
ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง(กองช่ำง) 46,717.42               46,717.42       เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  35/2565

หมำยเลขทะเบียน ผษ–8508 นม และรถแบคโฮ โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแก้ว    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแก้ว    เหมำะสม ลงวนัที ่ 1 มีนำคม  2565
ประจ ำเดือน มีนำคม 2565  เสนอรำคำ    46,717.42  บำท รำคำ     46,717.42  บำท

2 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)  ให้บุคคลเส่ียง 36,400.00               36,400.00       เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  36/2565
ต่อกำรเกิดโรค COVID-19 (รอบที ่7) โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวนัที ่ 2  มีนำคม  2565

เสนอรำคำ    36,4000.-  บำท รำคำ     36,400.-  บำท

3 จดัซ้ือเคร่ืองอปุโภคบริโภค (ถงุยงัชีพ) ใหบุ้คคล 14,700.00               14,700.00       เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  37/2565

เส่ียงต่อกำรเกิดโรค COVID-19 (รอบที ่8) โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวนัที ่ 4  มีนำคม  2565

เสนอรำคำ  14,700.-บำท รำคำ  14,700.-บำท

4 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้บุคคลเส่ียง 16,584.00               16,584.00       เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  38/2565

ต่อกำรเกิดโรค COVID-19 (รอบที ่9) โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวนัที ่ 8  มีนำคม  2565

เสนอรำคำ  16,584.-บำท รำคำ  16,584.-บำท

5 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส ำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขำบ 3,429.35 3,429.35 เฉพำะเจำะจง หจก. 999 แทรคเตอร์   หจก. 999 แทรคเตอร์   สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  39/2565

(รถแบคโฮ)  จ ำนวน 4 รำยกำร โดย นำงเดือนเพ็ญ  ตระกูลสิริโชค โดย นำงเดือนเพ็ญ  ตระกูลสิริโชค เหมำะสม ลงวนัที ่ 10  มีนำคม  2565

เสนอรำคำ  3,429.35 บำท รำคำ  3,429.35 บำท

6 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)  ให้บุคคลเส่ียง 17,350.00               17,350.00       เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  40/2565

ต่อกำรเกิดโรค COVID-19 (รอบที ่10) โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวนัที ่ 11  มีนำคม  2565

เสนอรำคำ  17,350.-บำท รำคำ  17,350.-บำท

7 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้บุคคลเส่ียง 9,100.00                9,100.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  41/2565

ต่อกำรเกิดโรค COVID-19 (รอบที ่11) โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวนัที ่ 15  มีนำคม  2565

เสนอรำคำ  9,100  บำท    รำคำ  9,100  บำท

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  มนีำคม  2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู  อ ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

วนัที ่      27      เดือน  เมษำยน   พ.ศ.  2565

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

8 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน  (กองกำรศึกษำฯ) 9,435.00                9,435.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่) หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่) สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  42/2565

จ ำนวน 16 รำยกำร โดย นำยสุวทิย์  ต้ังเจิดจ้ำ โดย นำยสุวทิย์  ต้ังเจิดจ้ำ เหมำะสม ลงวนัที ่ 16  มีนำคม  2565

เสนอรำคำ  9,435.-  บำท    รำคำ  9,435.-  บำท

9 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)  ให้บุคคล 21,545.00               21,545.00       เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  43/2565

เส่ียงต่อกำรเกิดโรค COVID-19 (รอบที ่12) โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวนัที ่ 16  มีนำคม  2565

เสนอรำคำ  21,545.-บำท    รำคำ  21,545.-บำท

10 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  ส ำหรับรถขุดไฮดรอลิค 6,955.00 6,955.00 เฉพำะเจำะจง หจก. 999 แทรคเตอร์  หจก. 999 แทรคเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  44/2565

แบบตีนตะขำบ (รถแบคโฮ)  จ ำนวน 3 รำยกำร โดย นำงเดือนเพ็ญ  ตระกูลสิริโชค โดย นำงเดือนเพ็ญ  ตระกูลสิริโชค เหมำะสม ลงวนัที ่ 21  มีนำคม  2565

