
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง   เพ่ือสูบน ้ำเขำ้สู่สระหนองเตียน 62,725.00                    62,725.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  2/2562

 หมู่ท่ี 5 และสระหนองบอน  หมู่ท่ี 1 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี     2   ตุลำคม  2561
เสนอรำคำ      62,725.-   บำท รำคำ        62,725.- บำท

2 จดัซ้ือน ้ำมนัเคร่ืองยนตดี์เซล SAE 15 W- 40  4,000.00                      4,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  3/2562

 ขนำดถงัควำมจุ 18 ลิตร โดย  นำงพิกุล  ก ำบงักำย โดย  นำงพิกุล  ก ำบงักำย เหมำะสม ลงวนัท่ี     2   ตุลำคม  2561
เสนอรำคำ      4,000.-   บำท รำคำ       4,000.- บำท

3 จดัซ้ืออำหำรจระเข ้ ประจ ำเดือน ตุลำคม-พฤศจิกำยน 2561 20,880.00                    20,880.00            เฉพำะเจำะจง นำยภูวดล  นนัทจนัทร์ นำยภูวดล  นนัทจนัทร์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  4/2562
เสนอรำคำ      20,880.-   บำท รำคำ        20,880.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี     2   ตุลำคม  2561

4 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั  เพ่ือควบคุม 2,153.00                      2,153.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  5/2562

ไขเ้ลือดออก  บำ้นดอนชมพ ู หมู่ท่ี 1 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี     8   ตุลำคม  2561
เสนอรำคำ      2,153.-   บำท รำคำ        2,153.- บำท

5 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     5,956.00                      5,956.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  6/2562
ประจ ำเดือน  ตุลำคม  2560  ( ส ำนกัปลดั ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี     8   ตุลำคม  2561

เสนอรำคำ      5,956.-   บำท รำคำ        5,956.- บำท

6 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  ใชก้บัรถขดุตีนตะขำบ ตฆ-6381                      13,938.00                    13,938.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  7/2562
โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี     10   ตุลำคม  2561
เสนอรำคำ      13,938.-   บำท รำคำ        13,938.- บำท

7 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,978.00                      2,978.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    8/2562
ประจ ำเดือน  ตุลำคม  2560  ( กองช่ำง ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี     11   ตุลำคม  2561

เสนอรำคำ      2,978.-   บำท รำคำ        2,978.- บำท

8 จำ้งเหมำจดัหำรถตูเพ่ือบริกำร รับ-ส่ง เด็กนกัเรียนของ 49,200.00 49,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุระ   สอนใต้ นำยสุระ   สอนใต้ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   9/2562
ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ     49,200.- บำท รำคำ    49,200.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    25   ตุลำคม  2561
.

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง หรือกำรจดัหำพสัดุประจ ำปี 2562
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู  อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

9 จา้งเหมาบริกำรรถบรรทกุทำ้ยลำด  ขนำด 10 ลอ้  จ  ำนวน 1คนั 5,000.00                      5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   10/2562
ส ำหรับใชใ้นกำรขนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค   แบบตีนตะขำบ  เสนอรำคำ     5,000.- บำท รำคำ    5,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    25   ตุลำคม  2561
(รถแมค็โคร)   หมำยเลขทะเบียน ตฆ – 6381

10 จำ้งเหมำท ำพวงมำลำ  เน่ืองในวนัคลำ้ยวนัสวรรคตพระบำท 1,000.00                      1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงทิพย ์ ยนพิมำย นำงสำวดวงทิพย ์ ยนพิมำย งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   3/2562
สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร  เสนอรำคำ     1,000.- บำท รำคำ    1,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    11   ตุลำคม  2561
วนัเสำร์ท่ี  13  ตุลำคม  2561

11 จำ้งเหมำท ำพวงมำลำ  เน่ืองในวนัคลำ้ยวนัสวรรคตพระบำท 1,000.00                      1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวดวงทิพย ์ ยนพิมำย นำงสำวดวงทิพย ์ ยนพิมำย งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   4/2562
สมเด็จปรมินทรมหำจุฬำลงกรณ์พระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่ัว เสนอรำคำ     1,000.- บำท รำคำ    1,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    19   ตุลำคม  2561
รัชกำลท่ี 5 วนัท่ี  23 ตุลำคม 2561 

12 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,978.00                      2,978.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    11/2562
ประจ ำเดือน  พฤศจิกำยน  2561  ( กองช่ำง ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  พฤศจิกำยน  2561

เสนอรำคำ      2,978.-   บำท รำคำ     2,978.- บำท

13 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     5,956.00                      5,956.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    12/2562
ประจ ำเดือน  พฤศจิกำยน  2561  ( ส ำนกัปลดั ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี  6   พฤศจิกำยน  2561

เสนอรำคำ      5,956.-   บำท รำคำ     5,956.- บำท

14 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั  เพ่ือควบคุม 2,153.00                      2,153.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   13/2562

ไขเ้ลือดออก  บำ้นดอนชมพ ู หมู่ท่ี 1 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี  12  พฤศจิกำยน  2561
เสนอรำคำ      2,153.-   บำท รำคำ        2,153.- บำท

15 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง   เพ่ือสูบน ้ำเขำ้สู่สระหนองเตียน 62,725.00                    62,725.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี     13/2562
 หมู่ท่ี 5  และสระหนองบอน  หมู่ท่ี 1  โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   13  พฤศจิกำยน  2561

เสนอรำคำ      62,725.-   บำท รำคำ       62,725.- บำท

16 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  จ  ำนวน  3 รำยกำร 27,560.00                    27,560.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    14/2562
โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    14   พฤศจิกำยน  2561
เสนอรำคำ    27,560.- บำท รำคำ      27,560.-  บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

17 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ  จ ำนวน  23  รำยกำร 30,884.00                    30,884.00            เฉพำะเจำะจง หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  15/2562
โดย นำงสำวพรรษพร  อุ่นเมตตำอำรี โดย นำงสำวพรรษพร  อุ่นเมตตำอำรี เหมำะสม ลงวนัท่ี   19  พฤศจิกำยน  2561
เสนอรำคำ      30,884.-   บำท รำคำ       30,884.- บำท

18 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  ใชก้บัรถขดุตีนตะขำบ ตฆ-6381) 13,938.00                    13,938.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    16/2562
โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี  23  พฤศจิกำยน  2561
เสนอรำคำ     13,938.-   บำท รำคำ       13,938.- บำท

19 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (ชุด Drum Samsung) 3,100.00                      3,100.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี     17/2562
โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   23   พฤศจิกำยน  2561
เสนอรำคำ      3,100.-   บำท รำคำ      3,100.- บำท

20 จดัซ้ือน ้ำมนัเคร่ืองยนตดี์เซล SAE 15W-40  ขนำดถงัควำมจุ  6,099.00                      6,099.00              เฉพำะเจำะจง หจก. 999 แทรคเตอร์  หจก. 999 แทรคเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี     18/2562
18  ลิตร จ  ำนวน  2  ถงั โดย นำงเดือนเพญ็  ตระกูลสิริโชค โดย นำงเดือนเพญ็  ตระกลูสิริโชค เหมำะสม ลงวนัท่ี   27  พฤศจิกำยน  2561

เสนอรำคำ      6,099.-   บำท รำคำ        6,099.- บำท

21 จดัซ้ือสำยไฮดรอลิค  จ  ำนวน  1 เสน้ ส ำหรับรถขดุไฮดรอลิค 2,728.50 2,728.50 เฉพำะเจำะจง หจก. 999 แทรคเตอร์  หจก. 999 แทรคเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี     19/2562
โดย นำงเดือนเพญ็  ตระกูลสิริโชค โดย นำงเดือนเพญ็  ตระกลูสิริโชค เหมำะสม ลงวนัท่ี   27  พฤศจิกำยน  2561
เสนอรำคำ      2,728.50   บำท รำคำ        2,728.50  บำท

22 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (หมึกเคร่ืองพิมพ ์ยี่ห้อ 2,240.00                      2,240.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี     20/2562
Canon Pixma MP 287)  โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    28    พฤศจิกำยน  2561

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

23 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน   จ  ำนวน  15  รำยกำร  (กงกำรศึกษำฯ) 8,104.00                      8,104.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    21/2562
โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    29  พฤศจิกำยน  2561
เสนอรำคำ     8,104.-   บำท รำคำ      8,104.- บำท

24 จำ้งเหมำซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลำง  หมำยเลขทะเบียน 19,520.00                    19,520.00            เฉพำะเจำะจง นำยอุดม  ทรัพยม์ำก นำยอุดม  ทรัพยม์ำก งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   6/2562
 กฉ 9632 นครรำชสีมำ เสนอรำคำ     19,520.- บำท รำคำ    19,520.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   9   พฤศจิกำยน  2561

25 จำ้งเหมำบริกำรรถบรรทกุทำ้ยลำด   ขนำด  10  ลอ้  5,000.00                      5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   7/2562
จ ำนวน  1 คนั   ส ำหรับใชใ้นกำรขนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค   เสนอรำคำ     5,000.- บำท รำคำ    5,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   12  พฤศจิกำยน  2561
แบบตีนตะขำบ  (รถแมค็โคร)  หมำยเลขทะเบียน ตฆ – 6381
ในกำรด ำเนินกำรขดุลอกเหมืองส่งน ้ำและเปิดทำงระบำยน ้ำ 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เพ่ือกำรสูบน ้ำเขำ้สระหนองเตียน  หมู่ท่ี  5

