
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์  เพ่ือใชใ้นกำรเลือกตั้งฯ โครงกำร 9,500.00                      9,500.00             เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั  รุ่งเรืองโกลบอล หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั  รุ่งเรืองโกลบอล สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   9/2565
จดักำรเลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ    9,500.-  บำท รำคำ     9,500.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  5  พฤศจิกำยน  2564

2 ซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยงัชีพ)  ใหบ้คุคลเส่ียง  700.00                         700.00                เฉพำะเจำะจง หจก. สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ หจก. สมนึก ซุปเปอร์มำร์เก็ต สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   10/2565

ต่อกำรเกิดโรค COVID-19 บำ้นจอก  หมู ่11  โดย   นำงพดัชรี  ขอยื้อกลำง   โดย   นำงพดัชรี  ขอยื้อกลำง   เหมำะสม ลงวนัท่ี  5  พฤศจิกำยน  2564
เสนอรำคำ    700.-  บำท รำคำ     700.-  บำท

3 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์  เพ่ือใชใ้นโครงกำรจดักำรเลือกตั้ง 52,383.00                    52,383.00           เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั  รุ่งเรืองโกลบอล หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั  รุ่งเรืองโกลบอล สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   11/2565
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ    52,383.-  บำท รำคำ     52,383  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  19  พฤศจิกำยน  2564

4 ซ้ือวสัดุท ำโครงกำรป้ำยประกำศผลคะแนนเลือกตั้ง 11,542.00                    11,542.00           เฉพำะเจำะจง หจก.  ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง หจก.  ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   12/2565
โครงกำรจดักำรเลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วน โดย นำงจุไรรัตน ์ ตนัตมณีรัตน์ โดย นำงจุไรรัตน ์ ตนัตมณีรัตน์ เหมำะสม ลงวนัท่ี  22  พฤศจิกำยน  2564
ต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ   11,542.-   บำท รำคำ      11,542.- บำท

5 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์  เพ่ือใชใ้นโครงกำรจดักำรเลือกตั้ง 4,500.00                      4,500.00             เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั  รุ่งเรืองโกลบอล หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั  รุ่งเรืองโกลบอล สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   13/2565
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ    4,500.-  บำท รำคำ     4,500.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  23  พฤศจิกำยน  2564

6 จำ้งเหมำบริกำรรถบรรทกุทำ้ยลำด  ขนำด 10 ลอ้ 2,500.00                      2,500.00             เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   7/2565
จ ำนวน 1 คนั เพ่ือเคล่ือนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค เสนอรำคำ    2,500.-   บำท รำคำ      2,500.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    4  พฤศจิกำยน  2564
 แบบตีนตะขำบ (รถแบคโฮ) หมำยเลขทะเบียน 
ตฆ 6381 นครรำชสีมำ จำกองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลดอนชมพ ูไปยงัหนำ้วดัมะระ  หมูท่ี่ 3

7 จำ้งเหมำจดัท ำใบเสร็จค่ำน ้ำประปำ 35,000.00                    35,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั สยำมโลคอล อินโนเวชัน่ จ  ำกดั บริษทั สยำมโลคอล อินโนเวชัน่ จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   8/2565
เสนอรำคำ    35,000.-  บำท รำคำ     35,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  12  พฤศจิกำยน  2564

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2564
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

วนัท่ี       20      เดือน  ธนัวำคม   พ.ศ.  2564

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

แบบ สขร.1แบบ สขร.1



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

8 จำ้งเหมำท ำตรำยำงส ำหรับประทบับตัรเลือกตั้ง 640.00                         640.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั โนนไทยศิลป์ กรุ๊ป จ ำกดั บริษทั โนนไทยศิลป์ กรุ๊ป จ ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   9/2565
ในโครงกำรจดักำรเลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วน เสนอรำคำ    640.-  บำท รำคำ     640.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  15 พฤศจิกำยน  2564
ต ำบลดอนชมพ ูจ ำนวน 4 อนั  

9 จำ้งเหมำท ำป้ำยหน่วยเลือกตั้งและป้ำยประชำสมัพนัธ์ 11,600.00 11,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   10/2565
ส ำหรับปิดประกำศ โครงกำรจดักำรเลือกตั้งของ โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี  15 พฤศจิกำยน  2564
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู เสนอรำคำ    11,600  บำท รำคำ     11,600  บำท

