
ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 6  รำยกำร  (กองช่ำง) 24,610.00              24,610.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์ ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    10/2564

โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที่   1  ธันวำคม  2563
เสนอรำคำ  24,610.00  บำท รำคำ     24,610.00 บำท

2 ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง  ใช้กบัเคร่ืองสูบน้ ำแบบหอยโขง่  1,670.40                1,670.40          เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่  11/2564
หมำยเลขครุภัณฑ์  055-61-0036 เพือ่ให้กำรผลิตน้ ำ โดย นำยศิริวัฒน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวัฒน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวันที่   4  ธันวำคม  2563
ประปำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู เสนอรำคำ  1,670.40  บำท รำคำ     1,670.40  บำท

3 ซ้ือหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ์  HP Officejet 7110 7,340.00                7,340.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์ ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่  12/2564
หมำยเลขครุภัณฑ์ 416-62-0069 โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที่   18  ธันวำคม  2563

เสนอรำคำ  7,340.00  บำท รำคำ     7,340.00  บำท

4 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 43,604.32              43,604.32        เฉพำะเจำะจง บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ำกดั  บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ำกดั  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่  13/2564
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ประจ ำเดือน โดย   นำยสมชำย  ไพรำม โดย   นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวันที่   22  ธันวำคม  2563
มกรำคม 2564 - เมษำยน 2564) เสนอรำคำ  43,604.32 บำท รำคำ     43,604.32  บำท

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  ส ำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,290.00                2,290.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์ ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่  14/2564
(Notebook) รหัสครุภัณฑ์  416-60-0055 โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที่   24  ธันวำคม  2563

เสนอรำคำ   2,290.00  บำท รำคำ     2,290.00  บำท

6 ซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพือ่ควบคุมโรค 1,354.00                1,354.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่  15/2564
ไขเ้ลือดออก บ้ำนดอนรี หมู่ที่ 5  โดย นำยศิริวัฒน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวัฒน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวันที่   24  ธันวำคม  2563

เสนอรำคำ  1,354.00  บำท รำคำ     1,354.00  บำท

7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน  จ ำนวน  5  รำยกำร (ส ำนักปลัด) 20,698.00              20,698.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่)  หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่)  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่  16/2564
โดย   นำยสุวิทย ์ ต้ังเจิดจ้ำ โดย   นำยสุวิทย ์ ต้ังเจิดจ้ำ เหมำะสม ลงวันที่   25  ธันวำคม  2563
เสนอรำคำ  20,698.00  บำท รำคำ     20,698.00  บำท

8 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์วัสดุวิทยำศำสตร์ 394,200.00            394,200.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท อะควำทรีท เคมิคอล จ ำกดั บริษัท อะควำทรีท เคมิคอล จ ำกดั สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ สัญญำซ้ือขำยเลขที่  2/2564
หรือกำรแพทย ์ประเภทสำรส้มและคลอรีน ระหว่ำง เสนอรำคำ  394,200.00  บำท รำคำ     394,200.00  บำท เหมำะสม ลงวันที่   15  ธันวำคม  2563
เดือนธันวำคม 2563 - สิงหำคม 2564

9 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนักเรียนระดับอนุบำล - 225,062.32  225,062.32  เฉพำะเจำะจง บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ำกดั  บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ำกดั  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ สัญญำซ้ือขำยเลขที่  3/2564
ระดับประถมศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดย   นำยสมชำย  ไพรำม โดย   นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวันที่   28  ธันวำคม  2563
(เดือนมกรำคม 2564 - เมษำยน 2564) เสนอรำคำ  225,062.32 บำท รำคำ     225,062.32  บำท

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง หรือกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ ำเภอโนนสูง   จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที่   21   เดือน  พฤศจิกำยน   พ.ศ.  2560