26 จำ้งซ่อมแซมบ ำรุงรักษำเคร่ืองพิมพ ์ยี่ห้อ Cannon Pixma                  400.00                         400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี     8/2562
 MP 287     โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  20 พฤศจิกำยน  2561

เสนอรำคำ     400.- บำท รำคำ    400.-  บำท

27 จา้งเหมาบริกำรรถบรรทกุทำ้ยลำด  ขนำด 10 ลอ้ จ  ำนวน 1 คนั 2,500.00                      2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี      9/2562
 ส ำหรับใชใ้นกำรขนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค  แบบตีนตะขำบ  เสนอรำคำ     2,500.- บำท รำคำ    2,500.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   29   พฤศจิกำยน  2561
(รถแมค็โคร) หมำยเลขทะเบียน ตฆ – 6381 เพ่ือกำร            
ขนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิคแบบตีนตะขำบในกำรด ำเนินกำร
ฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบอ่ขยะ ท่ีอยูด่ำ้นหลงัสถำนี
โทรคมนำคมทหำรโนนสูง 

28 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง   เพ่ือสูบน ้ำเขำ้สู่บึงมะระ  บำ้นมะระ 9,527.00                      9,527.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    22/2562

 หมู่ท่ี  3 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   3  ธนัวำคม  2561
เสนอรำคำ      9,527.-   บำท รำคำ     9,527.- บำท

29 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,708.00                 2,708.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   23/2562

ประจ ำเดือน  ธนัวำคม  2561  ( กองช่ำง ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    3   ธนัวำคม  2561
เสนอรำคำ      2,708.-   บำท รำคำ     2,708.- บำท

30 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     5,291.00                      5,291.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   24/2562
ประจ ำเดือน  ธนัวำคม  2561  ( ส ำนกัปลดั ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    3   ธนัวำคม  2561

เสนอรำคำ      5,291.-   บำท รำคำ     5,291.- บำท

31 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์   จ  ำนวน  3  รำยกำร 22,580.00                    22,580.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   25/2562
โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    3   ธนัวำคม  2561
เสนอรำคำ      22,580.-   บำท รำคำ        22,580.- บำท

32 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  ใชก้บัรถขดุตีนตะขำบ  ตฆ - 6381    8,691.00                      8,691.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   26/2562
หมำยเลขครุภณัฑ ์011-49-0001 เพ่ือใชใ้นกำรปฏิบติังำน โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    7   ธนัวำคม  2561
ขดุลอกเหมือง  ปรับเกล่ียถนนและวำงทอ่ระบำยน ้ำ เสนอรำคำ      8,691.-   บำท รำคำ       8,691.- บำท
ในพ้ืนท่ี 2 หมู่บำ้นของต ำบลดอนชมพู

33 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  ใชก้บัเคร่ืองสูบน ้ำแบบหอยโข่ง 3,348 3,348 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   27/2562



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เพ่ือใชใ้นกำรดูดตะกอน  ฝุ่ นละอองสำหร่ำยตะใคร่ โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   13   ธนัวำคม  2561
และส่ิงสกปรกในถงักลมของประปำ  หมู่บำ้น จ ำนวน 6 แห่ง เสนอรำคำ    3,348.- บำท รำคำ      3,348.-  บำท
ต ำบลดอนชมพ ู

34 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง   เพ่ือสูบน ้ำเขำ้สู่บึงมะระ  บำ้นมะระ 7,044.00                      7,044.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   28/2562
หมู่ท่ี  3  (ต่อเน่ือง) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    13   ธนัวำคม  2561

เสนอรำคำ      7,044.-   บำท รำคำ       7,044.- บำท

35 จดัซ้ือวสัดุ – อุปกรณ์  เพ่ือใชใ้นโครงกำรแข่งขนักีฬำ 3,965.00                      3,965.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    29/2562
ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    13   ธนัวำคม  2561
ปีกำรศึกษำ 2561 เสนอรำคำ     3,965.-   บำท รำคำ      3,965.- บำท

36 จดัซ้ือชุดของรำงวลั  เพ่ือใชใ้นโครงกำรแข่งขนักีฬำ 2,423.00                      2,423.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   30/2562
ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    13   ธนัวำคม  2561
ปีกำรศึกษำ 2561 เสนอรำคำ     2,423.-   บำท รำคำ      2,423.- บำท

37 จำ้งเหมำท ำป้ำยเหล็กประชำสมัพนัธ์  ห้ำมทิง้ขยะ 3,000.00                      3,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยด ำรงค ์   แกว้ประเสริฐ    นำยด ำรงค ์   แกว้ประเสริฐ    สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   10/2562

ขนำด 1.2 x 2.4 เมตร เสนอรำคำ      3,000.-   บำท รำคำ      3,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    3   ธนัวำคม  2561

38 จา้งเหมาบริกำรรถบรรทกุทำ้ยลำด   ขนำด  10  ลอ้ 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม   คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   11/2562
จ ำนวน   1   คนั   ส ำหรับใชใ้นกำรขนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค   เสนอรำคำ    5,000.- บำท รำคำ      5,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    7    ธนัวำคม  2561
แบบตีนตะขำบ  (รถแมค็โคร)  หมำยเลขทะเบียน ตฆ – 6381 
เพ่ือขนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค  แบบตีนตะขำบ (รถแบคโฮ)  
ไปยงัสถำนท่ีปฏิบติังำนขดุลอกเหมือง  ปรับเกล่ียถนน
และวำงทอ่ระบำยน ้ำ ในพ้ืนท่ี  2  หมู่บำ้นของต ำบลดอนชมพ ู

39 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรปฐมนิเทศผูป้กครองนกัเรียน 210.00                         210.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  12/2562
ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    13    ธนัวำคม  2561

เสนอรำคำ      210.-   บำท รำคำ      210.- บำท

40 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรแข่งขนักีฬำศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กฯ 612.00                         612.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  13/2562
โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   13  ธนัวำคม  2561
เสนอรำคำ     612.-   บำท รำคำ     612.- บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

41 จำ้งเหมำจดัเตรียมสถำนท่ีแข่งขนักีฬำตำมโครงกำรแข่งขนั 3,000.00                      3,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยประกำศ   บญุมำก นำยประกำศ   บญุมำก งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  14/2562
กีฬำศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ     3,000.- บำท รำคำ    3,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  13  ธนัวำคม  2561
ปีกำรศึกษำ  2561

42 จำ้งเหมำท ำป้ำย ตำมโครงกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุ 18,936 18,936 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  15/2562
ทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ.2562 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  18  ธนัวำคม  2561

เสนอรำคำ     18,936.-   บำท รำคำ    18,936.- บำท

43 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,533.00                      2,533.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   31/2562
ประจ ำเดือน  มกรำคม  2562  ( กองช่ำง ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    4   มกรำคม  2562

เสนอรำคำ      2,533.-   บำท รำคำ     2,533.- บำท

44 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     5,111.00                      5,111.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   32/2562
ประจ ำเดือน  มกรำคม  2562  ( ส ำนกัปลดั ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    7  มกรำคม  2562

เสนอรำคำ      5,111.-   บำท รำคำ     5,111.- บำท

45 จดัซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ตำมโครงกำรพฒันำวิชำกำร 890.00                         890.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   33/2562
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    16  มกรำคม  2562

เสนอรำคำ      890.-   บำท รำคำ        890.- บำท

46 จดัซ้ือเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมโครงกำรพฒันำวิชำกำร 15,910.00                    15,910.00            เฉพำะเจำะจง โนนสูงส่ิงพิมพ ์ โนนสูงส่ิงพิมพ ์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   34/2562
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 โดย   นำงปริยำกร  แถวไธสง โดย   นำงปริยำกร  แถวไธสง เหมำะสม ลงวนัท่ี    16  มกรำคม  2562

เสนอรำคำ      15,910.-   บำท รำคำ       15,910.- บำท

47 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,579.00                      1,579.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   35/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นสม้  หมู่ท่ี 2 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   21  มกรำคม  2562

เสนอรำคำ    1,579.- บำท รำคำ      1,579.-  บำท

48 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน (ส ำนกัปลดั) 16,051.00                    16,051.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   36/2562
โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   24  มกรำคม  2562
เสนอรำคำ      16,051.-   บำท รำคำ       16,051.- บำท

49 จา้งติดตั้งแทง็คป์ร้ินเตอร์  2,900.00                      2,900.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   16/2562

โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   14  มกรำคม  2562
เสนอรำคำ      2,900.-   บำท รำคำ        2,900.- บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

50 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรค่ำยพฒันำเด็กและเยำวชน 450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   17/2562
ประจ ำปีงบ  ประมำณ  พ.ศ.2562 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   15  มกรำคม  2562

เสนอรำคำ      450.-   บำท รำคำ      450.- บำท

51 จำ้งเหมำเคลือบหนงัสือส ำคญัส ำหรับท่ีหลวง 1,950.00                      1,950.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนลดัดำวลัย์ ร้ำนลดัดำวลัย์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  18/2562

