
ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 จดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยงัชีพ) ให้บุคคลเส่ียงต่อ 18,900.00               18,900.00        เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนกึ ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนกึ ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   50/2565

กำรเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 16) โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวนัที่  1 เมษำยน  2565
เสนอรำคำ    18,900.-  บำท รำคำ     18,900.-  บำท

2 จดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยงัชีพ) ให้บุคคลเส่ียงต่อ 11,200.00               11,200.00        เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนกึ ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนกึ ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   51/2565
กำรเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 17) โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวนัที่  4 เมษำยน  2565

เสนอรำคำ    11,200.-  บำท รำคำ     11,200.-  บำท

3 จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน  จ ำนวน 21 รำยกำร (ส ำนักปลัด) 9,347.00                 9,347.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เจดิจำ้ศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่)  หจก.เจดิจำ้ศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่)  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   52/2565
 โดย   นำยสุวทิย ์ ต้ังเจดิจำ้  โดย   นำยสุวทิย ์ ต้ังเจดิจำ้ เหมำะสม ลงวนัที่  7  เมษำยน  2565

เสนอรำคำ  9,347.-บำท รำคำ  9,347.-บำท

4 จดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยงัชีพ) ให้บุคคลเส่ียงต่อ 7,700.00                 7,700.00         เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนกึ ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนกึ ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   53/2565

กำรเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 18) โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวนัที่  7  เมษำยน  2565

เสนอรำคำ  7,700.-บำท รำคำ  7,700.-บำท

5 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำจ ำนวน 9 รำยกำร 11,640.00 11,640.00 เฉพำะเจำะจง หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   54/2565

โดยนำงสำวพรรษพร อุ่นเมตตำอำรี โดย นำงเดือนเพ็ญ  ตระกูลสิริโชค เหมำะสม ลงวนัที่  8 เมษำยน  2565

เสนอรำคำ  11,640 บำท รำคำ  11,640 บำท

6 จดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยงัชีพ) ให้บุคคลเส่ียงต่อ 19,314.00               19,314.00        เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนกึ ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนกึ ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   55/2565

กำรเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 19) โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวนัที่  12 เมษำยน  2565

เสนอรำคำ  19,314.-บำท รำคำ  19,314.-บำท

7 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง ชนิดดีเซล  ส้ำหรับเคร่ืองสูบน้้ำแบบ 53,991.00               53,991.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั  ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนกึ ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   56/2565

ท่อพญำนำค  หมำยเลขครุภัณฑ์ 055-59-002 ,  โดย  นำยศิริวฒัน์  เกตุแก้ว  โดย  นำยศิริวฒัน์  เกตุแก้ว เหมำะสม ลงวนัที่  12  เมษำยน  2565

055-63-0037  และ 055-63-0038  เพือ่สูบน้ ำ เสนอรำคำ  53,991  บำท    รำคำ  53,991  บำท

จำกบึงสระแกเข้ำสู่สระหนองบอน บ้ำนดอนชมพู หมู่ 1 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  เมษำยน  2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู  อ ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

วนัที่       1      เดือน  มิถนุำยน   พ.ศ.  2565

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

8 จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 2 รำยกำร 11,000.00               11,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   57/2565

โดย นำงพิกุล  ก ำบังกำย โดย นำงพิกุล  ก ำบังกำย เหมำะสม ลงวนัที่  19 เมษำยน  2565

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

9 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 รำยกำร 4,400.00                 4,400.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   58/2565

โดย นำงพิกุล  ก ำบังกำย โดย นำงพิกุล  ก ำบังกำย เหมำะสม ลงวนัที่  19 เมษำยน  2565

เสนอรำคำ  4,400.-  บำท    รำคำ  4,400.-  บำท

10 จดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยงัชีพ) ให้บุคคลเส่ียงต่อ 20,730.00 20,730.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนกึ ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนกึ ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   59/2565

กำรเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 20) โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวนัที่  19 เมษำยน  2565

เสนอรำคำ  20,730.-บำท   รำคำ  20,730.-บำท

11 จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง ส ำหรับรถขุดไฮดรอลิค 21,367.90               21,367.90        เฉพำะเจำะจง หจก. 999 แทรคเตอร์  หจก. 999 แทรคเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   61/2565

แบบตีนตะขำบ (รถแบ็คโฮ)  จ ำนวน 6 รำยกำร โดย นำงเดือนเพ็ญ  ตระกูลสิริโชค โดย นำงเดือนเพ็ญ  ตระกูลสิริโชค เหมำะสม ลงวนัที่ 25  เมษำยน  2565

เสนอรำคำ  21,367.90  บำท   รำคำ   21,367.90 บำท

12 จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส ำหรับรถขุดไฮดรอลิค 4,012.50                 4,012.50 เฉพำะเจำะจง หจก. 999 แทรคเตอร์  หจก. 999 แทรคเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   62/2565

แบบตีนตะขำบ (รถแบ็คโฮ) จ ำนวน 2 รำยกำร โดย นำงเดือนเพ็ญ  ตระกูลสิริโชค โดย นำงเดือนเพ็ญ  ตระกูลสิริโชค เหมำะสม ลงวนัที่ 25  เมษำยน  2565

เสนอรำคำ  4,012.50  บำท   รำคำ   4,012.50 บำท

13 จดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยงัชีพ) ให้บุคคลเส่ียงต่อ 15,400.00 15,400.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนกึ ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนกึ ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   63/2565

กำรเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 21) โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวนัที่  26  เมษำยน  2565

เสนอรำคำ  15,400.-บำท   รำคำ  15,400.-บำท

14 จดัซ้ือน้้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ประจ้ำปีงบประมำณ 80,000.00               80,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   64/2565

2565  คร้ังที่ 3 โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแก้ว    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแก้ว    เหมำะสม ลงวนัที่  29 เมษำยน  2565

เสนอรำคำ  80,000.-บำท    รำคำ  80,000.-บำท



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขที่และวนัที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

15 จดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยงัชีพ) ให้บุคคลเส่ียงต่อ 7,000.00                 7,000.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนกึ ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนกึ ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   65/2565

กำรเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 22) โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวนัที่ 29  เมษำยน  2565

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

16 จำ้งเหมำท ำป้ำยโครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง 11,738.00               11,738.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงท์เจ็ท  โดย  ร้ำนโนนสูง  อิงท์เจ็ท  โดย  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจำ้งเลขที่   65/2565
ถนนช่วงเทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ.2565  โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัที่  4  เมษำยน  2565

เสนอรำคำ  11,738.-บำท   รำคำ  11,738.-บำท

17 จำ้งท้ำป้ำยศูนยช์่วยเหลือประชำชนขององค์กำรบริหำร 1,000.00                 1,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงท์เจ็ท  โดย  ร้ำนโนนสูง  อิงท์เจ็ท  โดย  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจำ้งเลขที่   66/2565

ส่วนต ำบลดอนชมพู โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัที่  21  เมษำยน  2565

เสนอรำคำ  1,000.-บำท   รำคำ  1,000.-บำท

   

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


