช   กระจ่ำงโพธ์ิ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   33/2563
จ ำนวน 3  เคร่ือง  เสนอรำคำ    9,700.-   บำท รำคำ      9,700.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   21  กุมภำพนัธ์  2563



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

85 จา้งเหมาบริกำรรถบรรทกุทำ้ยลำด  ขนำด  10  ลอ้ 9,000.00                     9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม   คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   34/2563
จ ำนวน  1  คนั จ  ำนวน 2  เท่ียว  เพ่ือเคล่ือนยำ้ยรถขดุ เสนอรำคำ   9,000.-   บำท รำคำ    9,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   24  กุมภำพนัธ์  2563
ไฮดรอลิค แบบตีนตะขำบ (รถแบคโฮ) หมำยเลขทะเบียน 
ตฆ 6381  นครรำชสีมำ  จำกบำ้นดอนชมพ ู หมูท่ี่ 1  
 ต  ำบลดอนชมพ ู อ  ำเภอโนนสูง  จงัหวดันครรำชสีมำ  
ไปยงัโรงเรียนบำ้นดอนผวำ  ต  ำบลล ำคอหงส์  
 อ  ำเภอโนนสูง  จงัหวดันครรำชสีมำ 

86 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     3,347.00                     3,347.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  57/2563
ประจ ำเดือน  มีนำคม 2563  (ส ำนกัปลดั) โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   3  มีนำคม  2563

เสนอรำคำ    3,347.-   บำท รำคำ   3,347.- บำท

87 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,373.00                     2,373.00           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  58/2563
ประจ ำเดือน  มีนำคม 2563  (กองช่ำง) โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   4  มีนำคม  2563

เสนอรำคำ    2,373.-   บำท รำคำ   2,373.- บำท

88 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  (กองกำรศึกษำฯ)  จ ำนวน 19 รำยกำร 5,800.00                     5,800.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  60/2563
โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี   12  มีนำคม  2563
เสนอรำคำ    5,800.-   บำท รำคำ   5,800.- บำท

89 จดัซ้ือวสัดุประปำ  จ  ำนวน  9  รำยกำร 39,734.45 39,734.45 เฉพำะเจำะจง บริษทั อะควำทรีท เคมิคอล จ ำกดั บริษทั อะควำทรีท เคมิคอล จ ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  61/2563

เสนอรำคำ    39,734.45   บำท รำคำ   39,734.45 บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   12  มีนำคม  2563

90 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ  ำนวน 20 รำยกำร(ส ำนกัปลดั) 8,825.00                     8,825.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  62/2563
โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี   17  มีนำคม  2563
เสนอรำคำ    8,825.- บำท รำคำ     8,825.- บำท

91 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 544.20                        544.20              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  63/2563

เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นดอนชมพ ู หมูท่ี่ 1 โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   17  มีนำคม  2563
เสนอรำคำ    544.20  บำท รำคำ     544.20  บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

92 จดัซ้ือบอร์ดติดประกำศ  จ  ำนวน  1 ชุด 19,500.00                   19,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยสุพิน   จงกลำง   นำยสุพิน   จงกลำง   สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  64/2563
เสนอรำคำ     19,500.- บำท รำคำ     19,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   18  มีนำคม  2563

93 จดัซ้ือวสัดุส ำหรับจดัท ำหนำ้กำกอนำมยั โครงกำรอบรม 27,572.00                   27,572.00         เฉพำะเจำะจง แม่ทองดีไซน ์ แม่ทองดีไซน ์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  66/2563

เชิงปฏิบติักำรใหค้วำมรู้ในกำร ป้องกนัโรคติดต่อ      โดย  นำงทอง  พ่ึงแสงตำ   โดย  นำงทอง  พ่ึงแสงตำ   เหมำะสม ลงวนัท่ี   20  มีนำคม  2563

เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และกำรท ำ     เสนอรำคำ     27,572.- บำท รำคำ     27,572.- บำท

หนำ้กำกอนำมยัเพ่ือกำรป้องกนัตนเอง        

94 จดัซ้ือวสัดุส ำหรับจดัท ำหนำ้กำกอนำมยั โครงกำรอบรม 30,075.00                   30,075.00         เฉพำะเจำะจง แม่ทองดีไซน ์ แม่ทองดีไซน ์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  67/2563

เชิงปฏิบติักำรใหค้วำมรู้ในกำร ป้องกนัโรคติดต่อ      โดย  นำงทอง  พ่ึงแสงตำ   โดย  นำงทอง  พ่ึงแสงตำ   เหมำะสม ลงวนัท่ี   20  มีนำคม  2563

เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และกำรท ำ     เสนอรำคำ     30,075.- บำท รำคำ     30,075.- บำท

หนำ้กำกอนำมยัเพ่ือกำรป้องกนัตนเอง        

95 จดัซ้ือเจลแอลกอฮอลล์ำ้งมือ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบติักำร 1,900.00                     1,900.00           เฉพำะเจำะจง อำยฟรีไทม ์ อำยฟรีไทม ์  อำยฟรีไทม ์ อำยฟรีไทม ์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  68/2563
ใหค้วำมรู้ในกำร ป้องกนัโรคติดต่อ เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 โดย  นำงสำวสุพิชชำนนัท ์ แบ่งกุศลจิต    โดย  นำงสำวสุพิชชำนนัท ์ แบ่งกุศลจิต    เหมำะสม ลงวนัท่ี   20  มีนำคม  2563
(COVID-19) และกำรท ำหนำ้กำกอนำมยัเพ่ือกำรป้องกนั เสนอรำคำ     1,900.- บำท รำคำ     1,900.- บำท