โดย  นำยสิทธิโชค  เนียมแดง โดย  นำยสิทธิโชค  เนียมแดง เหมำะสม ลงวนัท่ี   22  มกรำคม  2562
เสนอรำคำ      1,950.-   บำท รำคำ      1,950.- บำท

52 จำ้งเหมำท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์กำรจดัเก็บภำษี 2,816.00                      2,816.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  19/2562
ประจ ำปี พ.ศ.2562 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   23 มกรำคม  2562

เสนอรำคำ     2,816.-   บำท รำคำ     2,816.- บำท

53 จำ้งเหมำตรวจสภำพระยะกำรบ ำรุงรักษำ รถยนตส่์วนกลำง 4,941.26                      4,941.26              เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1989งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  20/2562
หมำยเลขทะเบียน ผษ 8508 เสนอรำคำ     4,941.26   บำท รำคำ     4,941.26   บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   29  มกรำคม  2562

54 จำ้งเหมำซ่อมแซมตูค้อนโทรลสถำนีส่งน ้ำบำ้นเปลำะปลอ 17,913.73 17,913.73 เฉพำะเจำะจง บริษทั สุภวชัร์เอ็นวำยเซ็นเตอร์  จ  ำกดั   บริษทั สุภวชัร์เอ็นวำยเซ็นเตอร์  จ  ำกดั   งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี  21/2562
หมู่ท่ี 7 เสนอรำคำ   17,913.73  บำท รำคำ   17,913.73  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   29  มกรำคม  2562

55 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     3,997.00                      3,997.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   37/2562
ประจ ำเดือน  กุมภำพนัธ์  2562  ( กองช่ำง ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   กุมภำพนัธ์  2562

เสนอรำคำ      3,997.-   บำท รำคำ     3,997.- บำท

56 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     5,296.00                      5,296.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   38/2562
ประจ ำเดือน  กุมภำพนัธ์  2562  ( ส ำนกัปลดั ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   5   กุมภำพนัธ์  2562

เสนอรำคำ      5,296.-   บำท รำคำ     5,296.- บำท

57 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,585.00                      1,585.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   38/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นดอนชมพ ู หมู่ท่ี 1 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   11   กุมภำพนัธ์  2562

เสนอรำคำ      1,585.-   บำท รำคำ     1,585.- บำท

58 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพย์ี่ห้อ Canon 1,150.00                      1,150.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   40/2562
 MP237  หมำยเลขครุภณัฑ ์ 416-58-0039   โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   กุมภำพนัธ์  2562

เสนอรำคำ      1,150.-   บำท รำคำ       1,150.- บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

59 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน  18  รำยกำร 16,180.00                    16,180.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   41/2562
โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   กุมภำพนัธ์  2562
เสนอรำคำ      16,180.-   บำท รำคำ       16,180.- บำท

60 จดัซ้ือธงเพ่ือใชใ้นพิธีอญัเชิญเคร่ืองสงัฆทำน 4,000.00                      4,000.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   42/2562
พระรำชทำนไปถวำยพระหลวงปู่ ดว้ง อำย ุ101 ปี  โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   กุมภำพนัธ์  2562
ณ วดักอก  ต  ำบลดอนชมพ ูอ ำเภอโนนสูง  เสนอรำคำ      4,000.-   บำท รำคำ       4,000.- บำท
 จงัหวดันครรำชสีมำ 

61 จดัซ้ืออำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม  เพ่ือใชใ้นพิธีอญัเชิญ 2,201.00                      2,201.00              เฉพำะเจำะจง นำงสุกำนดำ   แตงกระโทก นำงสุกำนดำ   แตงกระโทก สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   43/2562
เคร่ืองสงัฆทำนพระรำชทำนไปถวำยพระหลวงปู่ ดว้ง เสนอรำคำ     2,201.-   บำท รำคำ       2,201.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   กุมภำพนัธ์  2562
 อำย ุ101 ปี ณ วดักอก ต ำบลดอนชมพ ูอ ำเภอโนนสูง 
จงัหวดันครรำชสีมำ 

62 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต ์ TOYOTA  4 ประตู 6,366.54                      6,366.54              เฉพำะเจำะจง หจก.โตโยตำ้โครำช 1988 หจก.โตโยตำ้โครำช 1989 สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   22/2562
หมำยเลขทะเบียน  กพ 3853  นครรำชสีมำ เสนอรำคำ      6,366.54  บำท รำคำ       6,366.44 บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  กุมภำพนัธ์  2562

63 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรฝึกศึกษำนอกสถำนท่ี 240.00 240.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   23/2562
ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   7  กุมภำพนัธ์  2562
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เสนอรำคำ      240.-   บำท รำคำ      240.- บำท

64 จำ้งเหมำบริกำรพำหนะรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง   12,000.00                    12,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงพรทิพย ์  ต่ำงกลำง นำงพรทิพย ์  ต่ำงกลำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   24/2562
ตำมโครงกำรฝึกศึกษำนอกสถำนท่ีศูนยพ์ฒันำ            เสนอรำคำ      12,000.-   บำท รำคำ      12,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   8  กุมภำพนัธ์  2562
เด็กเล็กองคก์ำร   บริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562  

65 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรค่ำยพฒันำเด็กและเยำวชน 450.00                         450.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   25/2562
ประจ ำปีงบ ประมำณ  พ.ศ.2562  โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   12  กุมภำพนัธ์  2562

เสนอรำคำ     450.-   บำท รำคำ     450.- บำท

66 จำ้งเหมำบริกำรรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง ตำมโครงกำร 16,000.00                    16,000.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   26/2562
ค่ำยพฒันำเด็กและเยำวชน ประจ ำปีงบประมำณ  โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง ลงวนัท่ี   13  กุมภำพนัธ์  2562
 พ.ศ. 2562 เสนอรำคำ     16,000.-   บำท รำคำ     16,000.- บำท

67 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรเยี่ยมบำ้นนกัเรียนศูนย ์ 300.00 300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   27/2562
พฒันำเด็กเล็ก  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   14  กุมภำพนัธ์  2562



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เสนอรำคำ     300.-  บำท รำคำ   300.-  บำท

68 จำ้งเหมำท ำตรำยำง  จ  ำนวน 6 รำยกำร  3,100.00                      3,100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน อ.พำนิชย ์  ร้ำน อ.พำนิชย ์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   28/2562
โดย  นำยอลงกต  ฐิติสุรวฒัน์ โดย  นำยอลงกต  ฐิติสุรวฒัน์ เหมำะสม ลงวนัท่ี   18  กุมภำพนัธ์  2562
เสนอรำคำ    3,100.-  บำท รำคำ   3,100.-  บำท

69 จำ้งเหมำท ำป้ำยเพ่ือใชใ้นพิธีอญัเชิญเคร่ืองสงัฆทำน 4,250.00                      4,250.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   29/2562
พระรำชทำนไปถวำยพระหลวงปู่ ดว้ง อำย ุ101 ปี  โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   28  กุมภำพนัธ์  2562
ณ วดักอกต ำบลดอนชมพ ูอ ำเภอโนนสูง เสนอรำคำ     4,250.-  บำท รำคำ   4,250.-  บำท
จงัหวดันครรำชสีมำ

70 จำ้งเหมำท ำพำนดอกไมส้ด เพ่ือใชใ้นพิธีอญัเชิญ 1,850.00                      1,850.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวไพจิตร   ชีกลำง    นำงสำวไพจิตร   ชีกลำง    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   30/2562
สงัฆทำนพระรำชทำนไปถวำยพระหลวงปู่ ดว้ง  เสนอรำคำ     1,850.-  บำท รำคำ   1,850.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   28  กุมภำพนัธ์  2562
อำย ุ101 ปี ณ วดักอก ต ำบลดอนชมพ ูอ ำเภอโนนสูง  
จงัหวดันครรำชสีมำ

71 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  (กองช่ำง) 10,997.00                    10,997.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   44/2562

โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  มีนำคม  2562
เสนอรำคำ      10,997.-   บำท รำคำ     10,997.- บำท

72 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     6,845.00                      6,845.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   45/2562
ประจ ำเดือน  มีนำคม  2562  ( ส ำนกัปลดั ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   4  มีนำคม  2562

เสนอรำคำ      6,845.-   บำท รำคำ     6,845.- บำท

73 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     4,112.00                      4,112.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   46/2562
ประจ ำเดือน  มีนำคม  2562  ( กองช่ำง ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   4  มีนำคม  2562

เสนอรำคำ      4,112.-   บำท รำคำ     4,112.- บำท

74 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,256.00                      1,256.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   47/2562
 เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นสม้  หมู่ท่ี 2 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   12  มีนำคม  2562

เสนอรำคำ      1,256.-   บำท รำคำ     1,256.- บำท

75 ค่ำจดัซ้ือไมป้ระดบัเพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์รอบอำคำร 39,150.00                    39,150.00            เฉพำะเจำะจง นำงอรุณลกัษณ์  วงศคู์ณ นำงอรุณลกัษณ์  วงศคู์ณ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   48/2562
ส ำนกังำน เสนอรำคำ      39,150.-   บำท รำคำ       39,150.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   13  มีนำคม  2562



