
ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน (กองช่ำง) เพือ่ใช้ในกำร 11,110.00               11,110.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่) หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่) สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  24/2565

ปฏิบัติงำนในส่วนของกองช่ำง โดย   นำยสุวทิย์  ต้ังเจิดจ้ำ โดย   นำยสุวทิย์  ต้ังเจิดจ้ำ เหมำะสม ลงวนัที ่ 8  กุมภำพันธ ์ 2565
เสนอรำคำ    11,110.-  บำท รำคำ     11,110.-  บำท

2 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้ำจ ำนวน 10 รำยกำร 19,120.00               19,120.00       เฉพำะเจำะจง หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท   สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  25/2565
โดย นำงสำวพรรษพร  อุน่เมตตำอำรี โดย   นำยสุวทิย์  ต้ังเจิดจ้ำ เหมำะสม ลงวนัที ่ 8  กุมภำพันธ ์ 2565
เสนอรำคำ    19,120.-  บำท รำคำ     19,120.-  บำท

3 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้บุคคลเส่ียงต่อ 3,500.00                3,500.00         เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  26/2565

กำรเกิดโรค COVID-19 โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวนัที ่ 9  กุมภำพันธ ์ 2565

เสนอรำคำ  3,500.-บำท รำคำ  3,500.-บำท

4 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้บุคคลเส่ียงต่อ 3,500.00                3,500.00         เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  27/2565

กำรเกิด โรค COVID-19  โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวนัที ่ 11  กุมภำพันธ ์ 2565

เสนอรำคำ  3,500.-บำท รำคำ  3,500.-บำท

5 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้บุคคลเส่ียงต่อ 2,100.00                2,100.00         เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  28/2565

กำรเกิด โรค COVID-19  (รอบที ่3) โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวนัที ่ 15  กุมภำพันธ ์ 2565

เสนอรำคำ  2,100.-บำท รำคำ  2,100.-บำท

6 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 33,563.44               33,563.44 เฉพำะเจำะจง บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ำกัด บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ำกัด สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  29/2565

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดย  นำยสมชำย  ไพรำม โดย นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวนัที ่ 17  กุมภำพันธ ์ 2565

เสนอรำคำ  33,563.44  บำท    รำคำ  33,563.44  บำท

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  กมุภำพนัธ ์ 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู  อ ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

วนัที ่      27      เดือน  เมษำยน   พ.ศ.  2565

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

7 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้บุคคลเส่ียงต่อ 5,600.00                5,600.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  30/2565

กำรเกิด โรค COVID-19  (รอบที ่4) โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวนัที ่ 18  กุมภำพันธ ์ 2565

เสนอรำคำ  5,600.-บำท    รำคำ  5,600.-บำท

8 จัดซ้ือเคร่ืองดับเพลิง เป็นถังดับเพลิงชนิดน้ ำยำเหลว 32,000.00 32,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท นำซ่ำไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี จ ำกดั บริษัท นำซ่ำไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี จ ำกดั สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  31/2565

ระเหย  จ ำนวน  10 ถัง  เสนอรำคำ    32,000.-  บำท รำคำ     32,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัที ่ 21  กุมภำพันธ ์ 2565

9 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้บุคคลเส่ียงต่อ 18,200.00               18,200.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  32/2565

กำรเกิด โรค COVID-19  (รอบที ่5) โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวนัที ่ 23  กุมภำพันธ ์ 2565

เสนอรำคำ  18,200.-บำท   รำคำ  18,200.-บำท

10 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงเพือ่กำรตัดหญำ้ในบริเวณทีท่ ำกำร เฉพำะเจำะจง บริษัท นำซ่ำไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี จ ำกดั บริษัท นำซ่ำไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟต้ี จ ำกดั สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  33/2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู เสนอรำคำ   10,200.-  บำท   รำคำ  10,200.-  บำท เหมำะสม ลงวนัที ่ 23  กุมภำพันธ ์ 2565

11 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้บุคคลเส่ียงต่อ 32,900.00               32,900.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  34/2565

กำรเกิด โรค COVID-19  (รอบที ่6) โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวนัที ่ 28  กุมภำพันธ ์ 2565

เสนอรำคำ  32,900.-บำท    รำคำ  32,900.-บำท

12 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำย เพือ่ใช้ในกำรประชำสัมพันธก์ำรจัด 3,950.00                3,950.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงท์เจ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงท์เจ็ท  งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  52/2565

เก็บภำษีประจ ำปี 2565  โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัที ่   2  กุมภำพันธ ์ 2565

เสนอรำคำ  3,950.-บำท    รำคำ  3,950.-บำท

13 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ รหัสครุภัณฑ์ 4,100.00                4,100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์   งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  53/2565

416-62-0070  โดย  นำยชัยวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชัยวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัที ่  8   กุมภำพันธ ์ 2565