เสนอรำคำ    6,955.-  บำท รำคำ     6,955.-  บำท

11 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ)  ให้บุคคลเส่ียงต่อ 10,425.00               10,425.00       เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  45/2565

ต่อกำรเกิดโรค COVID-19 (รอบที ่13) โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวนัที ่ 21  มีนำคม  2565

เสนอรำคำ  10,425.-บำท   รำคำ  10,425.-บำท

12 จัดซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน  14 รำยกำร 31,400.00               31,400.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั  สุภวชัร์  เอ็นวำยเซ็นเตอร์ จ ำกัด บริษทั  สุภวชัร์  เอ็นวำยเซ็นเตอร์ จ ำกัด สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  46/2565

เสนอรำคำ   31,400.-  บำท   รำคำ  31,400.-  บำท เหมำะสม ลงวนัที ่ 23  มีนำคม  2565

13 จัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร เพือ่ใช้ในกำร 17,007.00               17,007.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่) หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่) สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 47/2565

ปฏิบัติงำนในส่วนของกองคลัง  โดย   นำยสุวทิย์  ต้ังเจิดจ้ำ โดย   นำยสุวทิย์  ต้ังเจิดจ้ำ เหมำะสม ลงวนัที ่ 24  มีนำคม  2565

เสนอรำคำ  17,007.-บำท    รำคำ  17,007.-บำท

14 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้บุคคลเส่ียง 18,174.00               18,174.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  48/2565

ต่อกำรเกิดโรค COVID-19 (รอบที ่14) โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวนัที ่ 25  มีนำคม  2565

เสนอรำคำ  18,174.-บำท    รำคำ  18,174.-บำท

15 จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้บุคคลเส่ียง 1,398.00                1,398.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที ่  49/2565

ต่อกำรเกิดโรค COVID-19 (รอบที ่15) โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  โดย นำงพัดชรี  ขอยือ้กลำง  เหมำะสม ลงวนัที ่ 31  มีนำคม  2565

เสนอรำคำ  1,398.-บำท เสนอรำคำ  1,398.-บำท



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

16 จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ขนาด 10 ล้อ 2,500.00                2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม   คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  57/2565
จ ำนวน 1 คัน เพือ่เคล่ือนย้ำยรถขุดไฮดรอลิค เสนอรำคำ  2,500.-บำท   รำคำ  2,500.-บำท เหมำะสม ลงวนัที ่ 2  มีนำคม  2565

แบบตีนตะขำบ(รถแบคโฮ)หมำยเลขทะเบียน

ตฆ 6381 นครรำชสีมำ จำกบ้ำนดอนตะแบง  หมูท่ี ่9 

มำยังวดับ้ำนดอนชมพู  หมูท่ี ่1 

17 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบียน 15,970.00               15,970.00 เฉพำะเจำะจง อู ่พีเค เซอร์วสิ (สำขำ2) อู ่พีเค เซอร์วสิ (สำขำ2) งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  58/2565

กพ-3853 นครรำชสีมำ  โดย นำยอำทิตย์  วชิัยภูมิ โดย นำยอำทิตย์  วชิัยภูมิ เหมำะสม ลงวนัที ่ 2  มีนำคม  2565

เสนอรำคำ  15,970.-บำท   รำคำ  15,970.-บำท

18 จ้ำงซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยีห่้อ HP หมำยเลข 1,050.00                1,050.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์   งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  59/2565

ครุภัณฑ์ 416-51-0023  โดย  นำยชัยวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชัยวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัที ่ 4  มีนำคม  2565

เสนอรำคำ  1,050.-บำท   รำคำ  1,050.-บำท

19 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลำง 40,220.00               40,220.00 เฉพำะเจำะจง อู ่พีเค เซอร์วสิ (สำขำ2) อู ่พีเค เซอร์วสิ (สำขำ2) งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  60/2565