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

76 จดัซ้ือป๊ัมจ่ำยสำรเคมี จ  ำนวน 5 เคร่ือง 45,742.50 45,742.50 เฉพำะเจำะจง บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวำยเซ็นเตอร์  จ  ำกดั บริษทั สุภวชัร์ เอ็นวำยเซ็นเตอร์  จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   49/2562
โดย  นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ โดย  นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ เหมำะสม ลงวนัท่ี   14  มีนำคม  2562
เสนอรำคำ   45,742.50.-   บำท รำคำ    45,742.50.- บำท

77 ซ้ือหนำ้กำกอนำมยั 21,000.00                    21,000.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนภูมิภทัร์กำรช่ำง  ร้ำนภูมิภทัร์กำรช่ำง  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   50/2562
โดย นำยภูมิ  ไฝจู โดย นำยภูมิ  ไฝจู เหมำะสม ลงวนัท่ี   14  มีนำคม  2562
เสนอรำคำ      21,000.-   บำท รำคำ       21,000.- บำท

78 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เหตุเพลิงไหม ้ 50,637.00                    50,637.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   51/2562
โรงเก็บของเก่ำ  บำ้นสม้  หมู่ท่ี 2 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   14  มีนำคม  2562

เสนอรำคำ      50,637.-   บำท รำคำ     50,637.- บำท

79 จดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์โครงกำรจดันิทรรศกำรกำรเรียนรู้ 13,056.00                    13,056.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   52/2562
และควำมสำมำรถนกัเรียนศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กองคก์ำร โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   21  มีนำคม  2562
บริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 เสนอรำคำ      13,056.-   บำท รำคำ     13,056.- บำท

80 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 3,009.00 3,009.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   53/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นสม้  หมู่ท่ี 2 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   26  มีนำคม  2562

เสนอรำคำ      3,009.-   บำท รำคำ      3,009.- บำท

81 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรงำนวนัฉลองชยัชนะ 4,512.00                      4,512.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   31/2562
ทำ้วสุรนำรี  ประจ ำปี  2562 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   8  มีนำคม  2562

เสนอรำคำ     4,512.-   บำท รำคำ     4,512.- บำท

82 จำ้งเหมำประกอบอำหำรพร้อมน ้ำด่ืม  เหตุเพลิงไหม ้ 16,800.00                    16,800.00            เฉพำะเจำะจง นำยอดิศกัด์ิ   สร้ำงกลำง นำยอดิศกัด์ิ   สร้ำงกลำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   32/2562
โรงเก็บของเก่ำ  บำ้นสม้  หมู่ท่ี 2 เสนอรำคำ     16,800.-   บำท รำคำ     16,800.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   14  มีนำคม  2562

83 จำ้งเหมำจดัเตรียมสถำนท่ี ตำมโครงกำรงำนวนัฉลอง 13,000.00                    13,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยประกำศ  บญุมำก นำยประกำศ  บญุมำก งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   33/2562

ชยัชนะ ทำ้วสุรนำรีประจ ำปี 2562 เสนอรำคำ     13,000.-   บำท รำคำ     13,000.- บำท ลงวนัท่ี   19  มีนำคม  2562

84 จำ้งเหมำจดัเคร่ืองประกอบบวงสรวงดวงวิญญำณ 25,000.00 25,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสุกำนดำ   แตงกระโทก ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   34/2562
ทำ้วสุรนำรี ตำมโครงกำรงำนวนัฉลองชยัชนะ เสนอรำคำ     25,000.-  บำท รำคำ   25,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   19  มีนำคม  2562
ทำ้วสุรนำรี  ประจ ำปี  2562  

85 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรจดันิทรรศกำรผลงำน  2,471.50                      2,471.50 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   35/2562



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

กำรเรียนรู้  และควำมสำมำรถนกัเรียนศูนยพ์ฒันำ โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   19  มีนำคม  2562
เด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ    2,471.50.-  บำท รำคำ   2,471.50.-  บำท
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561    

86 จำ้งเหมำท ำป้ำยหลกัรำชกำร  10  ประกำร 680.00                         680.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   36/2562
โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   22  มีนำคม  2562
เสนอรำคำ     680.-  บำท รำคำ       680.-  บำท

87 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     4,102.00                      4,102.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   54/2562
ประจ ำเดือน  เมษำยน  2562  ( ส ำนกัปลดั ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   2   เมษำยน  2562

เสนอรำคำ     4,102.-   บำท รำคำ     4,102.- บำท

88 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,743.00                      2,743.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   55/2562
ประจ ำเดือน  เมษำยน  2562  ( กองช่ำง ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี  2   เมษำยน  2562

เสนอรำคำ      2,743.-   บำท รำคำ     2,743.- บำท

89 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน 58 รำยกำร 99,812.81 99,812.81 เฉพำะเจำะจง บริษทั สุภวชัร์  เอน็วำย เซ็นเตอร์ บริษทั สุภวชัร์  เอน็วำย เซ็นเตอร์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   56/2562

โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ เหมำะสม ลงวนัท่ี   4   เมษำยน  2562
เสนอรำคำ      99,812.81   บำท รำคำ     99,812.81 บำท

90 จดัซ้ือวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับำ้  พร้อมอุปกรณ์ 60,600.00                    60,600.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ดบัเบิล้ริช 999  หจก.ดบัเบิล้ริช 999  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   57/2562
กระบอกฉีดยำ และเขม็ฉีดยำ โครงกำรรณรงคป้์องกนั โดย  นำงสำวณฐัรินท ์ จิรเจริญจิตต ์      โดย  นำงสำวณัฐรินท ์ จิรเจริญจิตต ์      เหมำะสม ลงวนัท่ี   11  เมษำยน  2562
โรคพิษสุนขับำ้  ตำมโครงกำรสตัวป์ลอดโรค เสนอรำคำ      60,600.-   บำท รำคำ    60,600.- บำท
คนปลอดภยัจำกโรคพิษสุนขับำ้

91 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  จ  ำนวน  6  รำยกำร 13,295.00                    13,295.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี     58/2562

โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   24   เมษำยน  2562
เสนอรำคำ   13,295.-   บำท รำคำ    13,295.- บำท

92 จดัซ้ือธงชำติและธงตรำสญัลกัษณ์พระรำชพิธี 4,800.00                      4,800.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   59/2562
บรมรำชำภิเษก  พทุธศกัรำช  2562 โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   30   เมษำยน  2562

เสนอรำคำ      4,800.-   บำท รำคำ       4,800.- บำท

93 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุทำง 16,336.00                    16,336.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   37/2562
ทำงถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต ์ พ.ศ. 2562 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   4   เมษำยน  2562



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เสนอรำคำ     16,336.-   บำท รำคำ     16,336.- บำท

94 จำ้งเหมำตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ส ำนกังำน 750.00                         750.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   38/2562
(กองช่ำง) ยี่ห้อ Emachines (Acer) โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   4   เมษำยน  2562
 หมำยเลขครุภณัฑ ์416-57-0003 เสนอรำคำ     750.-   บำท รำคำ     750.- บำท

95 จำ้งเหมำซ่อมแซมตูค้อนโทรลสถำนีส่งน ้ำบำ้นสม้ 71,654.92 71,654.92 เฉพำะเจำะจง บริษทั สุภวชัร์  เอ็นวำย เซ็นเตอร์ จ  ำกดั บริษทั สุภวชัร์  เอ็นวำย เซ็นเตอร์ จ  ำกดั งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี    39/2562
หมู่ท่ี 2  และบำ้นมะระหมู่ท่ี โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ ลงวนัท่ี   5   เมษำยน  2562

เสนอรำคำ     71,654.92   บำท รำคำ     71,654.92  บำท

96 จำ้งเหมำส ำรวจขอ้มูลจ ำนวนสตัวแ์ละข้ึนทะเบียน 6,060.00                      6,060.00              เฉพำะเจำะจง นำยบญุเช้ือ  สุขพิมำย    นำยบญุเช้ือ  สุขพิมำย    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   40/2562

สตัวเ์ล้ียง จ  ำนวน 13 หมู่บำ้น โครงกำรรณรงคป้์องกนั เสนอรำคำ     6,060.-  บำท รำคำ    6,060.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   5   เมษำยน  2562
โรคพิษสุนขับำ้  ตำมโครงกำรสตัวป์ลอดโรค
คนปลอดภยัจำกโรคพิษสุนขับำ้ฯ

97 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรรณรงคป้์องกนั            300.00                         300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   41/2562
โรคพิษสุนขับำ้ ตำมโครงกำรสตัวป์ลอดโรค โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   9  เมษำยน  2562
คนปลอดภยัจำกโรคพิษสุนขับำ้ฯ  เสนอรำคำ   300.-  บำท รำคำ   300.-  บำท

98 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     4,167.00                      4,167.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   60/2562
ประจ ำเดือน  พฤษภำคม  2562  ( กองช่ำง ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   2   พฤษภำคม  2562

เสนอรำคำ     4,167.-   บำท รำคำ     4,167.- บำท

99 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     5,566.00                      5,566.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   61/2562
ประจ ำเดือน  พฤษภำคม  2562  ( ส ำนกัปลดั ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   2   พฤษภำคม  2562