ตนเอง 

96 จดัซ้ือผลิตภณัฑฆ่์ำเช้ือโรค เจลแอลกอฮอลล์ำ้งมือ 22,260.00                   22,260.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพยส์งัวำล  ร้ำนทรัพยส์งัวำล  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  69/2563

ถุงมือส ำหรับใชแ้ลว้ทิง้ในกำร ป้องกนัโรคติดต่อ โดย  นำงสงัวำล  เดชะคุณ  โดย  นำงสงัวำล  เดชะคุณ  เหมำะสม ลงวนัท่ี   27  มีนำคม  2563

เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เสนอรำคำ     22,260.- บำท รำคำ     22,260.- บำท

97 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน  24  รำยกำร 21,555.00                   21,555.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  70/2563
โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี   27  มีนำคม  2563
เสนอรำคำ     21,555.- บำท รำคำ     21,555.- บำท

98 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน ตูเ้ก็บเอกสำรบำนสไลค์ 9,000.00                     9,000.00           เฉพำะเจำะจง บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  71/2563

(บำนทึบ) บำนสไลด ์2 บำน  จ  ำนวน  2  หลงั โดย  นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป โดย  นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป เหมำะสม ลงวนัท่ี   31  มีนำคม  2563
เสนอรำคำ     9,000.- บำท รำคำ     9,000.- บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

99 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน  ตูเ้หล็กเก็บเอกสำร 11,000.00                   11,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  72/2563

2 บำนเปิด – ปิด มี 4 ชั้น  จ  ำนวน 2 หลงั โดย  นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป โดย  นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป เหมำะสม ลงวนัท่ี   31  มีนำคม  2563
เสนอรำคำ     11,000.- บำท รำคำ     11,000.- บำท

100 จา้งตรวจสภาพระยะการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ 12,811.11 12,811.11 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   35/2563
รถยนตส่์วนกลำงหมำยเลขทะเบียนกพ-3853นครรำชสีมำ   เสนอรำคำ   12,811.11.-   บำท รำคำ      12,811.11.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   3  มีนำคม  2563

หมำยเลขครุภณัฑ ์ 001 - 51- 0002   

101 จำ้งเหมำร้ือถอนเคร่ืองปรับอำกำศ ยีห่อ้ Focus 500.00                        500.00 เฉพำะเจำะจง นำยจกัรกฤช   กระจ่ำงโพธ์ิ นำยจกัรกฤช   กระจ่ำงโพธ์ิ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   36/2563
หมำยเลขครุภณัฑ ์420-50-0007 เสนอรำคำ   500.-   บำท รำคำ      500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   10  มีนำคม  2563

102 ค่ำจำ้งเหมำท ำป้ำยเหล็กปิดประกำศขององคก์ำรบริหำร 3,000.00                     3,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   37/2563
ส่วนต ำบลดอนชมพ ูประชำสมัพนัธ์ หำ้มทิง้ขยะ  โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง     โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี   20  มีนำคม  2563
ขนำด 1.2 x 2.4 เมตรพ้ืนสีน ้ำเงินตวัหนงัสือและเส้นขอบ เสนอรำคำ   3,000.-   บำท รำคำ      3,000.- บำท
สีขำวพร้อมติดตั้ง  จ  ำนวน 1 ป้ำย

103 จำ้งเหมำท ำป้ำยอบรม โครงกำรอบรมเชิงปฏิบติักำรให้ 300.00                        300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   38/2563
ควำมรู้ในกำร ป้องกนัโรคติดต่อ เช้ือไวรัสโคโรนำ 2019  โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง     โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี   20  มีนำคม  2563
(COVID-19) และกำรท ำหนำ้กำกอนำมยัเพ่ือกำรป้องกนัตนเอง  เสนอรำคำ   300.-   บำท รำคำ      300.- บำท

104 จำ้งเหมำซ่อมครุภณัฑเ์คร่ืองปร้ินเตอร์ FUJI Xerox 3,200.00                     3,200.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   39/2563
รหสัครุภณัฑ ์ 416-60-0047  จ ำนวน  1  เคร่ือง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   26  มีนำคม  2563

เสนอรำคำ   3,200.-   บำท รำคำ      3,200.- บำท

105 จดัซ้ือผำ้สำลู ส ำหรับจดัท ำหนำ้กำกอนำมยั โครงกำร 8,500.00                     8,500.00           เฉพำะเจำะจง แม่ทองดีไซน ์  แม่ทองดีไซน ์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  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



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

106 จดัซ้ือดำ้ย  ส ำหรับจดัท ำหนำ้กำกอนำมยัโครงกำรอบรม 192.00                        192.00              เฉพำะเจำะจง แม่ทองดีไซน ์  แม่ทองดีไซน ์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  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 

107 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  ใชก้บัเคร่ืองตดัหญำ้ 360.00 360.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  77/2563
โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   20  เมษำยน  2563
เสนอรำคำ    360.-   บำท รำคำ   360.- บำท

108 จดัซ้ือเคร่ืองเทอร์โมมิเตอร์วดัอุณหภูมิทำงหนำ้ผำก 10,560.00                   10,560.00         เฉพำะเจำะจง อำยฟรีไทม ์ อำยฟรีไทม ์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  78/2563