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

10 จ้ำงท ำพำนพุม่ดอกไม้สดเพือ่ใช้ในกจิกรรมน้อมร ำลึก 1,000.00                1,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอกไม้บ้ำนต้นคูณฟลำวเวอร์  ร้ำนดอกไม้บ้ำนต้นคูณฟลำวเวอร์  งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   9/2564
เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ พระบำทสมเด็จ โดย นำงสำวลัดดำ  ปำนกลำง โดย นำงสำวลัดดำ  ปำนกลำง เหมำะสม ลงวันที่  4  ธันวำคม  2563
พระบรมชนกำธิเบศ มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช เสนอรำคำ  1,000.00  บำท รำคำ     1,000.00  บำท
บรมนำถบพิตรวันชำติและวันพ่อแห่งชำติ5ธันวำคม2563 
จ ำนวน 1 พำน 

11 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรป้องกนัและลดอบุัติเหตุทำง 15,036.00              15,036.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  องิท์เจ็ท  ร้ำนโนนสูง  องิท์เจ็ท  งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   10/2564
ถนนช่วงเทศกำล ปีใหม่  พ.ศ.2564 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวันที่  18  ธันวำคม  2563

เสนอรำคำ  15,036.00  บำท รำคำ     15,036.00  บำท

12 จ้ำงเหมำพ่นหมอกควันเพือ่ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก           1,500.00                1,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยกนัต์ศักด์ิ  ส ำนวนกลำง    นำยกนัต์ศักด์ิ  ส ำนวนกลำง    งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   11/2564
บ้ำนดอนรี หมู่ 5               เสนอรำคำ  1,500.00  บำท รำคำ     1,500.00  บำท เหมำะสม ลงวันที่  23  ธันวำคม  2563

13 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงประเภทดีเซล  เพือ่สูบน้ ำเขำ้สู่ 10,907.60 10,907.60 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    17/2564
บึงมะระ  หมู่ที่ 3 โดย นำยศิริวัฒน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวัฒน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวันที่   12  มกรำคม  2564

เสนอรำคำ  10,907.60   บำท รำคำ     10,907.60  บำท

14 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน เพือ่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนในส่วน 9,363.00                9,363.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่)  หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่)  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่  18/2564
ของกองช่ำง โดย   นำยสุวิทย ์ ต้ังเจิดจ้ำ โดย   นำยสุวิทย ์ ต้ังเจิดจ้ำ เหมำะสม ลงวันที่   21  มกรำคม  2564

เสนอรำคำ  9,363.-  บำท รำคำ     9,363.-  บำท

15 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดดีเซล  ส ำหรับเคร่ืองสูบน้ ำแบบ 13,689.50              13,689.50        เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่  19/2564
แบบท่อพญำนำค  หมำยเลขครุภัณฑ์  055-63-0037  โดย นำยศิริวัฒน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวัฒน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวันที่   26  มกรำคม  2564
และ 055-63-0038  เพือ่สูบน้ ำจำกบึงสระแก เสนอรำคำ  13,689.50  บำท รำคำ     13,689.50  บำท
เขำ้สู่สระหนองบอน บ้ำนดอนชมพู  หมู่ 1 

16 จ้ำงเหมำตรวจสภำพระยะกำรบ ำรุงรักษำ รถยนต์ 3,422.93                3,422.93          เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด โตโยต้ำโครำช 1988 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยต้ำโครำช 1988 งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   12/2564
ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบียน ผษ 8508 จ ำนวน 9 รำยกำร เสนอรำคำ  3,422.93 บำท รำคำ     3,422.93  บำท เหมำะสม ลงวันที่  11  มกรำคม  2563

17 จ้ำงเหมำจัดท ำใบเสร็จรับเงินค่ำน้ ำประปำ  18,000.00              18,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โรงพิมพ์โจเซฟ  โครำช จ ำกดั  บริษัท โรงพิมพ์โจเซฟ  โครำช จ ำกดั  งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   13/2564
 จ ำนวน  4,000  ชุด โดย  ว่ำที่ ร.ต.วิโรจ  ศกลุวงศ์ โดย  ว่ำที่ ร.ต.วิโรจ  ศกลุวงศ์ เหมำะสม ลงวันที่  22  มกรำคม  2564