10 จำ้งเหมำบริกำรรถบรรทกุทำ้ยลำด ขนำด 10 ลอ้ 2,500.00                      2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   11/2565
จ ำนวน 1 คนั เพ่ือเคล่ือนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค เสนอรำคำ    2,500.-   บำท รำคำ      2,500.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  15 พฤศจิกำยน  2564
แบบตีนตะขำบ (รถแบคโฮ) หมำยเลขทะเบียน
 ตฆ 6381 นครรำชสีมำ จำกบำ้นมะระ  หมูท่ี่ 3 
ไปยงับำ้นสระพรวน หมูท่ี่ 4 

11 จำ้งเหมำท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์มหกรรมศิลปะนำนำชำติ                        1,440.00              1,440.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   12/2565
“Thailand Biennale,Korat 2021” ขนำดควำมกวำ้ง  โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี 18  พฤศจิกำยน  2564
 240 ซม. x ควำมยำว  600  ซม. เสนอรำคำ    1,440.-  บำท รำคำ     1,440.-  บำท

12 จำ้งเหมำท ำป้ำยรณรงคก์ำรเลือกตั้ง โครงกำรจดักำร 2,700.00                      2,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนเช่ำมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   13/2565
เลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน  2564

เสนอรำคำ    2,700.-  บำท รำคำ     2,700.-  บำท

13 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรฝึกอบรมคณะกรรมกำร 288.00                         288.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   14/2565
ประจ ำหน่วยเลือกตั้ง เจำ้หนำ้ท่ีรักษำกำรควำมปลอดภยั โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี  19  พฤศจิกำยน  2564
ประจ ำท่ีเลือกตั้งอำสำสมคัรสำธำรณสุขประจ ำหมูบ่ำ้น เสนอรำคำ    288.-  บำท รำคำ     288.-  บำท
และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

14 จำ้งเหมำท ำป้ำยประกำศผลคะแนนเลือกตั้งสมำชิกสภำ          2,328.00                      2,328.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท    ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   15/2565
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพแูละนำยกองคก์ำร   โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี  19  พฤศจิกำยน  2564
บริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู           เสนอรำคำ    2,328.-  บำท รำคำ     2,328.-  บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

15 จำ้งเหมำค่ำจดัสถำนท่ีค่ำไฟฟ้ำแสงสว่ำง และค่ำท ำควำม 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นำงอำรีย ์ แกว้ระหนั นำงอำรีย ์ แกว้ระหนั งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   16/2565
สะอำดหน่วยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งท่ี 1เขตเลือกตั้งท่ี 1  เสนอรำคำ    300.-  บำท รำคำ     300.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  26  พฤศจิกำยน  2564
 หมูท่ี่ 1 บำ้นดอนชมพ ูณ สถำนท่ีเลือกตั้ง ศำลำเอนก
ประสงคก์ลำงบำ้น ตำมโครงกำรจดักำรเลือกตั้งของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู 

16 จำ้งเหมำค่ำจดัสถำนท่ีค่ำไฟฟ้ำแสงสว่ำง และค่ำท ำควำม 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นำงสุพร รักมิตร นำงสุพร รักมิตร งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   17/2565
สะอำดหน่วยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งท่ี 1 เขตเลือกตั้งท่ี 2 เสนอรำคำ    300.-  บำท รำคำ     300.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  26  พฤศจิกำยน  2564
หมูท่ี่ 2บำ้นส้ม ณ สถำนท่ีเลือกตั้งศำลำประชำคมบำ้นส้ม
ตำมโครงกำรจดักำรเลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลดอนชมพ ู 

17 จำ้งเหมำค่ำจดัสถำนท่ี ค่ำไฟฟ้ำแสงสว่ำง และค่ำท ำ 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นำงสุภำพร  รำชพล นำงสุภำพร  รำชพล งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   18/2565
ควำมสะอำดหน่วยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งท่ี 1      เสนอรำคำ    300.-  บำท รำคำ     300.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  26  พฤศจิกำยน  2564
เขตเลือกตั้งท่ี 3  หมูท่ี่ 3 บำ้นมะระ ณ สถำนท่ีเลือกตั้ง
ศำลำกลำงหมูบ่ำ้น ตำมโครงกำรจดักำรเลือกตั้งของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู

18 จำ้งเหมำค่ำจดัสถำนท่ี ค่ำไฟฟ้ำแสงสว่ำง และค่ำท ำควำม 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นำงอมร  กระทุม่กลำง นำงอมร  กระทุม่กลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   19/2565
สะอำดหน่วยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งท่ี 1 เขตเลือกตั้งท่ี 4 เสนอรำคำ  300.-บำท เสนอรำคำ  300.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  26  พฤศจิกำยน  2564
 หมูท่ี่ 4 บำ้นสระพรวน ณ สถำนท่ีเลือกตั้ง
ศำลำประชำคมกลำงหมูบ่ำ้นสระพรวน  ตำมโครงกำร
จดักำรเลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู 

19 จำ้งเหมำค่ำจดัสถำนท่ี ค่ำไฟฟ้ำแสงสว่ำง 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นายบัณฑิต  กกกลาง นายบัณฑิต  กกกลาง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   20/2565
และค่ำท ำควำมสะอำดหน่วยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งท่ี 1 เสนอรำคำ  300.-บำท เสนอรำคำ  300.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  26  พฤศจิกำยน  2564
เขตเลือกตั้งท่ี 5  หมูท่ี่ 5 บำ้นดอนรี ณ สถำนท่ีเลือกตั้ง  
ศำลำประชำคมบำ้นดอนรี ตำมโครงกำรจดักำรเลือกตั้ง
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

20 จ้างเหมาค่าจัดสถานที่ ค่าไฟฟ้าแสงสว่าง และค่าท า 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นางชดิ  เต้ากลาง นางชดิ  เต้ากลาง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   21/2565
ควำมสะอำดหน่วยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งท่ี 1 เสนอราคา  300.-บาท เสนอราคา  300.-บาท เหมำะสม ลงวนัท่ี  26  พฤศจิกำยน  2564
 เขตเลือกตั้งท่ี 6  หมูท่ี่ 6 บำ้นเมืองที ณ สถำนท่ีเลือกตั้ง
ศำลำประชำคมบำ้นเมืองที ตำมโครงกำรจดักำรเลือกตั้ง
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู

21 จำ้งเหมำค่ำจดัสถำนท่ี ค่ำไฟฟ้ำแสงสว่ำง และค่ำท ำ 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นำงสนิท  ภำสะอำด นำงสนิท  ภำสะอำด งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   22/2565
ควำมสะอำดหน่วยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งท่ี 1 เขตเลือก เสนอรำคำ  300.-บำท เสนอรำคำ  300.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  26  พฤศจิกำยน  2564
ตั้งท่ี 7  หมูท่ี่ 7 บำ้นเปลำะปลอ ณ สถำนท่ีเลือกตั้งอำคำร
โรงเรียนบำ้นเปลำะปลอเมืองที ตำมโครงกำรจดักำร
เลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู      

22 จำ้งเหมำค่ำจดัสถำนท่ี ค่ำไฟฟ้ำแสงสว่ำง และค่ำท ำควำม 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นางปราณีต  เมฆกลาง นางปราณีต  เมฆกลาง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   23/2565
สะอำดหน่วยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งท่ี 1 เขตเลือกตั้งท่ี 8 เสนอรำคำ  300.-บำท เสนอรำคำ  300.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  26  พฤศจิกำยน  2564
 หมูท่ี่ 8 บำ้นศรีสุข ณ สถำนท่ีเลือกตั้ง ศำลำวดัศรีสุข
ตำมโครงกำรจดักำรเลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลดอนชมพ ู

23 จำ้งเหมำค่ำจดัสถำนท่ี ค่ำไฟฟ้ำแสงสว่ำง และค่ำท ำควำม 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นางพรรณี  จงจติร์กลาง นางพรรณี  จงจติร์กลาง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   24/2565
สะอำดหน่วยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งท่ี 1 เขตเลือกตั้งท่ี 9 เสนอรำคำ  300.-บำท เสนอรำคำ  300.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  26  พฤศจิกำยน  2564
หมูท่ี่ 9 บำ้นดอนตะแบง ณ สถำนท่ีเลือกตั้งศำลำเอนก
ประสงคบ์ำ้นดอนตะแบง ตำมโครงกำรจดักำรเลือกตั้ง
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู

24 จำ้งเหมำค่ำจดัสถำนท่ี ค่ำไฟฟ้ำแสงสว่ำง และค่ำท ำควำม 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นำงเพช็ร์  คูณกลำง นำงเพช็ร์  คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   25/2565
สะอำดหน่วยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งท่ี 1 เขตเลือกตั้งท่ี10 เสนอรำคำ  300.-บำท เสนอรำคำ  300.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  27  พฤศจิกำยน  2564
หมูท่ี่ 10 บำ้นดอนชมพพูฒันำ ณ สถำนท่ีเลือกตั้ง
ศำลำเอนกประสงคบ์ำ้นดอนชมพพูฒันำ ตำมโครงกำร
จดักำรเลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