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

109 จดัซ้ือวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับำ้ โครงกำรสตัว ์     62,100.00                   62,100.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ดบัเบิล้ริช 999 หจก.ดบัเบิล้ริช 999       สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  79/2563

ปลอดโรคคนปลอดภยัจำกโรคพิษสุนขับำ้ ปี 2563  โดย นำงสำวณัฐรินท ์ จิรเจริญจิตต ์       โดย นำงสำวณัฐรินท ์ จิรเจริญจิตต ์       เหมำะสม ลงวนัท่ี   23  เมษำยน  2563
เสนอรำคำ    62,100  บำท รำคำ     62,100  บำท

110 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง  จ  ำนวน  2  รำยกำร 14,000.00                   14,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรัพยส์งัวำล   ร้ำนทรัพยส์งัวำล   สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  80/2563

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

111 จา้งซ่อมเคร่ืองสูบน ้าแบบทอ่พญานาค  ขนาดทอ่ 8 น้ิว 19,650.00 19,650.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ดบับลิวทีเอส เอ็นจิเนียร่ิง ซพัพลำย จ ำกดั บริษทั ดบับลิวทีเอส เอ็นจิเนียร่ิง ซพัพลำย จ ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   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

112 จำ้งเหมำตรวจสภำพระยะกำรบ ำรุงรักษำรถยนตส่์วนกลำง 2,916.29 2,916.29 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   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 

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



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

114 ค่ำจำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยั 300.00                        300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   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

115 จำ้งเหมำซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Notebook)  450.00                        450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   44/2563
รหสัครุภณัฑ ์416-61-0065 โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   21  เมษำยน  2563

เสนอรำคำ   450.-   บำท รำคำ      450.- บำท

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

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

118 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 465.45 465.45 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  81/2563
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  โรงเรียนบำ้นดอนชมพู โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   21  พฤษภำคม  2563

สงัฆประชำนุเครำะห์ เสนอรำคำ   465.45   บำท รำคำ   465.45 บำท

119 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน เพ่ือใชใ้นกำรปฏิบติังำนในส่วน 13,445.00                   13,445.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  82/2563
ของกองช่ำง โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี   22  พฤษภำคม  2563

เสนอรำคำ    13,445.-   บำท รำคำ   13,445.- บำท

120 จดัซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองพน่หมอกควนั  จ  ำนวน  2  เคร่ือง 118,000.00 118,000.00 เฉพำะเจำะจง 168  เคมีภณัฑ ์    168  เคมีภณัฑ ์    สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ สญัญำซ้ือขำยเลขท่ี  6/2563
เสนอรำคำ    118,000.- บำท รำคำ     118,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   21  พฤษภำคม  2563

121 จดัซ้ือน ้ำยำเคมี ส ำหรับพน่หมอกควนั และทรำยอะเบท 123,000.00                 123,000.00       เฉพำะเจำะจง 168  เคมีภณัฑ ์    168  เคมีภณัฑ ์    สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ สญัญำซ้ือขำยเลขท่ี  7/2563
ส ำหรับก ำจดัลูกน ้ำยงุลำย  โครงกำรพน่หมอกควนั เสนอรำคำ    123,000.- บำท รำคำ     123,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   27  พฤษภำคม  2563
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก  ประจ ำปี  2563 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

122 จำ้งเหมำจดัท ำใบเสร็จรับเงินค่ำน ้ำประปำ  18,000.00 18,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัโจเซฟ  พลำสติก กำร์ด (โครำช) แอนดป์ร้ินท ์จ  ำกดั  บริษทัโจเซฟ  พลำสติก กำร์ด (โครำช) แอนดป์ร้ินท ์จ  ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   47/2563
 จ  ำนวน  6,000  ชุด  โดย  ว่ำท่ี ร.ต.วิโรจ  ศกุลวงศ์ โดย  ว่ำท่ี ร.ต.วิโรจ  ศกุลวงศ์ เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  พฤษภำคม  2563

เสนอรำคำ   18,000.-   บำท รำคำ      18,000.- บำท

123 จำ้งท ำป้ำยอะคริลิกส ำหรับติดบอร์ดประชำสมัพนัธ์ 400.00 400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   48/2563
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู จ  ำนวน  3  ป้ำย โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี   8  พฤษภำคม  2563

เสนอรำคำ  400.-   บำท รำคำ     400.- บำท

124 จำ้งเหมำท ำป้ำยปิดประกำศขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล           3,000.00                     3,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   49/2563
ดอนชมพ ู ขนำด 1.20 x 2.40 เมตร  จ  ำนวน  1  ป้ำย  โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี   15  พฤษภำคม  2563

เสนอรำคำ  3,000.-   บำท รำคำ     3,000.- บำท

125 จำ้งเหมำพน่หมอกควนั  โครงกำรพน่หมอกควนัป้องกนั 12,000.00                   12,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   50/2563
โรคไขเ้ลือดออก ประจ ำปี 2563 เสนอรำคำ   12,000.-   บำท รำคำ      12,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   27  พฤษภำคม  2563

126 จำ้งเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 4,000.00                     4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยจกัรกฤช   กระจ่ำงโพธ์ิ นำยจกัรกฤช   กระจ่ำงโพธ์ิ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   51/2563
ภำยในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก  จ  ำนวน  4  เคร่ือง  เสนอรำคำ   4,000.-   บำท รำคำ      4,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   28  พฤษภำคม  2563