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

18 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,200.00                4,200.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์ ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์ งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   14/2564
ต้ังโต๊ะ ยี่ห้อ Acer หมำยเลขครุภัณฑ์ 416-56-0032  โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที่  22  มกรำคม  2564

เสนอรำคำ  4,200.-  บำท รำคำ     4,200.-  บำท

19 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำร จัดเกบ็ภำษีประจ ำ        3,690.00                3,690.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  องิท์เจ็ท ร้ำนโนนสูง  องิท์เจ็ท งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   15/2564
ปี 2564     โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวันที่  28  มกรำคม  2564

เสนอรำคำ   3,690.-  บำท รำคำ     3,690.-   บำท



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

20 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 9,900.00                9,900.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์ ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    20/2564
 ขำวด ำ  จ ำนวน 1 เคร่ือง โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที่   19  กมุภำพันธ์  2564

เสนอรำคำ  9,900.-  บำท รำคำ     9,900.- บำท

21 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปัม๊น้ ำอตัโนมัติ  จ ำนวน  1  เคร่ือง 5,600.00                5,600.00          เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ศรีผ่องมอเตอร์ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ศรีผ่องมอเตอร์ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่  21/2564
โดย   นำยนริศ  สุขจินดำเสถยีร โดย   นำยนริศ  สุขจินดำเสถยีร เหมำะสม ลงวันที่   22  กมุภำพันธ์  2564
เสนอรำคำ  5,600.-  บำท รำคำ     5,600.-  บำท

22 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรพัฒนำวิชำกำร “พัฒนำศักยภำพ 450.00                  450.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  องิท์เจ็ท  ร้ำนโนนสูง  องิท์เจ็ท  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   16/2564
เด็กและเยำวชนสู่กำรเรียนรู้ต่อกำรเปล่ียนแปลงสังคม โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวันที่  4  กมุภำพันธ์  2564
ปัจจุบัน” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  เสนอรำคำ  450.00  บำท รำคำ     450.00  บำท

23 จ้ำงเหมำจัดท ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมโครงกำร 5,000.00                5,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนลัดดำวัลย ์ ร้ำนลัดดำวัลย ์ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   17/2564
พัฒนำศักยภำพเด็กและเยำวชนสู่กำรเรียนรู้ต่อกำร โดย  นำยสิทธิโชค    เนียมแตง   โดย  นำยสิทธิโชค    เนียมแตง   เหมำะสม ลงวันที่  18  กมุภำพันธ์  2564
เปล่ียนแปลงสังคมปัจจุบัน ประจ ำปีงบประมำณ เสนอรำคำ  5,000.- บำท รำคำ     5,000.-  บำท
 พ.ศ.2564 

24 จัดซ้ือน้ ำด่ืม ตำมโครงกำร “อ ำเภอโนนสูง จิตอำสำ 1,505.00                1,505.00          เฉพำะเจำะจง นำงขวัญฤดี  ก ำเนิดกลำง นำงขวัญฤดี  ก ำเนิดกลำง สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    22/2564
น้อมน ำพำสังคมเป็นสุข” เสนอรำคำ  1,505.-  บำท รำคำ     1,505.- บำท เหมำะสม ลงวันที่   8  มีนำคม  2564

25 จัดซ้ือวัสดุประปำ  จ ำนวน  17  รำยกำร 79,175.00              79,175.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั  สุภวชัร์  เอน็วำยเซ็นเตอร์ จ ำกดั บริษัท  สุภวชัร์  เอ็นวำยเซ็นเตอร์ จ ำกัด สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    23/2564
เสนอรำคำ  79,175.-  บำท รำคำ     79,175.-  บำท เหมำะสม ลงวันที่   8  มีนำคม  2564

26 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงประเภท ดีเซล  ส ำหรับเคร่ืองสูบ 28,106.00              28,106.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    24/2564
และเคร่ืองสูบน้ ำแบบท่อพญำนำค  เพือ่สูบน้ ำเขำ้สู่ โดย นำยศิริวัฒน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวัฒน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวันที่   11  มีนำคม  2564
สระหนองเตียน  หมู่ที่ 5  เสนอรำคำ  28,106.00  บำท รำคำ     28,106.00  บำท

