
ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)  ใหบุ้คคลเส่ียงต่อ 3,120.00                 3,120.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  80/2565

กำรเกิดโรค COVID-19 (รอบที ่29) โดย นำงพดัชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพดัชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวันที ่  1  มิถุนำยน  2565
เสนอรำคำ    3,120.-  บำท รำคำ     3,120.-  บำท

2 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)  ใหบุ้คคลเส่ียงต่อ 1,060.00                 1,060.00         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  81/2565
กำรเกิดโรค COVID-19 (รอบที ่30) โดย นำงพดัชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพดัชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวันที ่ 2  มิถุนำยน  2565

เสนอรำคำ    1,060.-  บำท รำคำ     1,060.-  บำท

3 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็กเล็ก ประจ ำปี 12,011.52               12,011.52       เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ำกดั บริษทั แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ำกดั สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  82/2565

งบประมำณ พ.ศ.2565 โดย   นำยสมชำย  ไพรำม โดย   นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวันที ่ 7 มิถุนำยน  2565

เสนอรำคำ  12,011.52  บำท รำคำ   12,011.52  บำท

4 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำงตำมโครงกำรปรับสภำพแวดล้อมทีอ่ยูอ่ำศัย 50,000.00 50,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ภทัรกิจ 1995  จ ำกัด บริษทั ภทัรกิจ 1995  จ ำกัด สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  83/2565

ส ำหรับคนพกิำร ผู้สูงอำยุ และผู้ทีอ่ยูใ่นระยะกึง่เฉียบพลัน โดย  นำงรสชง  ภทัรธีรธรรม โดย  นำงรสชง  ภทัรธีรธรรม เหมำะสม ลงวันที ่10  มิถุนำยน  2565

และผู้ทีม่ีภำวะพึง่พงิ ประจ ำปี 2565 เสนอรำคำ  50,000.- บำท รำคำ  50,000.- บำท

5 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน  12  รำยกำร เพือ่ใช้ในกำร 2,071.00 2,071.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจ้ำศึกษำภณัฑ์  (ฮกกี)่ หจก.เจิดจ้ำศึกษำภณัฑ์  (ฮกกี)่ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  84/2565

ปฏบิัติงำนในส่วนของกองช่ำง โดย   นำยสุวิทย์  ต้ังเจิดจ้ำ โดย   นำยสุวิทย์  ต้ังเจิดจ้ำ เหมำะสม ลงวันที ่ 14  มิถุนำยน  2565

เสนอรำคำ  2,071.- บำท รำคำ  2,071.00 บำท

6 จัดซ้ือน้ ำมันเชือ้เพลิง  ใช้กับเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโข่ง 3,294.00                 3,294.00         เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  ศิริอนนัต์บริกำรปโิตเลียม ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  85/2565

หมำยเลขครุภณัฑ์ 055-61-0036 เพือ่ใหก้ำรผลิตน้ ำ  โดย  นำยศิริวัฒน์  เกตุแก้ว  โดย  นำยศิริวัฒน์  เกตุแก้ว เหมำะสม ลงวันที ่ 17 มิถุนำยน  2565

ประปำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ  3,294.-บำท รำคำ  3,294.-บำท

7 ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ ส ำหรับงำนประมวลผล 38,800.00 38,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  86/2565

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ALL In One ส ำหรับงำนส ำนักงำน โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที ่21 มิถุนำยน  2565

เสนอรำคำ  38,800.-  บำท    รำคำ  38,800.-  บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มิถุนำยน  2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ ำเภอโนนสูง   จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที่  2   เดือน  สิงหำคม   พ.ศ.  2565

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

8 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  จ ำนวน  22  รำยกำร 12,090.00               12,090.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจ้ำศึกษำภณัฑ์  (ฮกกี)่  หจก.เจิดจ้ำศึกษำภณัฑ์  (ฮกกี)่  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  87/2565

 โดย   นำยสุวิทย์  ต้ังเจิดจ้ำ  โดย   นำยสุวิทย์  ต้ังเจิดจ้ำ เหมำะสม ลงวันที ่24 มิถุนำยน  2565