127 จำ้งเหมำโครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 86,000.00                   86,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ สญัญำก่อสร้ำงเลขท่ี   12/2563
จำกหนำ้บำ้นนำยธีระพงศ ์ โมรำนอก ไปทำงหลงัศำลำ เสนอรำคำ   86,000.-   บำท รำคำ      86,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   12  พฤษภำคม  2563
ประชำคมบำ้นศรีสุขถึงถนนคอนกรีต  บำ้นศรีสุข  หมู ่8

128 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง ตำมโครงกำรปรับสภำพแวดลอ้ม 20,000.00                   20,000.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง  หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  83/2563
ท่ีอยูอ่ำศยัส ำหรับคนพิกำร  ผูสู้งอำย ุและผูท่ี้อยูใ่นระยะ โดย  นำงจุไรรัตน ์ ตนัตมณีรัตน ์  โดย  นำงจุไรรัตน ์ ตนัตมณีรัตน ์  เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  มิถุนำยน  2563

จ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพ เสนอรำคำ    20,000.- บำท รำคำ     20,000.- บำท

(นำงสำวนุจรินทร์  เขตกลำง)  

129 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (ตลบัหมึก เบอร์ 810 BK)  1,050.00                     1,050.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  84/2563
จ ำนวน 1  รำยกำร  (กองช่ำง) โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  มิถุนำยน  2563

เสนอรำคำ    1,050.-   บำท รำคำ   1,050.- บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

130 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง ตำมโครงกำรปรับสภำพแวดลอ้ม 50,000.00 50,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง  หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  85/2563

ท่ีอยูอ่ำศยัส ำหรับคนพิกำร  ผูสู้งอำย ุและผูท่ี้อยูใ่นระยะ โดย  นำงจุไรรัตน ์ ตนัตมณีรัตน ์  โดย  นำงจุไรรัตน ์ ตนัตมณีรัตน ์  เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  มิถุนำยน  2563

จ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพ เสนอรำคำ    50,000.- บำท รำคำ     50,000.- บำท

131 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 21,647.45                   21,647.45         เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั  ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั  ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  86/2563
เพ่ือใชเ้ติมเคร่ืองพน่หมอกควนัโครงกำรพน่หมอกควนั โดย  นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้ โดย  นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  มิถุนำยน  2563
ป้องกนัไขเ้ลือดออก  ประจ ำปี 2563 เสนอรำคำ    21,647.45 บำท รำคำ      21,647.45  บำท

132 จดัซ้ือตลบัหมึก เคร่ืองพิมพ ์ยีห่อ้ CanonPixma MP287 1,050.00 1,050.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  87/2563
ของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี   4  มิถุนำยน  2563

ดอนชมพู เสนอรำคำ    1,050.-   บำท รำคำ   1,050.- บำท

133 จดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 11,636.16 11,636.16 เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  88/2563
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู โดย นำยสมชำย  ไพรำม โดย นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวนัท่ี   8  มิถุนำยน  2563

เสนอรำคำ   11,636.16   บำท รำคำ      11,636.16  บำท

134 จดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยงัชีพ)  จ ำนวน 7 รำยกำร 23,392.00                   23,392.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  89/2563
โดย   นำงพดัชรี  ขอยื้อกลำง   โดย   นำงพดัชรี  ขอยื้อกลำง   เหมำะสม ลงวนัท่ี   11  มิถุนำยน  2563
เสนอรำคำ  23,392.-   บำท รำคำ     23,392.- บำท

135 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 6 รำยกำร 19,200.00                   19,200.00 เฉพำะเจำะจง หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  90/2563
โดย   นำงสำวพรรษพร  อุ่นเมตตำอำรี โดย   นำงสำวพรรษพร  อุ่นเมตตำอำรี เหมำะสม ลงวนัท่ี   26  มิถุนำยน  2563
เสนอรำคำ   19,200.-   บำท รำคำ      19,200.- บำท

136 จดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 12,512.00                   12,512.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  91/2563
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (20วนั) โดย นำยสมชำย  ไพรำม โดย นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวนัท่ี   26  มิถุนำยน  2563

เสนอรำคำ   12,512.-  บำท รำคำ      12,512.-  บำท

137 จดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนกัเรียนระดบัอนุบำล 78,142.64                   78,142.64         เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดกัส์ จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  92/2563
ระดบัประถมศึกษำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โดย นำยสมชำย  ไพรำม โดย นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวนัท่ี   26  มิถุนำยน  2563

เสนอรำคำ   78,142.64   บำท รำคำ      78,142.64  บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

138 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  ำนวน  4 รำยกำร 40,350.00                   40,350.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  93/2563
โดย   นำยชยัวฒัน ์  ไทยกลำง โดย   นำยชยัวฒัน ์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   30  มิถุนำยน  2563
เสนอรำคำ   40,350.-   บำท รำคำ      40,350.- บำท

139 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  ใชก้บัเคร่ืองตดัหญำ้ 427.80                        427.80              เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั  ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั  ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  94/2563
โดย  นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้          โดย  นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้          เหมำะสม ลงวนัท่ี   30  มิถุนำยน  2563
เสนอรำคำ   427.80   บำท รำคำ      427.80 บำท

140 จำ้งเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,950.00                     1,950.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   52/2563
โนต้บุค๊  ยีห่อ้ASUS  หมำยเลขครุภณัฑ ์416-56-0033 โดย   นำยชยัวฒัน ์  ไทยกลำง โดย   นำยชยัวฒัน ์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   4  มิถุนำยน  2563
ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ   40,350.-   บำท รำคำ      40,350.- บำท