เสนอรำคำ      5,566.- บำท รำคำ     5,566.- บำท

100 จดัซ้ือมิเตอร์น ้ำ จ ำนวน 70 อนั 29,585.50 29,585.50 เฉพำะเจำะจง บริษทั สุภวชัร์  เอน็วำย เซ็นเตอร์ บริษทั สุภวชัร์  เอน็วำย เซ็นเตอร์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   62/2562
โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ เหมำะสม ลงวนัท่ี   8   พฤษภำคม  2562
เสนอรำคำ    29,585.50    บำท รำคำ    29,585.50  บำท

101 จดัซ้ือป๊ัมหอยโข่ง  3HP 220V  จ ำนวน  1  เคร่ือง 16,424.50                    16,424.50            เฉพำะเจำะจง บริษทั สุภวชัร์  เอน็วำย เซ็นเตอร์ บริษทั สุภวชัร์  เอน็วำย เซ็นเตอร์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   63/2562
โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ เหมำะสม ลงวนัท่ี   8   พฤษภำคม  2562
เสนอรำคำ     16,424.50   บำท รำคำ     16,424.50  บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

102 จดัซ้ือครุภณัฑป์ระปำ ป๊ัมหอยโข่ง 3HP 380V 45,903.00                    45,903.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั สุภวชัร์  เอน็วำย เซ็นเตอร์ บริษทั สุภวชัร์  เอน็วำย เซ็นเตอร์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    64/2562
 จ  ำนวน  3  เคร่ือง โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ เหมำะสม ลงวนัท่ี   8   พฤษภำคม  2562

เสนอรำคำ      45,903.-  บำท รำคำ      45,903.- บำท

103 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 4,900.00                      4,900.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   65/2562
(เคร่ืองส ำรองไฟขนำด  800 VA) โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   8   พฤษภำคม  2562

เสนอรำคำ      4,900.-   บำท รำคำ      4,900.- บำท

104 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง  ตำมโครงกำรปรับปรุงสภำพ 40,000.00                    40,000.00            เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   66/2562
แวดลอ้มท่ีอยูอ่ำศยัส ำหรับคนพิกำร  ผูสู้งอำย ุและผูท่ี้ โดย  นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์   โดย  นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์   เหมำะสม ลงวนัท่ี   8   พฤษภำคม  2562
อยูใ่นระยะจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพ เสนอรำคำ      40,000.-   บำท รำคำ      40,000.- บำท

105 จดัซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือส ำหรับใชใ้นกำรวดั 4,190.00                      4,190.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   67/2562
จ ำนวน  2  รำยกำร โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   8   พฤษภำคม  2562

เสนอรำคำ      4,190.-   บำท รำคำ       4,190.- บำท

106 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง  จ  ำนวน   16  รำยกำร     5,838.99                      5,838.99              เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   68/2562
โดย  นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์   โดย  นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์   เหมำะสม ลงวนัท่ี   8   พฤษภำคม  2562
เสนอรำคำ     5,838.99  บำท รำคำ    5,838.99 บำท

107 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,294.00                      1,294.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   69/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นศรีสุข  หมู่ท่ี 8  โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   17   พฤษภำคม  2562

เสนอรำคำ     1,294.-   บำท รำคำ     1,294.- บำท

108 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  ใชก้บัเคร่ืองตดัหญำ้ 602.00                         602.00                 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   70/2562
โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   17   พฤษภำคม  2562
เสนอรำคำ     602.-   บำท รำคำ     602.- บำท

109 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (กองคลงั) 11,050.00                    11,050.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   71/2562
โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   21   พฤษภำคม  2562
เสนอรำคำ      11,050.-   บำท รำคำ      11,050.- บำท

110 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (ตลบัหมึก)  กองช่ำง 18,260.00                    18,260.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   72/2562
โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   24   พฤษภำคม  2562
เสนอรำคำ      18,260.-   บำท รำคำ      18,260.- บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

111 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์กำรจดักิจกรรมเน่ืองในโอกำส  2,160.00                      2,160.00              เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   73/2562
วนัเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจำ้ฯ โดย  นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์   โดย  นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์   เหมำะสม ลงวนัท่ี   30   พฤษภำคม  2562
 พระบรมรำชินี ประจ ำปีพทุธศกัรำช 2562 เสนอรำคำ     2,160  บำท รำคำ    2,160 บำท

112 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์กำรจดักิจกรรมเน่ืองในโอกำส  6,040.00                      6,040.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   74/2562
วนัเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจำ้ฯ  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   30   พฤษภำคม  2562
พระบรมรำชินี ประจ ำปีพทุธศกัรำช 2562    เสนอรำคำ      6,040.-   บำท รำคำ     6,040.- บำท

113 จำ้งท ำโตะ๊หมู่บชูำประดิษฐำนพระฉำยำลกัษณ์ 26,000.00                    26,000.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   43/2562
สมเด็จพระเจำ้อยูห่ัวพร้อมเคร่ืองรำชสกักำระ โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   3   พฤษภำคม  2562

เสนอรำคำ     26,000.-   บำท รำคำ     26,000.- บำท

114 จำ้งเหมำซ่อมคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ (กองช่ำง) ยี่ห้อ HP 2,950.00                      2,950.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   44/2562
หมำยเลขครุภณัฑ ์416-59-0044 โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   8   พฤษภำคม  2562

เสนอรำคำ      2,950.-   บำท รำคำ      2,950.- บำท

115 จำ้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Delux 450.00 450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   45/2562
หมำยเลขครุภณัฑ ์416-50-0019 โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   16   พฤษภำคม  2562

เสนอรำคำ      450.-   บำท รำคำ      450.- บำท

116 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  จ  ำนวน  2  เคร่ือง  1,800.00 1,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   46/2562
โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   17   พฤษภำคม  2562
เสนอรำคำ      1,800.-   บำท รำคำ      1,800.- บำท

117 จำ้งซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  จ  ำนวน  2  เคร่ือง  5,550.00 5,550.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   48/2562
โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   17   พฤษภำคม  2562
เสนอรำคำ      5,550.-   บำท รำคำ      5,550.- บำท

118 จำ้งเหมำจดัพิมพใ์บเสร็จรับเงินศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก 2,550.00                      2,550.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูงส่ิงพิมพ ์ ร้ำนโนนสูงส่ิงพิมพ ์ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   49/2562
องคก์ำรบริหำร ส่วนต ำบลดอนชมพ ู จ  ำนวน 30 เล่ม โดย  นำงปริยำกร  แถวไธสง โดย  นำงปริยำกร  แถวไธสง เหมำะสม ลงวนัท่ี   21   พฤษภำคม  2562

เสนอรำคำ      2,550.-   บำท รำคำ      2,550.- บำท

119 จำ้งยำ้ยเคร่ืองปรับอำกำศ  หมำยเลขครุภณัฑ ์ 7,000.00                      7,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เค.แอร์ แอนด ์เซอร์วิส  ร้ำน พี.เค.แอร์ แอนด ์เซอร์วิส  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   50/2562
420-54-0011 และหมำยเลขครุภณัฑ ์420-50-0010 โดย  นำยประสิทธ์ิ  หนูนอก โดย  นำยประสิทธ์ิ  หนูนอก เหมำะสม ลงวนัท่ี   23  พฤษภำคม  2562



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เสนอรำคำ      7,000.-   บำท รำคำ      7,000.- บำท

120 จำ้งตรวจเช็คระบบเคร่ืองปรับอำกำศ 6,600.00                      6,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เค.แอร์ แอนด ์เซอร์วิส  ร้ำน พี.เค.แอร์ แอนด ์เซอร์วิส  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   51/2562
หมำยเลขครุภณัฑ ์ 420-54-0002 และ โดย  นำยประสิทธ์ิ  หนูนอก โดย  นำยประสิทธ์ิ  หนูนอก เหมำะสม ลงวนัท่ี   28    พฤษภำคม  2562
หมำยเลขครุภณัฑ ์420-50-0003 เสนอรำคำ      6,600.-   บำท รำคำ      6,600.- บำท

121 จำ้งเหมำท ำไวนิลเพ่ือใชใ้นกำรจดักิจกรรม 576.00                         576.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   52/2562
เน่ืองในโอกำสวนัเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี    30   พฤษภำคม  2562
พระนำงเจำ้ฯ พระบรมรำชินี เสนอรำคำ      576.-   บำท รำคำ      576.- บำท
ประจ ำปีพทุธศกัรำช 2562  

122 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,583.00                      2,583.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   75/2562
ประจ ำเดือน  มิถุยำยน 2562  ( ส ำนกัปลดั) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   4   มิถุนำยน 2562

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

123 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,588.00                      2,588.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   76/2562
ประจ ำเดือน  มิถุนำยน  2562  (กองช่ำง) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   4   มิถุนำยน 2562

เสนอรำคำ     2,588.- บำท รำคำ     2,588.- บำท

124 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 3,594.00                      3,594.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   77/2562
 เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นจอก  หมู่ท่ี 11 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   7   มิถุนำยน 2562