เสนอรำคำ  12,090.-  บำท    รำคำ  12,090.-  บำท

9 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 5 รำยกำร ส ำหรับปฏบิัติงำน 21,220.00               21,220.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  88/2565

ในกองช่ำง โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที ่24  มิถุนำยน  2565

เสนอรำคำ  21,220.-  บำท    รำคำ  21,220.-  บำท

10 ซ้ือครุภณัฑ์ตู้เก็บเอกสำร ขนำด 2 บำนเปิด 26,100.00 26,100.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั มัง่ค่ังทรัพย์ 2018 จ ำกัด  บริษทั มัง่ค่ังทรัพย์ 2018 จ ำกัด  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  89/2565

และจัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรบำนสไลด์ (กองคลัง) โดย นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป โดย นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป เหมำะสม ลงวันที ่24  มิถุนำยน  2565

เสนอรำคำ  1,040.-บำท   รำคำ  1,040.-บำท

11 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ศูนย์พฒันำเด็กเล็กองค์กำรบริหำร 10,005.00               10,005.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจ้ำศึกษำภณัฑ์  (ฮกกี)่  หจก.เจิดจ้ำศึกษำภณัฑ์  (ฮกกี)่  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  90/2565

ส่วนต ำบลดอนชมพู  โดย   นำยสุวิทย์  ต้ังเจิดจ้ำ  โดย   นำยสุวิทย์  ต้ังเจิดจ้ำ เหมำะสม ลงวันที ่24 มิถุนำยน  2565

เสนอรำคำ  10,005.-  บำท   รำคำ   10,005.- บำท

12 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 12,920.00 12,920.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  91/2565

จ ำนวน 10 รำยกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที ่27 มิถุนำยน  2565

อ ำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ เสนอรำคำ  12,920.-  บำท   รำคำ   12,920.- บำท

13 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน ตู้เอกสำร (ส ำนักงำนปลัด) 18,000.00 18,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั มัง่ค่ังทรัพย์ 2018 จ ำกัด  บริษทั มัง่ค่ังทรัพย์ 2018 จ ำกัด  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  92/2565

โดย นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป โดย นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป เหมำะสม ลงวันที ่27 มิถุนำยน  2565

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

14 จัดซ้ือน้ ำมันเชือ้เพลิง (ส ำนักงำนปลัด) ส ำหรับใช้รถยนต์ 5,205.00                 5,205.00         เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  ศิริอนนัต์บริกำรปโิตเลียม ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  93/2565

ส่วนกลำงหมำยเลขทะเบียน กพ–3853 นมและหมำยเลข  โดย  นำยศิริวัฒน์  เกตุแก้ว  โดย  นำยศิริวัฒน์  เกตุแก้ว เหมำะสม ลงวันที ่27 มิถุนำยน  2565

ทะเบียน กฉ–9632 (ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565) เสนอรำคำ  5,205.-  บำท   รำคำ   5,205.- บำท

ต ำบลดอนชมพ ูอ ำเภอโนนสูง  จังหวัดนครรำชสีมำ 

สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย์



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

15 ซ้ือครุภณัฑ์วัสดุส ำนักงำน (ตู้) กองกำรศึกษำ ศำสนำและ 8,665.00                 8,665.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั มัง่ค่ังทรัพย์ 2018 จ ำกัด  บริษทั มัง่ค่ังทรัพย์ 2018 จ ำกัด  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  94/2565

วัฒนธรรมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู โดย นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป โดย นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป เหมำะสม ลงวันที ่28  มิถุนำยน  2565

เสนอรำคำ  8,665.-  บำท   รำคำ   8,665.- บำท

16 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน ตู้เก็บเอกสำร กองกำรศึกษำ 11,400.00               11,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั มัง่ค่ังทรัพย์ 2018 จ ำกัด  บริษทั มัง่ค่ังทรัพย์ 2018 จ ำกัด  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  95/2565
ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู โดย นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป โดย นำงสำวกรองกรำญจน์  สำมประทีป เหมำะสม ลงวันที ่28 มิถุนำยน  2565