141 จำ้งเหมำบริกำรใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีทำงอินเตอร์เน็ตและ 8,000.00                     8,000.00           เฉพำะเจำะจง บริษทั ไทมส์มีเดีย เวบ็ดีไซน ์จ ำกดั บริษทั ไทมส์มีเดีย เวบ็ดีไซน ์จ ำกดั งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   53/2563
จดทะเบียนโดเมนเนมภำยใตช่ื้อ โดย  นำงนงลกัษณ์  ยวุรัตน ์   โดย  นำงนงลกัษณ์  ยวุรัตน ์   เหมำะสม ลงวนัท่ี   5  มิถุนำยน  2563
http://www.donchompoo.go.th  เสนอรำคำ   8,000.-   บำท รำคำ      8,000.- บำท

142 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำย เพ่ือใชใ้นกำรมอบถุงยงัชีพในกำร 300.00                        300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   54/2563
บรรเทำควำมเดือดร้อนเบ้ืองตน้ใหก้บัผู ้ไดรั้บผลกระทบ โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี   10  มิถุนำยน  2563
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อเช้ือไวรัส เสนอรำคำ   300.-   บำท รำคำ   300.- บำท
โคโรน่ำ 2019 (COVID-19)

143 จำ้งเหมำตรวจเช็ค ลำ้ง ท ำควำมสะอำด เคร่ืองปรับอำกำศ  6,400.00                     6,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยจกัรกฤช   กระจ่ำงโพธ์ิ นำยจกัรกฤช   กระจ่ำงโพธ์ิ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   55/2563
ซ่ึงใชป้ระจ ำส ำนกัปลดัและใชใ้นหอ้งประชุม เสนอรำคำ   6,400.-   บำท รำคำ   6,400.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   16  มิถุนำยน  2563
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู จ  ำนวน  6 เคร่ือง 

144 จำ้งเหมำจดัท ำภำพอิงเจ็ท (ยวีู) เพ่ือประดบัตกแต่งซุม้ 4,500.00                     4,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   56/2563
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกำสมหำมงคล โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี   19  มิถุนำยน  2563
พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก จ ำนวน  3  ภำพ เสนอรำคำ   4,500.-   บำท รำคำ   4,500.- บำท

145 จำ้งเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 1,700.00                     1,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยจกัรกฤช   กระจ่ำงโพธ์ิ นำยจกัรกฤช   กระจ่ำงโพธ์ิ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   57/2563
ภำยในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก หมำยเลขครุภณัฑ์ เสนอรำคำ   1,700.-   บำท รำคำ   1,700.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   22  มิถุนำยน  2563
420-47-0015  

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


ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

146 จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลกิจกรรมรณรงคป์ระชำสมัพนัธ์ 1,440.00                     1,440.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   58/2563
เน่ืองในวนัต่อตำ้นยำเสพติดโลก  (26 มิถุนำยน) โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี   24  มิถุนำยน  2563
ประจ ำปี 2563 "พ้ืนท่ีปลอดภยั ไม่มีคนหนำ้ใหม่ เสนอรำคำ   1,440.-   บำท รำคำ   1,440.- บำท
เพรำะคนรุ่นใหม่ ไม่ใชย้ำเสพติด" 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ูอ ำเภอโนนสูง 
จงัหวดันครรำชสีมำ  จ  ำนวน  1  ป้ำย

147 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

148 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

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

150 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

151 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

152 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



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

153 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   

154 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง ตำมโครงกำรปรับสภำพแวดลอ้มและ 20,000.00                   20,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง  หำ้งหุ้นส่วนจ 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

155 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

156 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

157 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

157 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 

158 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                     



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

159 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 21 รำยกำร (ส ำนกัปลดั) 23,970.00                   23,970.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  107/2563
โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี   4  สิงหำคม  2563
เสนอรำคำ    23,970.- บำท รำคำ    23,970.- บำท

160 จดัซ้ืออำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม เพ่ือเล้ียงรับรองคณะผู ้ 825.00                        825.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวจีรำภรณ์  บญุมำศ  นำงสำวจีรำภรณ์  บญุมำศ  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  108/2563
บริหำร สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู เสนอรำคำ   825.-   บำท รำคำ   825.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   7  สิงหำคม  2563
และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งส ำหรับกำรประชุมสภำองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ูสมยัสำมญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 2 
ประจ ำปี พ.ศ.2563 ในวนัจนัทร์ ท่ี 10 สิงหำคม 2563

161 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงพน่หมอกควนั เพ่ือควบคุมโรค 2,363.89                     2,363.89           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  109/2563

โรคไขเ้ลือดออก บำ้นดอนรี หมูท่ี่ 5  และบำ้นมิตรภำพ โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   7  สิงหำคม  2563

หมูท่ี่ 12 เสนอรำคำ    2,363.89 บำท รำคำ     2,363.89 บำท

162 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ำนกังำน ตูเ้หล็กเก็บเอกสำรแบบ 11,000.00                   11,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018 จ ำกดั  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  110/2563
2 บำนเปิด  จ  ำนวน  2  หลงั (กองคลงั) โดย นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป โดย นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป เหมำะสม ลงวนัท่ี   10  สิงหำคม  2563