27 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์   จ ำนวน  6  รำยกำร  (กองคลัง) 39,080.00              39,080.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    25/2564
โดย   นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง โดย   นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที่   18  มีนำคม  2564
เสนอรำคำ  39,080.- บำท รำคำ     39,080.-  บำท

28 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  (กองกำรศึกษำ) 9,621.00                9,621.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่) หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่) สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    26/2564
โดย   นำยสุวิทย ์ ต้ังเจิดจ้ำ โดย   นำยสุวิทย ์ ต้ังเจิดจ้ำ เหมำะสม ลงวันที่   18  มีนำคม  2564
เสนอรำคำ  9,621.- บำท รำคำ     9,621.-  บำท

29 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  จ ำนวน  3 รำยกำร 26,230.00              26,230.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    27/2564
โดย   นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง โดย   นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที่   22  มีนำคม  2564
เสนอรำคำ  26,230.- บำท รำคำ     26,230.-  บำท



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

30 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำจ ำนวน 16 รำยกำร 25,580.00              25,580.00        เฉพำะเจำะจง หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    28/2564
โดย นำงสำวพรรษพร อุ่นเมตตำอำรี โดย นำงสำวพรรษพร อุน่เมตตำอำรี เหมำะสม ลงวันที่   24  มีนำคม  2564
เสนอรำคำ  25,580.- บำท รำคำ     25,580.-  บำท

31 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศในห้องปฏิบัติงำน 7,500.00                7,500.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี.เค.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ร้ำน พี.เค.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   18/2564
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู  โดย นำยประสิทธิ์ หนูนอก โดย นำยประสิทธิ์ หนูนอก เหมำะสม ลงวันที่    1   มีนำคม  2564

เสนอรำคำ  7,500.- บำท รำคำ     7,500.-  บำท

32 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ 600.00                  600.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์   งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   19/2564
Canon G1010 หมำยเลขครุภัณฑ์ 416-61-0059 โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที่   8    มีนำคม  2564

เสนอรำคำ  600.- บำท รำคำ     600.-  บำท

33 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองพิมพ์ HP Laser Jet หมำยเลข 2,952.00                2,952.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์   งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   20/2564
ครุภัณฑ์ 416-58-0040 โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที่    9   มีนำคม  2564

เสนอรำคำ  2,952.- บำท รำคำ     2,952.-  บำท

34 จ้ำงเหมำบริกำรรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง ตำมโครงกำร 12,000.00              12,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงพรทิพย ์  ต่ำงกลำง นำงพรทิพย ์  ต่ำงกลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   21/2564
ฝึกศึกษำนอกสถำนที่ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำร เสนอรำคำ  12,000.- บำท รำคำ     12,000.-  บำท เหมำะสม ลงวันที่    12   มีนำคม  2564
ส่วนต ำบลดอนชมพู ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

35 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรฝึกศึกษำนอกสถำนที่ศูนย์ 200.00                  200.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  องิท์เจ็ท  ร้ำนโนนสูง  องิท์เจ็ท  งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   22/2564
พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวันที่   12    มีนำคม  2564
 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 เสนอรำคำ  200.- บำท รำคำ     200.-  บำท

36 จ้ำงตรวจสภำพระยะกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 7,167.93                7,167.93          เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด โตโยต้ำโครำช 1988 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โตโยต้ำโครำช 1988 งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   23/2564
รถยนต์ส่วนกลำง  หมำยเลขทะเบียน กพ-3853 เสนอรำคำ  7,167.93 บำท รำคำ     7,167.93  บำท เหมำะสม ลงวันที่    24   มีนำคม  2564
นครรำชสีมำ   หมำยเลขครุภัณฑ์  001 - 51- 0002   