เสนอรำคำ  11,400.-  บำท   รำคำ   11,400.- บำท

17 ซ้ือครุภณัฑ์กอ่สร้ำง ประเภท เคร่ืองเจำะคอนกรีต 67,000.00               67,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั อะควาทรีท เคมิคอล จ ากัด บริษทั อะควาทรีท เคมิคอล จ ากัด สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 96/2565

เสนอรำคำ  67,000.-บำท เสนอรำคำ  67,000.-บำท เหมำะสม ลงวันที ่28 มิถุนำยน  2565

18 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็กเล็กองค์กำร 23,460.00               23,460.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ีแอนแดร่ี โปรดักส์ จ ำกัด บริษทั แมร่ีแอนแดร่ี โปรดักส์ จ ำกัด สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  97/2565

บริกำรส่วนต ำบลดอนชมพ ูอ ำเภอโนนสูง โดย นำยสมชำย  ไพรำม โดย นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวันที ่29 มิถุนำยน  2565

จังหวัดนครรำชสีมำ เสนอรำคำ  23,460.-บำท เสนอรำคำ  23,460.-บำท

19 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนักเรียนระดับอนุบำล - 233,661.60             233,661.60 เฉพำะเจำะจง บริษทั แมร่ีแอนแดร่ี โปรดักส์ จ ำกัด บริษทั แมร่ีแอนแดร่ี โปรดักส์ จ ำกัด สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  98/2565

ประถมศึกษำ ในเขตพืน้ทีต่ ำบลดอนชมพ ูองค์กำรบริหำร โดย นำยสมชำย  ไพรำม โดย นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวันที ่29 มิถุนำยน  2565

ส่วนต ำบลดอนชมพ ูอ ำเภอโนนสูง จังหวัดนครรำชสีมำ เสนอรำคำ  233,661.60 บำท เสนอรำคำ  233,661.60 บำท

20 จัดซ้ือน้ ำมันเชือ้เพลิง เพือ่ใช้ในกำรพน่หมอกควัน 33,486.15               33,486.15 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด  ศิริอนนัต์บริกำรปโิตเลียม ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  99/2565

ตำมโครงกำรพน่หมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก   โดย  นำยศิริวัฒน์  เกตุแก้ว  โดย  นำยศิริวัฒน์  เกตุแก้ว เหมำะสม ลงวันที ่30 มิถุนำยน  2565

ประจ ำปี 2565 เสนอรำคำ  33,486.15 บำท เสนอรำคำ  33,486.15 บำท

21 จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด 10 ล้อ 2,500.00                 2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  72/2565

จ ำนวน 1 คัน เพือ่เคล่ือนย้ำยรถขุดไฮดรอลิค แบบตีน เสนอรำคำ  2,500.- บำท เสนอรำคำ  2,500.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 8 มิถุนำยน  2565

ตะขำบ(รถแบคโฮ)หมำยเลขทะเบียนตฆ6381นครรำชสีมำ

จำกบ้ำนมะระ หมูท่ี ่3 มำยัง บ้ำนแสนสุข  หมูท่ี ่13 

22 เช่ำพืน้ทีท่ำงอินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเนม.go.th 8,000.00                 8,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จ ำกัด บริษทั ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จ ำกัด งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  73/2565

ภำยใต้ชือ่ http//www.donchompoo.go.th โดย  นำงนงลักษณ์  ยุวรัตน์    โดย  นำงนงลักษณ์  ยุวรัตน์    เหมำะสม ลงวันที ่ 8 มิถุนำยน  2565

เสนอรำคำ  8,000.- บำท เสนอรำคำ  8,000.- บำท



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

23 จ้ำงเหมำตรวจสภำพครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 6,840.00                 6,840.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  74/2565

จ ำนวน 2 เคร่ือง (กองคลัง) โดย นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง โดย นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที ่ 13 มิถุนำยน  2565

เสนอรำคำ  6,840.-  บำท    รำคำ  6,840.-  บำท

24 จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด 10 ล้อ 2,500.00                 2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  75/2565