เสนอรำคำ    11,000.- บำท รำคำ    11,000.-  บำท

163 จดัซ้ือชุดล ำโพงเอนกประสงค ์(เคล่ือนท่ี) ขนำด 18 น้ิว 25,000.00 25,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ กรุ๊ปแอร์แอนดเ์น็ทเวิร์ค ร้ำน เอ กรุ๊ปแอร์แอนดเ์น็ทเวิร์ค สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  111/2563
จ ำนวน 2 ชุด        โดย   นำยอมรเทพ  เยือ่งกลำง โดย   นำยอมรเทพ  เยือ่งกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   11  สิงหำคม  2563

เสนอรำคำ   25,000.-   บำท รำคำ    25,000.-  บำท

164 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์   จ  ำนวน  3  รำยกำร  (กองคลงั) 14,450.00                   14,450.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  112/2563
โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   19  สิงหำคม  2563
เสนอรำคำ  14,450.-   บำท รำคำ     14,450.- บำท

165 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิง ชนิดดีเซล  ส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ำ 7,190.70                     7,190.70           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  113/2563
แบบทอ่พญำนำค หมำยเลขครุภณัฑ ์155-60-0028, โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   21  สิงหำคม  2563
155-63-0037และ155-63-0038  เพ่ือสูบน ้ำจำกล ำน ้ำมูล เสนอรำคำ   7,190.70   บำท รำคำ      7,190.70 บำท
เขำ้บึงตลำดเกวียน บำ้นเปลำะปลอ  หมู ่7



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

166 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิง ชนิดดีเซล  ส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ำ 15,370.85                   15,370.85         เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  114/2563
แบบทอ่พญำนำค  หมำยเลขครุภณัฑ ์ 055-60-0028, โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   31  สิงหำคม  2563
055-63-0037และ055-63-0038 เพ่ือสูบน ้ำจำกบึงสระแก เสนอรำคำ   15,370.85  บำท รำคำ    15,370.85  บำท
เขำ้สู่สระหนองบอน บำ้นดอนชมพ ูหมู ่1 

167 จา้งตรวจสภาพระยะการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ 31,565.00                   31,565.00         เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   61/2563
ส่วนกลำง  หมำยเลขทะเบียน กพ-3853 นครรำชสีมำ  เสนอรำคำ   31,565.-   บำท รำคำ    31,565.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   26  สิงหำคม  2563
หมำยเลขครุภณัฑ ์ 001 - 51- 0002   

168 โครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมวำงทอ่ระบำยน ้ำคอนกรีต 30,200.00                   30,200.00         เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ สญัญำก่อสร้ำงเลขท่ี  15/2563
เสริมเหล็กพร้อมบอ่พกัสำยส่ีแยกกลำงหมูบ่ำ้น  บริเวณ เสนอรำคำ   31,565.-   บำท รำคำ    31,565.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   31  สิงหำคม  2563
ลำนตำกขำ้วตะวนัตก บำ้นดอนชมพ ู หมู ่1

169 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน (กองกำรศึกษำฯ) จ ำนวน 15 รำยกำร 8,044.00                     8,044.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  115/2563
โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   กนัยำยน  2563
เสนอรำคำ   8,044.- บำท รำคำ    8,044.- บำท

170 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  จ  ำนวน 5  รำยกำร  (กองช่ำง) 9,860.00                     9,860.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  116/2563
โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   1   กนัยำยน  2563
เสนอรำคำ   9,860.- บำท รำคำ    9,860.- บำท

171 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงพน่หมอกควนั  เพ่ือควบคุมโรค 1,175.01 1,175.01 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  117/2563

ไขเ้ลือดออก  บำ้นมะระ หมูท่ี่ 3  โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   3   กนัยำยน  2563
เสนอรำคำ    1,175.01  บำท รำคำ     1,175.01  บำท

172 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  จ  ำนวน  22 รำยกำร 11,870.00                   11,870.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  118/2563
(ส ำนกัปลดั) โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    3   กนัยำยน  2563

เสนอรำคำ    11,870.- บำท รำคำ    11,870.-  บำท

173 จดัซ้ือตน้ไม ้ตำมโครงกำรปลูกป่ำ  ตำมแนวพระรำชด ำริ 13,700.00 13,700.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรุณลกัษณ์  วงศคู์ณ นำงอรุณลกัษณ์  วงศคู์ณ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  119/2563
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัฯ ปี 2563 เสนอรำคำ   13,700.-   บำท รำคำ    13,700.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   8   กนัยำยน  2563



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

174 จดัซ้ือน ้ำแขง็และน ้ำด่ืม ตำมโครงกำรปลูกป่ำตำมแนว 1,000.00                     1,000.00           เฉพำะเจำะจง นำงข ำ    เงินโพธ์ิ นำงข ำ    เงินโพธ์ิ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  120/2563
พระรำชด ำริพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัฯ  ปี 2563 เสนอรำคำ  1,000.-   บำท รำคำ     1,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   9    กนัยำยน  2563

175 จดัซ้ืออำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม เพ่ือเล้ียงรับรองคณะ 800.00                        800.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวจีรำภรณ์  บญุมำศ  นำงสำวจีรำภรณ์  บญุมำศ  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  122/2563

ผูบ้ริหำร สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ   800.- บำท รำคำ      800.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  11   กนัยำยน  2563
และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง จ  ำนวน 32 ชุด ส ำหรับ
กำรประชุมสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู
สมยัวิสำมญั สมยัท่ี 3 ประจ ำปี พ.ศ.2563  ในวนัองัคำร 
ท่ี 15 กนัยำยน 2563 