25 จำ้งเหมำค่ำจดัสถำนท่ี ค่ำไฟฟ้ำแสงสว่ำง และค่ำท ำ 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรทยั  เชิญกลำง นำงอรทยั  เชิญกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   26/2565
ควำมสะอำดหน่วยเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งท่ี 1 เขตเลือก เสนอรำคำ  300.-บำท เสนอรำคำ  300.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  27  พฤศจิกำยน  2564
ตั้งท่ี 11 หมูท่ี่ 11 บำ้นจอก ณ สถำนท่ีเลือกตั้งศำลำเอนก
ประสงคบ์ำ้นจอก ตำมโครงกำรจดักำรเลือกตั้งของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู

26 จำ้งเหมำค่ำจดัสถำนท่ี ค่ำไฟฟ้ำแสงสว่ำง และค่ำท ำ 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นำงลดัดำ  สงักดักลำง นำงลดัดำ  สงักดักลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   27/2565
ควำมสะอำดหน่วยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งท่ี 1 เสนอรำคำ  300.-บำท เสนอรำคำ  300.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  27  พฤศจิกำยน  2564
 เขตเลือกตั้งท่ี 12 หมูท่ี่ 12 บำ้นมิตรภำพ ณ สถำนท่ี
เลือกตั้ง ศำลำเอนกประสงคบ์ำ้นมิตรภำพ ตำมโครงกำร
จดักำรเลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู

27 จำ้งเหมำค่ำจดัสถำนท่ี  ค่ำไฟฟ้ำแสงสว่ำง และค่ำท ำ 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นำยสนิท  สีตำกร นำยสนิท  สีตำกร งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   28/2565
ควำมสะอำดหน่วยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งท่ี 1 เขตเลือก เสนอรำคำ  300.-บำท เสนอรำคำ  300.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  27  พฤศจิกำยน  2564
ตั้งท่ี 13 หมูท่ี่ 13 บำ้นแสนสุข ณ สถำนท่ีเลือกตั้งศำลำ
ประชำคมหมูบ่ำ้นแสนสุข ตำมโครงกำรจดักำรเลือกตั้ง
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู

28 จำ้งเหมำค่ำพำหนะขนหีบเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งท่ี 1                 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นำยอดุลย ์ ฉน ำกลำง นำยอดุลย ์ ฉน ำกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   29/2565
เขตเลือกตั้งท่ี 1 หมูท่ี่ 1 บำ้นดอนชมพ ูตำมโครงกำร เสนอรำคำ  300.-บำท เสนอรำคำ  300.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  27  พฤศจิกำยน  2564
จดักำรเลือกตั้ง ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู

29 จำ้งเหมำค่ำพำหนะขนหีบเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งท่ี 1 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นำยเยีย่ม  รักมิตร นำยเยีย่ม  รักมิตร งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   30/2565
เขตเลือกตั้งท่ี 2 หมูท่ี่ 2 บำ้นส้ม ตำมโครงกำรจดักำร เสนอรำคำ  300.-บำท เสนอรำคำ  300.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  27  พฤศจิกำยน  2564
เลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู

30 จำ้งเหมำค่ำพำหนะขนหีบเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งท่ี 1                   300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนพล  กลำ้โนนสูง นำยธนพล  กลำ้โนนสูง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   31/2565
เขตเลือกตั้งท่ี 3 หมูท่ี่ 3 บำ้นมะระ ตำมโครงกำรจดักำร เสนอรำคำ  300.-บำท เสนอรำคำ  300.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  27  พฤศจิกำยน  2564
เลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

31 จำ้งเหมำค่ำพำหนะขนหีบเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งท่ี 1 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิรุจน ์ เปล่ียนกลำง นำยนิรุจน ์ เปล่ียนกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   32/2565
เขตเลือกตั้งท่ี 4  หมูท่ี่ 4 บำ้นสระพรวน ตำมโครงกำร เสนอรำคำ  300.-บำท เสนอรำคำ  300.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  26  พฤศจิกำยน  2564
จดักำรเลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู

32 จำ้งเหมำค่ำพำหนะขนหีบเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งท่ี 1 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นำยจ ำปี  เม้ียนกลำง นำยจ ำปี  เม้ียนกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   33/2565
เขตเลือกตั้งท่ี 5  หมูท่ี่  5 บำ้นดอนรี ตำมโครงกำรจดักำร เสนอรำคำ  300.-บำท เสนอรำคำ  300.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  27  พฤศจิกำยน  2564
เลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู

33 จำ้งเหมำค่ำพำหนะขนหีบเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งท่ี 1 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นำยชวำล  นำกลำง นำยชวำล  นำกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   34/2565
เขตเลือกตั้งท่ี 6  หมูท่ี่  6 บำ้นเมืองที ตำมโครงกำร เสนอรำคำ  300.-บำท เสนอรำคำ  300.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  27  พฤศจิกำยน  2564
จดักำรเลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู

34 จำ้งเหมำค่ำพำหนะขนหีบเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งท่ี 1 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมศรี  เหลำสำ นำยสมศรี  เหลำสำ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   35/2565
เขตเลือกตั้งท่ี 7  หมูท่ี่ 7 บำ้นเปลำะปลอ ตำมโครงกำร เสนอรำคำ  300.-บำท เสนอรำคำ  300.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  27  พฤศจิกำยน  2564
จดักำรเลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู

35 จำ้งเหมำค่ำพำหนะขนหีบเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งท่ี 1 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นำยนพดล  ภูเด่นไสย นำยนพดล  ภูเด่นไสย งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   36/2565
เขตเลือกตั้งท่ี 8 หมูท่ี่ 8 บำ้นศรีสุข ตำมโครงกำรจดักำร เสนอรำคำ  300.-บำท เสนอรำคำ  300.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  27  พฤศจิกำยน  2564
เลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู 

36 จำ้งเหมำค่ำพำหนะขนหีบเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งท่ี 1 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นำยด ำรงค ์ วรชมพู นำยด ำรงค ์ วรชมพู งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   37/2565
เขตเลือกตั้งท่ี 9 หมูท่ี่ 9 บำ้นดอนตะแบง ตำมโครงกำร เสนอรำคำ  300.-บำท เสนอรำคำ  300.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  26  พฤศจิกำยน  2564
จดักำรเลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู  

37 จำ้งเหมำค่ำพำหนะขนหีบเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งท่ี 1 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นำยพงษ ์ คูณกลำง นำยพงษ ์ คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   38/2565
เขตเลือกตั้งท่ี 10 หมูท่ี่ 10 บำ้นดอนชมพพูฒันำ เสนอรำคำ  300.-บำท เสนอรำคำ  300.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  27  พฤศจิกำยน  2564
ตำมโครงกำรจดักำรเลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลดอนชมพู

38 จำ้งเหมำค่ำพำหนะขนหีบเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งท่ี 1 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นำยธงชยั  บอ่พิมำย นำยธงชยั  บอ่พิมำย งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   39/2565
 เขตเลือกตั้งท่ี 11 หมูท่ี่ 11 บำ้นจอก ตำมโครงกำรจดักำร เสนอรำคำ  300.-บำท เสนอรำคำ  300.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  27  พฤศจิกำยน  2564
เลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

39 จำ้งเหมำค่ำพำหนะขนหีบเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งท่ี 1 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นำยประจวบ  หมำยก ำกลำง นำยประจวบ  หมำยก ำกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   40/2565
เขตเลือกตั้งท่ี 12 หมูท่ี่ 12 บำ้นมิตรภำพ ตำมโครงกำร เสนอรำคำ  300.-บำท เสนอรำคำ  300.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  27 พฤศจิกำยน  2564
จดักำรเลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู

40 จำ้งเหมำค่ำพำหนะขนหีบเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งท่ี 1 300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง นำงมยรีุ  แดนงูเหลือม นำงมยรีุ  แดนงูเหลือม งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   41/2565
เขตเลือกตั้งท่ี 13 หมูท่ี่ 13 บำ้นแสนสุข ตำมโครงกำร เสนอรำคำ  300.-บำท เสนอรำคำ  300.-บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  27  พฤศจิกำยน  2564
จดักำรเลือกตั้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู 

41 จำ้งเหมำซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ยีห่อ้ Samsung  4,990.00                      4,990.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์   งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   42/2565
หมำยเลขครุภณัฑ ์416-54-0027  จ ำนวน 1 เคร่ือง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน ์ ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  30  พฤศจิกำยน  2564

เสนอรำคำ  4,990.-บำท เสนอรำคำ  4,990.-บำท

   

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

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

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

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 

สุคนธ์ทร อุดมธนะทรัพย์



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง

ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั 
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