เสนอรำคำ  4,100.-บำท เสนอรำคำ  4,100.-บำท



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

14 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก รหัสครุภัณฑ์ 1,200.00                1,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์   งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  54/2565
416-62-0069 โดย  นำยชัยวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชัยวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัที ่ 17 กุมภำพันธ ์ 2565

เสนอรำคำ  1,200.-บำท   รำคำ  1,200.-บำท

15 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ รหัสครุภัณฑ์ 3,890.00                3,890.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์   งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  55/2565

416-62-0068 โดย  นำยชัยวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชัยวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัที ่ 17 กุมภำพันธ ์ 2565

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

16 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยจำกบ้ำน 168,000.00             168,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บีเอ็นโปร เอ็นจิเนียร่ิง หจก.บีเอ็นโปร เอ็นจิเนียร่ิง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  1/2565

นำยอดุลย์  ฉน ำกลำง ไปทำงสำมแยกถนนรอบบ้ำน เสนอรำคำ  168,000.-บำท   รำคำ  168,000.-บำท เหมำะสม ลงวนัที ่ 14 กุมภำพันธ ์ 2565

(ทุง่น้อย) บ้ำนดอนชมพู หมู ่1

17 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 345,000.00             345,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บีเอ็นโปร เอ็นจิเนียร่ิง หจก.บีเอ็นโปร เอ็นจิเนียร่ิง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  2/2565

สำยจำกบ้ำนนำงวภิำ กุนอก ไปทำงบ้ำนสมำนปุก๊กลำง เสนอรำคำ  345,000.-บำท   รำคำ  345,000.-บำท เหมำะสม ลงวนัที ่ 14 กุมภำพันธ ์ 2565

บ้ำนส้ม หมู ่2

18 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยจำกทำง 117,000.00             117,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บีเอ็นโปร เอ็นจิเนียร่ิง หจก.บีเอ็นโปร เอ็นจิเนียร่ิง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  3/2565

ลงถนนไปทำงบ้ำนนำงสะอิง้ วนกลำง  บ้ำนแสนสุข เสนอรำคำ  117,000.-บำท   รำคำ  117,000.-บำท เหมำะสม ลงวนัที ่ 14 กุมภำพันธ ์ 2565

หมู ่13

19 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก สำยจำกศำลตำปูไ่ปทำง 362,000.00             362,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ณภัทรธดิำ คอนสตรัคชั่น หจก.ณภัทรธดิำ คอนสตรัคชั่น งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  4/2565

ฝำยบ้ำนท่ำกระทุม่ บ้ำนสระพรวน หมู ่4 เสนอรำคำ  362,000.-บำท   รำคำ  362,000.-บำท เหมำะสม ลงวนัที ่ 17 กุมภำพันธ ์ 2565

20 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที ่1) 343,000.00             343,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ณภัทรธดิำ คอนสตรัคชั่น หจก.ณภัทรธดิำ คอนสตรัคชั่น งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  5/2565

สำยจำกสำมแยกบ้ำนนำยบุญเล้ียง  ด่ำนกลำง ไปทำง เสนอรำคำ  343,000.-บำท   รำคำ  343,000.-บำท เหมำะสม ลงวนัที ่ 17 กุมภำพันธ ์ 2565

บ้ำนนำงไข่  ตุ้มทอง  บ้ำนมะระ  หมู ่3

21 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที ่2) 337,500.00             337,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ณภัทรธดิำ คอนสตรัคชั่น หจก.ณภัทรธดิำ คอนสตรัคชั่น งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  6/2565

สำยจำกสำมแยกบ้ำนนำยบุญเล้ียง  ด่ำนกลำง ไปทำง เสนอรำคำ  337,500.-บำท   รำคำ  337,500.-บำท เหมำะสม ลงวนัที ่ 17 กุมภำพันธ ์ 2565

บ้ำนนำงไข่  ตุ้มทอง  บ้ำนมะระ  หมู ่3



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

22 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต (ช่วงที ่2) สำยจำกแยก 308,800.00             308,800.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ธนกรเจริญทรัพย์ หจก.ธนกรเจริญทรัพย์ งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  7/2565

บ้ำนนำยวชิิต  ชูชีวำ ไปทำงบ้ำนนำงปล้อง ภรรคโพธิ์ เสนอรำคำ  308,800.-บำท   รำคำ  308,800.-บำท เหมำะสม ลงวนัที ่ 18 กุมภำพันธ ์ 2565

บ้ำนดอนรี  หมู ่5

23 โครงกำรปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สำยแยกบ้ำน 275,600.00             275,600.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ธนกรเจริญทรัพย์ หจก.ธนกรเจริญทรัพย์ งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  8/2565

นำยกิตติ ตับกลำง ไปทำงบ้ำนนำยแป๋ว  สมจะบก เสนอรำคำ  275,600.-บำท   รำคำ  275,600.-บำท เหมำะสม ลงวนัที ่ 22 กุมภำพันธ ์ 2565

 บ้ำนดอนตะแบง  หมู ่9

   

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