176 จดัซ้ือวสัดุประปำ  จ  ำนวน  11  รำยกำร 35,016.00                   35,016.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั อะควำทรีท เคมิคอล จ ำกดั บริษทั อะควำทรีท เคมิคอล จ ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  123/2563
เสนอรำคำ   35,016.-  บำท รำคำ    35,016.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    11  กนัยำยน  2563

177 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ชนิดดีเซล  ส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ำ 7,998.65 7,998.65 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  124/2563

แบบทอ่พญำนำค  หมำยเลขครุภณัฑ ์155-60-0028, โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   14   กนัยำยน  2563

155-63-0037 และ 155-63-0038 เพ่ือสูบน ้ำจำกบึงสระแก เสนอรำคำ    7,998.65  บำท รำคำ     7,998.65  บำท

เขำ้สู่บึงศรีสุข  บำ้นศรีสุข  หมู ่8

178 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน  18  รำยกำร  เพ่ือใชใ้นกำร 20,981.00                   20,981.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  125/2563

ปฏิบติังำน ในส่วนของกองคลงั โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี  15  กนัยำยน  2563
เสนอรำคำ   8,044.- บำท รำคำ    8,044.- บำท

179 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  (กองกำรศึกษำฯ) 9,970.00                     9,970.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  126/2563

จ ำนวน  10  รำยกำร โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี   17  กนัยำยน  2563
เสนอรำคำ   9,970.- บำท รำคำ    9,970.- บำท

180 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงประเภทดีเซล ส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ำ 18,981.00                   18,981.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  127/2563

ขนำดใหญ่ขนำดทอ่ 12 น้ิว หมำยเลขครุภณัฑ์ โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน ์ เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี  22  กนัยำยน  2563

055-59-0002 ด ำเนินกำรสูบน ้ำ จำกเหมืองส่งน ้ำ เสนอรำคำ   18,981.-  บำท รำคำ    18,981.-  บำท

เขำ้สู่สระหนองเตียน  บำ้นดอนรี หมูท่ี่ 5 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

181 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน  1  รำยกำร 5,000.00                     5,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัสุภวชัร์ เอน็วำยเซ็นเตอร์จ ำกดั บริษทัสุภวชัร์ เอ็นวำยเซ็นเตอร์จ ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  128/2563
โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ เหมำะสม ลงวนัท่ี   22   กนัยำยน  2563
เสนอรำคำ   5,000.- บำท รำคำ    5,000.- บำท

182 จดัซ้ืออะไหล่ ส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ำของกองช่ำง  8,360.00                     8,360.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  129/2563

จ ำนวน 3 รำยกำร โดย นำงพิกุล  ก ำบงักำย โดย นำงพิกุล  ก ำบงักำย เหมำะสม ลงวนัท่ี   25  กนัยำยน  2563
เสนอรำคำ   8,360.- บำท รำคำ    8,360.- บำท

183 จดัซ้ือน ้ำมนัหล่อล่ืน ส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ำของกองช่ำง  4,550.00                     4,550.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  130/2563

จ ำนวน  2 รำยกำร โดย นำงพิกุล  ก ำบงักำย โดย นำงพิกุล  ก ำบงักำย เหมำะสม ลงวนัท่ี   25  กนัยำยน  2563
เสนอรำคำ   4,550.- บำท รำคำ   4,550.- บำท

184 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 1,200.00                     1,200.00           เฉพำะเจำะจง นำยกนัตศ์กัด์ิ  ส ำนวนกลำง    นำยกนัตศ์กัด์ิ  ส ำนวนกลำง    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  62/2563
บำ้นมะระ หมู ่3 เสนอรำคำ   1,200.-   บำท รำคำ    1,200.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   3   กนัยำยน  2563

185 จำ้งจดัท ำป้ำย ตำมโครงกำรปลูกป่ำตำมแนวพระรำชด ำริ 864.00                        864.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี    63/2563
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัฯ  ปี 2563 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี    9   กนัยำยน  2563

เสนอรำคำ   864.-   บำท รำคำ    864.-  บำท

186 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยอะคลิลิก/ป้ำยประชำสมัพนัธ์ 26,900.00                   26,900.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี    64/2563
ตำมโครงกำรปรับปรุงภูมิทศันบ์อ่จระเข ้ปี 2563 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง   โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง   เหมำะสม ลงวนัท่ี    9   กนัยำยน  2563

เสนอรำคำ   26,900.-   บำท รำคำ    26,900.-  บำท

187 จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเขำ้เล่มขอ้บญัญติั 3,214.20 3,214.20 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลดัดำวลัย ์ ร้ำนลดัดำวลัย ์ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี    65/2563

เร่ืองงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 โดย นำยสิทธิโชค  เนียมแตง โดย นำยสิทธิโชค  เนียมแตง เหมำะสม ลงวนัท่ี   15    กนัยำยน  2563
เสนอรำคำ   26,900.-   บำท รำคำ    26,900.-  บำท

188 จำ้งเหมำบริกำรรถบรรทกุทำ้ยลำด ขนำด 1 ลอ้ 2,500.00                     2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี    66/2563
จ ำนวน  1  คนั  เพ่ือเคล่ือนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค เสนอรำคำ   2,500.-   บำท รำคำ    2,500.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    15   กนัยำยน  2563
แบบตีนตะขำบ (รถแบบโฮ) หมำยเลขทะเบียน 
ตฆ  6381 นครรำชสีมำ  ในกำรขดุลอกคลองส่งน ้ำเพ่ือ
เปิดทำงน ้ำเขำ้บึงศรีสุข บำ้นศรีสุข หมู ่8