เสนอรำคำ     3,594.-   บำท รำคำ    3,594.- บำท

125 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  (กองกำรศึกษำฯ) 32,342.00                    32,342.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   78/2562
 จ  ำนวน  16  รำยกำร โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี   10   มิถุนำยน 2562

เสนอรำคำ    32,342.-   บำท รำคำ     32,342.-  บำท

126 จดัซ้ือน ้ำยำเคมีส ำหรับพน่หมอกควนัและทรำยอะเบท 21,600.00                    21,600.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอม็.วำย.เค.เทรดด้ิง ร้ำนเอม็.วำย.เค.เทรดด้ิง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    79/2562
ส ำหรับก ำจดัลูกน ้ำยงุลำย  ตำมโครงกำรรณรงคป้์องกนั  โดย  นำยปภินวิช   ศรีธร    โดย  นำยปภินวิช   ศรีธร   เหมำะสม ลงวนัท่ี   12   มิถุนำยน 2562
โรคไขเ้ลือดออก ประจ ำปี 2562 เสนอรำคำ      21,600.-  บำท รำคำ      21,600.- บำท

127 จดัซ้ือวสัดุทอ่ระบำยน ้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและ 30,388.00                    30,388.00            เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั   ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   80/2562
รำงระบำยน ้ำคอนกรีตเสริมเหล็กส ำเร็จรูป โดย  นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์   โดย  นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์   เหมำะสม ลงวนัท่ี   20  มิถุนำยน 2562
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ     30,388  บำท รำคำ    30,388 บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

128 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 5,872.00                      5,872.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   82/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นจอก หมู่ท่ี 11 บำ้นมะระ  โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   25   มิถุนำยน 2562
หมู่ท่ี 3 และบำ้นดอนรี  หมู่ท่ี 5  เสนอรำคำ     5,872.-   บำท รำคำ     5,872.- บำท

129 จำ้งเหมำบริกำรให้เช่ำพ้ืนท่ีทำงอินเตอร์เน็ตและ 7,000.00                      7,000.00              เฉพำะเจำะจง บริษทัไทมส์มีเดีย เวบ็ดีไซน์ จ  ำกดั บริษทัไทมส์มีเดีย เวบ็ดีไซน์ จ  ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   53/2562
จดทะเบียนโดเมนเนมและ Hosting ภำยใตช่ื้อ โดย  นำงนงลกัษณ์  ยวุรัตน์ โดย  นำงนงลกัษณ์  ยวุรัตน์ เหมำะสม ลงวนัท่ี   4   มิถุนำยน 2562
http://www.donchompoo.go.th เสนอรำคำ     7,000.-   บำท รำคำ     7,000.- บำท

130 จำ้งเหมำท ำป้ำยกำรประชุมคณะกรรมกำรพฒันำ             300.00                         300.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   54/2562
ทอ้งถ่ิน และประชำคมทอ้งถ่ินร่วมประชุมประชำคม โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   6   มิถุนำยน 2562
ระดบัต ำบลทบทวนแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 เสนอรำคำ    300.-   บำท รำคำ     300.- บำท

131 จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลส ำหรับกำรประชุมเหล่ำกำชำด 1,450.00 1,450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   56/2562
จงัหวดัภำค 5  คร้ังท่ี 2/2562  ณ  จงัหวดันครรำสีมำ โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   20   มิถุนำยน 2562

เสนอรำคำ      1,450.-   บำท รำคำ      1,450.- บำท

132 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรจดัพิธีไหวค้รูศูนยพ์ฒันำ 405.00 405.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   57/2562
เด็กเล็ก  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   25  มิถุนำยน 2562

เสนอรำคำ      405.-   บำท รำคำ      405.- บำท

133 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,648.00                      2,648.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   83/2562
ประจ ำเดือน  กรกฎำคม 2562  ( ส ำนกัปลดั) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี      3    กรกฏำคม 2562

เสนอรำคำ     2,648.-   บำท รำคำ    2,648.- บำท

134 จดัซ้ือโตะ๊หมู่บชูำ  จ  ำนวน 1 ชุด  11,770.00                    11,770.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอก็เส็ง ร้ำนเอก็เส็ง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    84/2562
โดย นำยณัฏฐช์ยกร  สุวฒันะพงศเ์ชฏ โดย นำยณัฏฐ์ชยกร  สุวฒันะพงศเ์ชฏ เหมำะสม ลงวนัท่ี     3     กรกฏำคม 2562
เสนอรำคำ     11,770.- บำท รำคำ     11,770.- บำท

135 จดัซ้ือถงัตม้น ้ำไฟฟ้ำ ระบบดิจิตอล ขนำดควำมจุ 21 ลิตร 12,000.00                    12,000.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018  จ ำกดับริษทั มัง่ค ัง่ทรัพย ์2018  จ ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    85/2562
จ ำนวน 1 ถงั โดย  นำงสำวกรองกำญจน์   สำมประทีป โดย  นำงสำวกรองกำญจน์   สำมประทีป เหมำะสม ลงวนัท่ี    3   กรกฏำคม 2562

เสนอรำคำ     12,000.-   บำท รำคำ    12,000.- บำท

136 จดัซ้ือโตะ๊หมู่บชูำ  จ  ำนวน 1 ชุด  11,770.00                    11,770.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอก็เส็ง ร้ำนเอก็เส็ง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   86/2562
โดย นำยณัฏฐช์ยกร  สุวฒันะพงศเ์ชฏ โดย นำยณัฏฐ์ชยกร  สุวฒันะพงศเ์ชฏ เหมำะสม ลงวนัท่ี     4     กรกฏำคม 2562
เสนอรำคำ     11,770.- บำท รำคำ     11,770.- บำท
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ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

137 จดัซ้ือน ้ำยำเคมีส ำหรับพน่หมอกควนัและทรำยอะเบท 82,200.00                    82,200.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนธรรมชำติซพัพลำย  ร้ำนธรรมชำติซพัพลำย  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   87/2562
ส ำหรับก ำจดัลูกน ้ำยงุลำย  ตำมโครงกำรรณรงคป้์องกนั  โดย  นำงสำวฐิกำภคัรวี  เดชะคุณ  โดย  นำงสำวฐิกำภคัรวี  เดชะคุณ เหมำะสม ลงวนัท่ี    5   กรกฏำคม 2562
โรคไขเ้ลือดออก ประจ ำปี 2562 เสนอรำคำ      82,200.-  บำท รำคำ      82,200.- บำท

138 ซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 27,216.24 27,216.24 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   88/2562
ตำมโครงกำรรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออก  ปี 2562 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี      8    กรกฏำคม 2562

เสนอรำคำ     27,216.24  บำท รำคำ    27,216.24  บำท

139 จดัซ้ือชุด Drum  Samsung  จ ำนวน  1  รำยกำร 6,200.00                      6,200.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    89/2562
โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    9    กรกฏำคม 2562
เสนอรำคำ     6,200.-   บำท รำคำ     6,200.- บำท

140 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,653.00                      2,653.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   90/2562
ประจ ำเดือน  กรกฎำคม  2562  (กองช่ำง) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    11   กรกฏำคม 2562

เสนอรำคำ     2,653.-   บำท รำคำ     2,653.- บำท

141 ซ้ือชุดของรำงวลั  ตำมโครงกำรค่ำยส่งเสริมคุณธรรม 1,995.00                      1,995.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    91/2562
จริยธรรม  ประจ ำปี  พ.ศ. 2562 โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    11    กรกฏำคม 2562

เสนอรำคำ    1,995.-   บำท รำคำ     1,995.- บำท

142 ซ้ือวสัดุ - อุปกรณ์ในกำรจดักิจกรรมตำมโครงกำรค่ำย 4,560.00 4,560.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   92/2562
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ประจ ำปี  พ.ศ. 2562  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    11   กรกฏำคม 2562

เสนอรำคำ      4,560.-   บำท รำคำ      4,560.- บำท

143 ซ้ือครุภณัฑง์ำนบำ้นงำนครัว  (เตำแก๊ส)  7,200.00 7,200.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    93/2562

โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี     18   กรกฏำคม 2562
เสนอรำคำ      7,200.-   บำท รำคำ      7,200.- บำท

144 ซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  (เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ 15,900.00                    15,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    94/2562
ส ำหรับงำนส ำนกังำน)  งำนกิจกำรประปำ โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   23   กรกฏำคม 2562

เสนอรำคำ      15,900.-   บำท รำคำ      15,900.- บำท

145 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  (เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก 6,200.00                      6,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    95/2562
Inkjet Printer) โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    23   กรกฏำคม 2562



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เสนอรำคำ     6,200.-   บำท รำคำ      6,200.- บำท

146 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  (เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ 15,900.00                    15,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    96/2562
ส ำหรับงำนส ำนกังำน)  งำนกำรเกษตร โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี      23    กรกฏำคม 2562

เสนอรำคำ      15,900.-   บำท รำคำ    15,900.- บำท

147 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน (ส ำนกัปลดั) จ ำนวน  41  รำยกำร 24,830.00                    24,830.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    97/2562

โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    30    กรกฏำคม 2562
เสนอรำคำ      24,830.-   บำท รำคำ      24,830.- บำท

148 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว (ส ำนกัปลดั) จ ำนวน  20  รำยกำร 11,495.00                    11,495.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    98/2562

โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี    30    กรกฏำคม 2562
เสนอรำคำ      11,495.-   บำท รำคำ      11,495.- บำท

149 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 12,000.00                    12,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร    พวงทอง นำยพงศกร    พวงทอง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี    58/2562
โครงกำรรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออก ประจ ำปี 2562 เสนอรำคำ      12,000.-   บำท รำคำ      12,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  8  กรกฎำคม 2562

150 จำ้งท ำป้ำยโครงกำรค่ำยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 600.00                         600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   59/2562
ประจ ำปี พ.ศ. 2562 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   9   กรกฎำคม 2562

เสนอรำคำ      600.-   บำท รำคำ      600.- บำท

151 จำ้งเหมำบริกำรเคร่ืองเสียงโครงกำรค่ำยส่งเสริม 3,500.00                      3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประกำศ  บญุมำก นำยประกำศ  บญุมำก งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี    60/2562
คุณธรรมจริยธรรม  ประจ ำปี  พ.ศ. 2562 เสนอรำคำ      3,500.-   บำท รำคำ      3,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   18   กรกฎำคม 2562

152 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 420.00                         420.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี    61/2562
ส ำหรับคณะผูบ้ริหำร สมำชิกสภำฯ พนกังำนส่วนต ำบล  โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   24   กรกฎำคม 2562
ลูกจำ้งประจ ำ  พนกังำนจำ้งทัว่ไป เสนอรำคำ      420.-   บำท รำคำ      420.- บำท
พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

153 จำ้งเหมำเช็คระยะและตรวจเช็คช่วงล่ำงรถยนต ์ 39,328.92 39,328.92 เฉพำะเจำะจง บริษทั มิตซูสงวนพงษ ์มอเตอร์ส จ ำกดั บริษทั มิตซูสงวนพงษ ์มอเตอร์ส จ ำกดั งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี    62/2562
ยี่ห้อ มิตซูบิชิ  หมำยเลขทะเบียน กฉ 9632 เสนอรำคำ    39,328.92   บำท รำคำ      39,328.92  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   24   กรกฎำคม 2562

154 จำ้งเหมำผูช่้วยงำนจดัเก็บรำยได ้ขององคก์ำรบริหำร 30,000.00                    30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวณฐักำนต ์ เสมอใจ     นำงสำวณฐักำนต ์ เสมอใจ     งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี    63/2562
ส่วนต ำบลดอนชมพ ู (กองคลงั) 4  เดือน ๆละ 7,500 บำท เสนอรำคำ      30,000.-   บำท รำคำ      30,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   31   กรกฎำคม 2562



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

155 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     5,141.00                      5,141.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  99/2562
ประจ ำเดือน  สิงหำคม 2562  ( ส ำนกัปลดั) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี     1    สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ     5,141.-   บำท รำคำ   5,141.- บำท

156 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     3,852.00                      3,852.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   100/2562
ประจ ำเดือน  สิงหำคม  2562  (กองช่ำง) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ     3,852.- บำท รำคำ     3,852.- บำท

157 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 3,246.40 3,246.40 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  101/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นมะระ  หมู่ท่ี 3 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   สิงหำคม  2562

และบำ้นเปลำะปลอ  หมู่ท่ี 7 เสนอรำคำ     3,246.40   บำท รำคำ    3,246.40 บำท

158 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,597.20 1,597.20 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    102/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นเปลำะปลอ  หมู่ท่ี 7 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    6   สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ     1,597.20 บำท รำคำ     1,597.20 บำท

159 จดัซ้ือยางรถยนตส่์วนกลาง  หมายเลขทะเบียน 19,690.01 19,690.01 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1989 สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   103/2562
 กพ-3853 นครรำชสีมำ   หมำยเลขครุภณัฑ ์ เสนอรำคำ     19,690.01 บำท รำคำ     19,690.01 บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   8  สิงหำคม  2562
001 - 51- 0002

160 จดัซ้ือตน้รวงผ้ึง   ตำมโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ 35,100.00                    35,100.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    104/2562
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัวฯ โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี     8    สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ     35,100.-  บำท รำคำ   35,100.-  บำท

161 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  (เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก 6,200.00                      6,200.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    105/2562
Inkjet Printer) โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี     9    สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ     6,200.-   บำท รำคำ     6,200.- บำท

162 ซ้ือน ้ำด่ืม  ตำมโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ 1,500.00                      1,500.00              เฉพำะเจำะจง นำงขวญัฤดี  ก ำเนิดกลำง นำงขวญัฤดี  ก ำเนิดกลำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    106/2562
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัวฯ เสนอรำคำ     1,500.-   บำท รำคำ     1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    14   สิงหำคม  2562

163 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,585.20 1,585.20 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    108/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นดอนชมพพูฒันำ  หมู่ท่ี 10 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    14   สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ    1,585.20   บำท รำคำ     1,585.20  บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

164 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงประเภทดีเซล  ใชก้บัเคร่ืองสูบน ้ำ 23,372.92 23,372.92 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    110/2562
ขนำดใหญ่ขนำดทอ่  12  น้ิว  หมำยเลขครุภณัฑ ์ โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    14    สิงหำคม  2562
155-59-0002  ใชก้บัเคร่ืองสูบน ้ำแบบทอ่พญำนำค  เสนอรำคำ      23,372.92   บำท รำคำ      23,372.92  บำท
 หมำยเลขครุภณัฑ ์155-60-0027  และใชก้บั
เคร่ืองสูบน ้ำแบบทอ่พญำนำค  หมำยเลขครุภณัฑ ์
155-60-0028  สูบน ้ำหมู่ 1

165 จดัซ้ือน ้ำมนัหล่อล่ืน  ส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ำและเคร่ือง 6,000.00                      6,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  111/2562
สูบน ้ำแบบทอ่พญำนำค  จ  ำนวน  3  ถงั โดย นำงพิกุล  ก ำบงักำย โดย นำงพิกุล  ก ำบงักำย เหมำะสม ลงวนัท่ี     15    สิงหำคม  2562

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

166 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  (กองกำรศึกษำฯ) 8,047.00                      8,047.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    112/2562
 จ  ำนวน  18  รำยกำร   โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี     16    สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ      8,047.-   บำท รำคำ      8,047.- บำท

167 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,585.20 1,585.20 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    113/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นดอนชมพ ู หมู่ท่ี 1 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี     21    สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ     1,585.20  บำท รำคำ      1,585.20 บำท

168 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน  จ  ำนวน  26  รำยกำร (กองช่ำง) 10,563.00                    10,563.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    114/2562
 เพ่ือใชใ้นกำรปฏิบติังำน  ในส่วนของกองช่ำง โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี      27   สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ      10,563.-   บำท รำคำ    10,563.- บำท

169 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน  24  รำยกำร 15,746.00                    15,746.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์ (ฮกก่ี)  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    115/2562
เพ่ือใชใ้นกำรปฏิบติังำนในส่วนของกองคลงั โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ โดย   นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้ เหมำะสม ลงวนัท่ี     29    สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ      15,746.-   บำท รำคำ      15,746.- บำท

170 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,603.20 1,603.20 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    116/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก บำ้นดอนชมพพูฒันำ หมู่ท่ี 10  โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี     29    สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ      1,603.20   บำท รำคำ      1,603.20 บำท

171 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน  15  รำยกำร 15,746.00                    15,746.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั สุภวชัร์  เอ็นวำย เซ็นเตอร์ จ  ำกดั บริษทั สุภวชัร์  เอ็นวำย เซ็นเตอร์ จ  ำกดั งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    117/2562
โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ เหมำะสม ลงวนัท่ี     30    สิงหำคม  2562
เสนอรำคำ      84,187.60   บำท รำคำ      84,187.60  บำท

172 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  1,500.00                      1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร    พวงทอง    นำยพงศกร    พวงทอง    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   64/2562



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

บำ้นเปลำะปลอ หมู่ท่ี 7 และ บำ้นมะระ หมู่ท่ี  3 เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี     1    สิงหำคม  2562

173 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  1,500.00                      1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร    พวงทอง    นำยพงศกร    พวงทอง    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   65/2562
บำ้นเปลำะปลอ หมู่ท่ี 7 เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   6  สิงหำคม  2562

174 จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเขำ้เล่มสมุด 2,040.00                      2,040.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลดัดำวลัย ์ ร้ำนลดัดำวลัย ์ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   66/2562
จดหน่วยน ้ำประปำ โดย นำยสิทธิโชค  เนียมแตง โดย นำยสิทธิโชค  เนียมแตง เหมำะสม ลงวนัท่ี    7   สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ      2,040.-   บำท รำคำ      2,040.- บำท

175 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต ์หมายเลขทะเบียน 7,688.49                      7,688.49              เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1989 งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   67/2562
กพ-3853 นครรำชสีมำ   หมำยเลขครุภณัฑ ์ เสนอรำคำ    7,688.49   บำท รำคำ      7,688.49  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    8    สิงหำคม  2562
001 - 51- 0002  