หมำยเลขทะเบียน กฉ 9632 นครรำชสีมำ โดย นำยอำทิตย์  วชิัยภูมิ โดย นำยอำทิตย์  วชิัยภูมิ เหมำะสม ลงวนัที ่ 8  มีนำคม  2565

เสนอรำคำ  40,220.-บำท   รำคำ  40,220.-บำท

20 จ้ำงเหมำตรวจสภำพระยะกำรบ ำรุงรักษำรถยนต์ 5,636.87                5,636.87         เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั โตโยต้ำโครำช 1988 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั โตโยต้ำโครำช 1988 งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  61/2565

ส่วนกลำงหมำยเลขทะเบียน ผษ8508 นครรำชสีมำ เสนอรำคำ   5,636.87  บำท   รำคำ  5,636.87.-บำท เหมำะสม ลงวนัที ่ 11  มีนำคม  2565

21 จ้ำงเหมำบริกำรรถบรรทุกท้ำยลำด ขนำด 10 ล้อ 2,500.00                2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม   คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  62/2565

จ ำนวน 1 คัน เพือ่เคล่ือนย้ำยรถขุดไฮดรอลิค เสนอรำคำ  2,500.-บำท   รำคำ  2,500.-บำท เหมำะสม ลงวนัที ่ 16  มีนำคม  2565

แบบตีนตะขำบ(รถแบคโฮ)หมำยเลขทะเบียน 

 ตฆ 6381 นครรำชสีมำ จำกบ้ำนดอนชมพู  

มำยังบ้ำนดอนชมพูพัฒนำ  หมูท่ี ่10 

22 จ้ำงเหมำท ำป้ำยกำรจัดท ำประชำคมขอใช้ทีส่ำธำรณะ 576.00                   576.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงท์เจ็ท  ร้ำนโนนสูง  อิงท์เจ็ท  งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  63/2565

ประโยชน์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัที ่ 23  มีนำคม  2565

เสนอรำคำ  576.-บำท   รำคำ  576.-บำท



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ
ที่ และรำคำทีเ่สนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

23 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ หมำยเลข 2,500.00                2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญเสริม  เชิญกลำง นำยบุญเสริม  เชิญกลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที ่  64/2565

ครุภัณฑ์ 420-50-0010 เสนอรำคำ  2,500.-บำท   รำคำ  2,500.-บำท เหมำะสม ลงวนัที ่ 30  มีนำคม  2565

24 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ ำนวน 86,000.00               86,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ธนกรเจริญทรัพย์ หจก.ธนกรเจริญทรัพย์ เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำก่อสร้ำงเลขที ่  9/2565

2 จุด  บ้ำนศรีสุข  หมูท่ี ่8 เสนอรำคำ  86,000.-บำท   รำคำ  86,000.-บำท ลงวนัที ่ 4  มีนำคม  2565

25 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยจำกบ้ำน 29,500.00               29,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บีเอ็นโปร เอ็นจิเนียร่ิง หจก.บีเอ็นโปร เอ็นจิเนียร่ิง เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำก่อสร้ำงเลขที ่10/2565

นำงล้ิม  โอ่งกลำง ไปทำงถนนคอนกรีตริมบึงศรีสุข เสนอรำคำ  29,500.-บำท   รำคำ  29,500.-บำท ลงวนัที ่ 4  มีนำคม  2565

บ้ำนศรีสุข  หมู ่8

26 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยต่อจำก 35,500.00 35,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บีเอ็นโปร เอ็นจิเนียร่ิง หจก.บีเอ็นโปร เอ็นจิเนียร่ิง เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำก่อสร้ำงเลขที ่10/2565

บ้ำนนำงปรีดำ  ทูลกลำง  ไปทำงบ้ำนนำยอินทเรศ เสนอรำคำ  35,500.-บำท   รำคำ  35,500.-บำท ลงวนัที ่ 4  มีนำคม  2565

ทูลกลำง  บ้ำนเปลำะปลอ หมู ่7

   

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

สุคนธ์ทร