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

189 จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเขำ้เล่มสมุดจดหน่วยน ้ำ 1,146.00                     1,146.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนลดัดำวลัย ์ ร้ำนลดัดำวลัย ์ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี    67/2563
ประปำ  โดย นำยสิทธิโชค  เนียมแตง โดย นำยสิทธิโชค  เนียมแตง เหมำะสม ลงวนัท่ี    17   กนัยำยน  2563

เสนอรำคำ   1,146.-   บำท รำคำ    1,146.-  บำท

190 จำ้งซ่อมเคร่ืองสูบน ้ำขนำดใหญ่ขนำดทอ่12น้ิว 10,000.00                   10,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ดบับลิวทีเอส เอน็จิเนียร่ิง ซพัพลำย จ ำกดั บริษทั ดบับลิวทีเอส เอน็จิเนียร่ิง ซพัพลำย จ ำกดั งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี    68/2563
หมำยเลขครุภณัฑ ์055-59-0002 โดยนำยอุทยั  พลยำ โดยนำยอุทยั  พลยำ เหมำะสม ลงวนัท่ี    24   กนัยำยน  2563

เสนอรำคำ   1,146.-   บำท รำคำ    1,146.-  บำท

191 จำ้งเหมำบริกำรรถบรรทกุทำ้ยลำด ขนำด 10 ลอ้ 2,500.00                     2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี    69/2563
จ ำนวน 1 คนั เพ่ือใชใ้นกำรเคล่ือนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค เสนอรำคำ   2,500.-   บำท รำคำ    2,500.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   29    กนัยำยน  2563
 แบบตีนตะขำบ (รถแบบโฮ) หมำยเลขทะเบียน
ตฆ 6381 นครรำชสีมำ จำกบึงศรีสุข บำ้นศรีสุข หมู ่8
กลบัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู

192 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 20,500.00                   20,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ สญัญำก่อสร้ำงเลขท่ี  16/2563
รูปตวัย ูฝำตะแกรงเหล็กสำยส่ีแยกกลำงหมูบ่ำ้น เสนอรำคำ   20,500.-   บำท รำคำ    20,500.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   1   กนัยำยน  2563
บริเวณบำ้นนำยบญุ  โมรำนอก บำ้นศรีสุข หมู ่8

193 โครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมรำงระบำยน ้ำคอนกรีต 10,400.00                   10,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ สญัญำก่อสร้ำงเลขท่ี  17/2563
เสริมเหล็กรูปตวัย ู ฝำตะแกรงเหล็ก สำยไปทำงศำลำ เสนอรำคำ   10,400.-   บำท รำคำ    10,400.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   8   กนัยำยน  2563
ประชำคมหมูบ่ำ้น  บริเวณบำ้นนำยสวำท  กุลประเสริฐ
บำ้นจอก  หมู ่11

194 จำ้งเหมำโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำคอนกรีต 185,000.00                 185,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วิภำพนัธ์  กำรโยธำ หจก.วิภำพนัธ์  กำรโยธำ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ สญัญำก่อสร้ำงเลขท่ี  18/2563
เสริมเหล็ก สำยจำกรำงระบำยน ้ำเดิมไปทำงบำ้น นำยสรศกัด์ิ ชอบสวน นำยสรศกัด์ิ ชอบสวน เหมำะสม ลงวนัท่ี   10  กนัยำยน  2563
นำยสุพรรณ ป่ันกลำง บำ้นแสนสุข หมู ่13 เสนอรำคำ   185,000.-   บำท รำคำ    185,000.-  บำท

195 จำ้งเหมำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 270,700.00 270,700.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง หจก.ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ สญัญำก่อสร้ำงเลขท่ี  19/2563
สำยจำกบำ้นนำงรอด รักชำติ ไปทำงหนองตำมำก นำงจุไรรัตน ์ ตนัตมณีรัตน์ นำงจุไรรัตน ์ ตนัตมณีรัตน์ เหมำะสม ลงวนัท่ี   11   กนัยำยน  2563
บำ้นส้ม หมู ่2 เสนอรำคำ   270,700.-   บำท รำคำ    270,700.-  บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

196 จำ้งเหมำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 362,000.00                 362,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วิภำพนัธ์  กำรโยธำ หจก.วิภำพนัธ์  กำรโยธำ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ สญัญำก่อสร้ำงเลขท่ี  20/2563
สำยต่อจำกบำ้นนำงนิตยำ สิงห์ใหม่ ไปทำงแยกบำ้น นำยสรศกัด์ิ ชอบสวน นำยสรศกัด์ิ ชอบสวน เหมำะสม ลงวนัท่ี   23   กนัยำยน  2563
นำงละอองดำว บำ้นเปลำะปลอ หมู ่7 เสนอรำคำ   362,000.-   บำท รำคำ    362,000.-  บำท

197 จำ้งเหมำโครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำพร้อมบอ่พกั 174,500.00                 174,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วิภำพนัธ์  กำรโยธำ หจก.วิภำพนัธ์  กำรโยธำ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ สญัญำก่อสร้ำงเลขท่ี  21/2563
จำกสวนนำยแจ่ม คบด่ำนกลำง ไปทำงถนนมิตรภำพ นำยสรศกัด์ิ ชอบสวน นำยสรศกัด์ิ ชอบสวน เหมำะสม ลงวนัท่ี   23   กนัยำยน  2563
บำ้นดอนตะแบง หมู ่9 เสนอรำคำ   174,500.-   บำท รำคำ    174,500.-  บำท

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

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย ์