176 จำ้งเหมำจดัท ำใบเสร็จรับเงินค่ำน ้ำประปำ  18,000.00                    18,000.00            เฉพำะเจำะจง บริษทัโจเซฟ  พลำสติก กำร์ด (โครำช) แอนดป์ร้ินท ์จ  ำกดั บริษทัโจเซฟ  พลำสติก กำร์ด (โครำช) แอนดป์ร้ินท ์จ  ำกดั งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   68/2562
 จ  ำนวน  6,000  ชุด  โดย  ว่ำท่ี ร.ต.วิโรจ  ศกุลวงศ์ โดย  ว่ำท่ี ร.ต.วิโรจ  ศกุลวงศ์ เหมำะสม ลงวนัท่ี    9   สิงหำคม  2562

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

177 จา้งเหมาบริกำรรถขดุไฮดรอลิค แบบตีนตะขำบ 24,500 24,500 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม   คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   69/2562
จ ำนวน  1  คนั เสนอรำคำ      24,500.-   บำท รำคำ     24,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  14  สิงหำคม  2562

178 จำ้งเหมำท ำป้ำย ตำมโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ 864.00                         864.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   70/2562
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัวฯ โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    14   สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ      864.-   บำท รำคำ      864.- บำท

179 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  1,500.00                      1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร    พวงทอง    นำยพงศกร    พวงทอง    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   71/2562
บำ้นดอนชมพพูฒันำ หมู่ท่ี10 (ด.ช.พลวชัร จนัทร์ค  ำภำ)  เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   14   สิงหำคม  2562

180 จำ้งเหมำตรวจสภำพระยะกำรบ ำรุงรักษำรถยนต์ 4,716.03                      4,716.03              เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั โตโยตำ้โครำช 1988 งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   72/2562
ส่วนกลำง  หมำยเลขทะเบียน ผษ8508 นครรำชสีมำ เสนอรำคำ    4,716.03   บำท รำคำ      4,716.03  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   15  สิงหำคม  2562

181 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 1,500.00                      1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยพงศกร  พวงทอง นำยพงศกร  พวงทอง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   73/2562
บำ้นดอนชมพ ู หมู่ท่ี 1  (ด.ช.ภำกร   ส ำกลำง) เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    21   สิงหำคม  2562

182 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก                 1,500.00                      1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต    นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   74/2562
บำ้นดอนชมพพูฒันำ  หมู่ท่ี 10 เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   30  สิงหำคม  2562



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

(นำงมณีรัตน์  ปำนทองหลำง) 

183 จำ้งเหมำโครงกำรก่อสร้ำงแทน่ประดิษฐำน พทุธสถำน 100,000.00                  100,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง หจก.ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง เป็นผูท่ี้เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำจำ้งเลขท่ี   28/2562
สำมสมัพนัธ์ของชุมชน ศพด.อบต.ดอนชมพู นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์ นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์ ลงวนัท่ี   21  สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ    100,000.-   บำท รำคำ      100,000.- บำท

184 จำ้งเหมำโครงกำรก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลงหินคลุก 224,000.00                  224,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง หจก.ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง เป็นผูท่ี้เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำจำ้งเลขท่ี   29/2562
จำกแยกวดัดอนชมพ ูไปทำงป๊ัมแก๊สสบำยดี นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์ นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์ ลงวนัท่ี   21  สิงหำคม  2562
บำ้นดอนตะแบง  หมู่ 9 เสนอรำคำ    224,000.-   บำท รำคำ      224,000.- บำท

185 จำ้งเหมำโครงกำรปรับปรุง ต่อเติมอำคำรศูนยพ์ฒันำ 134,000.00                  134,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง หจก.ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง เป็นผูท่ี้เสนอรำคำต ่ำสุด สญัญำจำ้งเลขท่ี   30/2562
เด็กเล็กองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์ นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์ ลงวนัท่ี  26   สิงหำคม  2562

เสนอรำคำ    134,000.-   บำท รำคำ      134,000.- บำท

186 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     5,176.00                      5,176.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  118/2562
ประจ ำเดือน  กนัยำยน 2562  ( ส ำนกัปลดั) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   2   กนัยำยน  2562

เสนอรำคำ     5,176.-   บำท รำคำ   5,176.- บำท

187 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (ช่ำง) 9,730.00                      9,730.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  119/2562
โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   3   กนัยำยน  2562
เสนอรำคำ     9,730.-   บำท รำคำ    9,730.- บำท

188 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (กองกำรศึกษำ) 6,850.00                      6,850.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  120/2562
โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   3   กนัยำยน  2562
เสนอรำคำ    6,850.-   บำท รำคำ     6,850.- บำท

189 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  (กองคลงั) 15,080.00                    15,080.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  120/2562
โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   3  กนัยำยน  2562
เสนอรำคำ    15,080.-   บำท รำคำ   15,080.- บำท

190 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,578.00                      2,578.00              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   121/2562
ประจ ำเดือน  กนัยำยน  2562  (กองช่ำง) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   9  กนัยำยน  2562

เสนอรำคำ     2,578.- บำท รำคำ     2,578.- บำท

191 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,585.20                      1,585.20              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  122/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นดอนชมพ ู หมู่ท่ี 1 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    9   กนัยำยน  2562



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เสนอรำคำ   1,585.20     บำท รำคำ   1,585.20  บำท

192 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,603.20                      1,603.20              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   123/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นสม้  หมู่ท่ี 2 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   11  กนัยำยน  2562

เสนอรำคำ   1,603.20   บำท รำคำ  1,603.20   บำท

193 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำง (ทอ่ระบำยน ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)  42,275.70                    42,275.70            เฉพำะเจำะจง หจก.ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง หจก.ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   124/2562

นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์ นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์ เหมำะสม ลงวนัท่ี    12   กนัยำยน  2562
เสนอรำคำ    42,275.70  บำท รำคำ      42,275.70 บำท

194 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,603.20                      1,603.20              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    125/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นดอนชมพพูฒันำ  หมู่ท่ี 10 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   13    กนัยำยน  2562

เสนอรำคำ    1,603.20  บำท รำคำ  1,603.20  บำท

195 จดัซ้ือหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ ์ HP Officejet 7110 9,320.00                      9,320.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  126/2562
 หมำยเลขครุภณัฑ ์416-62-0069 โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   16   กนัยำยน  2562

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

196 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพน่หมอกควนั 1,597.20                      1,597.20              เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  127/2562
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  บำ้นเปลำะปลอ  หมู่ท่ี 7 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    16   กนัยำยน  2562

เสนอรำคำ    1,597.20 บำท รำคำ    1,597.20   บำท

197 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง  ประเภท ดีเซล  ส ำหรับเคร่ือง 28,427.76 28,427.76 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   129/2562
สูบน ้ำแบบทอ่พญำนำค  ขนำด  8  น้ิว  จ  ำนวน  2  เคร่ือง โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   30   กนัยำยน  2562

เสนอรำคำ    28,427.76  บำท รำคำ   28,427.76   บำท

198 จำ้งเหมำซ่อมแซมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์   5,750.00                      5,750.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   75/2562
จ ำนวน  3  เคร่ือง  (กองกำรศึกษำ) โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    4   กนัยำยน  2562

เสนอรำคำ     5,750.-   บำท รำคำ     5,750.- บำท

199 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  1,500.00                      1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต    นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   76/2562
บำ้นดอนชมพ ู หมู่ท่ี 1 เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    9   กนัยำยน  2562

200 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  1,500.00                      1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต    นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   77/2562
บำ้นสม้  หมู่ท่ี 2 เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    11   กนัยำยน  2562



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ

ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

201 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  1,500.00                      1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต    นำยธนกฤต  จินตนำพิชิต    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   78/2562
บำ้นดอนชมพ ู หมู่ท่ี 10 เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    13   กนัยำยน  2562

202 จำ้งเหมำบ ำรุงซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้ำ  จ  ำนวน  2  เคร่ือง 10,000.00                    10,000.00            เฉพำะเจำะจง บริษทั สุภวชัร์ เอน็วำยเซ็นเตอร์ จ  ำกดั บริษทั สุภวชัร์ เอน็วำยเซ็นเตอร์ จ  ำกดั งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   79/2562
นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ เหมำะสม ลงวนัท่ี    14   กนัยำยน  2562
เสนอรำคำ      10,000.-   บำท รำคำ     10,000.- บำท

203 จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเขำ้เล่มขอ้บญัญติัเร่ืองงบประมำณ 4,222.40                      4,222.40              เฉพำะเจำะจง ร้ำนลดัดำวลัย์ ร้ำนลดัดำวลัย์ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   80/2562
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 โดย นำยสิทธิโชค  เนียมแตง โดย นำยสิทธิโชค  เนียมแตง เหมำะสม ลงวนัท่ี   25   กนัยำยน  2562

เสนอรำคำ  4,222.40   บำท รำคำ   4,222.40 บำท

204 จำ้งเหมำบริกำรรถขดุไฮดรอลิค  แบบตีนตะขำบ  19,600.00                    19,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยสนัติชยั  ชำญนอก นำยสนัติชยั  ชำญนอก งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   81/2562
 (รถแบคโฮ)  จ ำนวน  ๑  คนั เสนอรำคำ      19,600.-   บำท รำคำ      19,600.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   30  กนัยำยน  2562

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

                                    ต  าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย ์