จ ำนวน 1 คัน เพือ่เคล่ือนย้ำยรถขุดไฮดรอลิค แบบตีน เสนอรำคำ  2,500.- บำท เสนอรำคำ  2,500.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 15 มิถุนำยน  2565

ตะขำบ (รถแบคโฮ) หมำยเลขทะเบียนตฆ 6381 

นครรำชสีมำ จำกบ้ำนแสนสุข  หมูท่ี ่13  มำยังบ้ำนจอก  

หมูท่ี ่11 

25 จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด 10 ล้อ 2,500.00                 2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่ 76/2565

จ ำนวน1คัน เพือ่เคล่ือนย้ำยรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขำบ เสนอรำคำ  2,500.- บำท เสนอรำคำ  2,500.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 23 มิถุนำยน  2565

(รถแบคโฮ)หมำยเลขทะเบียนตฆ 6381 นครรำชสีมำ 

จำกบ้ำนสระพรวน  หมูท่ี ่4 มำยังบ้ำนดอนรี  หมูท่ี ่5 

26 จ้างเหมาซ่อมครุภณัฑ์รถขุดไฮดรอริค แบบตีนตะขาบ 49,765.70               49,765.70 เฉพำะเจำะจง บริษทั บางกอกโคมัตสุเซลส์ จ ากัด บริษทั บางกอกโคมัตสุเซลส์ จ ากัด งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  77/2565

(รถแบคโฮ) หมำยเลขทะเบียน ตฆ 6381 นครรำชสีมำ เสนอรำคำ  49,765.70 บำท เสนอรำคำ  49,765.70 บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 27 มิถุนำยน  2565

หมำยเลขครุภณัฑ์ 001-49-0001

27 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเคร่ืองพมิพ์ 3,890.00                 3,890.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  ร้ำนแม็กเทคคอมพวิเตอร์  งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  78/2565

จ ำนวน  2  เคร่ือง โดย นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง โดย นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที ่28 มิถุนำยน  2565

เสนอรำคำ  3,890.-  บำท    รำคำ  3,890.-  บำท

28 จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด 10 ล้อ 2,500.00                 2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  79/2565

จ ำนวน 1 คัน เพือ่เคล่ือนย้ำยรถขุดไฮดรอลิค แบบตีน เสนอรำคำ  2,500.- บำท เสนอรำคำ  2,500.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่28 มิถุนำยน  2565

ตะขำบ (รถแบคโฮ )หมำยเลขทะเบียนตฆ 6381 

นครรำชสีมำจำกบ้ำนศรีสุข หมูท่ี่8 มำยัง บ้ำนดอนตะแบง 

หมูท่ี ่9 



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

29 จ้างท าป้ายโครงการจัดพธิีไหว้ครูของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 540.00                   540.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงท์เจ็ท    ร้ำนโนนสูง  อิงท์เจ็ท  งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  80/2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ูประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวันที ่ 28 มิถุนำยน  2565

เสนอรำคำ  540.- บำท เสนอรำคำ  540.- บำท

30 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ  (ส ำนักปลัด)  4,200.00                 4,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยธีรยุทธ มำกกลำง นำยธีรยุทธ มำกกลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  81/2565

 จ ำนวน 5  เคร่ือง เสนอรำคำ  540.- บำท เสนอรำคำ  540.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่29  มิถุนำยน  2565

31 จ้ำงเหมำพน่หมอกควันตำมโครงกำรพน่หมอกควันป้องกัน 12,000.00               12,000.00 เฉพำะเจำะจง นาย วิชิต ก าเนิดกลาง นาย วิชิต ก าเนิดกลาง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  82/2565

โรคไข้เลือดออก ประจ ำปี ๒๕๖๕ เสนอรำคำ  12,000.- บำท เสนอรำคำ  12,000.- บำท เหมำะสม ลงวันที ่ 30   มิถุนำยน  2565

   

(ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน
(นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย์)      
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง           

สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย์



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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ล ำดับ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
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(ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงานสุคนธ์ทร อุดมธนะทรัพย์
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(ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน
( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย)์      

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 

สุคนธ์ทร อุดมธนะทรัพย์
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