37 จ้ำงเหมำบริกำรรถบรรทุกท้ำยลำด  ขนำด  10  ล้อ  2,500.00                2,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยประชุม   คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   24/2564
จ ำนวน 1 คัน จ ำนวน 2 เที่ยว เพือ่เคล่ือนยำ้ยรถขดุ เสนอรำคำ  2,500.- บำท รำคำ     2,500.- บำท เหมำะสม ลงวันที่   24    มีนำคม  2564
ไฮดรอลิค  แบบตีนตะขำบ  (รถแบคโฮ)  หมำยเลข
ทะเบียน ตฆ 6381  นครรำชสีมำ  จำกบ้ำนดอนชมพู 
หมู่ที่ 1

38 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,550.00                2,550.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์   งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   25/2564
ต้ังโต๊ะ ยี่ห้อ Acer หมำยเลขครุภัณฑ์ 416-56-0032  โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที่   26  มีนำคม  2564

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

39 จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศรถยนต์ส่วนกลำง 8,500.00                8,500.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนดี วัน แอร์ ประดับยนต์  ร้ำนดี วัน แอร์ ประดับยนต์  งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   26/2564
หมำยเลขทะเบียน กพ-3853 นครรำชสีมำ  โดย  นำยสำยชล  ฤทธิ์เดชกล้ำ โดย  นำยสำยชล  ฤทธิ์เดชกล้ำ เหมำะสม ลงวันที่    31   มีนำคม  2564

เสนอรำคำ  8,500.- บำท รำคำ     8,500.- บำท



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

40 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 23,725.88              23,725.88        เฉพำะเจำะจง บริษัท แมร่ีแอน แดร่ีโปรดักส์ จ ำกดั  บริษัท แมร่ีแอน แดร่ีโปรดักส์ จ ำกดั  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่  30/2564
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดย   นำยสมชำย  ไพรำม โดย   นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวันที่   1  เมษำยน  2564

เสนอรำคำ  23,725.88  บำท รำคำ     23,725.88 บำท

41 จัดซ้ือน้ ำมันไฮดรอลิค  ส ำหรับรถขดุไฮดรอลิค 6,099.00                6,099.00          เฉพำะเจำะจง หจก. 999 แทรคเตอร์  หจก. 999 แทรคเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    31/2564
แบบตีนตะขำบ (รถแบคโฮ)  จ ำนวน 1 รำยกำร โดย นำงเดือนเพญ็  ตระกลูสิริโชค โดย นำงเดือนเพ็ญ  ตระกลูสิริโชค เหมำะสม ลงวันที่   16  เมษำยน  2564

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

42 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์  ส ำหรับรถขดุไฮดรอลิค 1,605.00                1,605.00          เฉพำะเจำะจง หจก. 999 แทรคเตอร์  หจก. 999 แทรคเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    32/2564
แบบตีนตะขำบ  (รถแบคโฮ)  จ ำนวน 1 รำยกำร โดย นำงเดือนเพญ็  ตระกลูสิริโชค โดย นำงเดือนเพ็ญ  ตระกลูสิริโชค เหมำะสม ลงวันที่   16  เมษำยน  2564

เสนอรำคำ  1,605.00  บำท รำคำ     1,605.00  บำท

43 จัดซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว (เคร่ืองตัดหญ้ำแบบเขน็) 13,000.00              13,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพือ่นเด็กไทย ร้ำนเพือ่นเด็กไทย สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    33/2564
จ ำนวน 1  เคร่ือง เสนอรำคำ  13,000.- บำท รำคำ     13,000.-  บำท เหมำะสม ลงวันที่   20  เมษำยน  2564

44 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่(เคร่ืองมัลติมิเดีย 27,000.00              27,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพือ่นเด็กไทย ร้ำนเพือ่นเด็กไทย สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    34/2564
โปรเจคเตอร์) จ ำนวน  1  เคร่ือง เสนอรำคำ  27,000.- บำท รำคำ     27,000.-  บำท เหมำะสม ลงวันที่   21  เมษำยน  2564

45 จัดซ้ือจุลินทรียท์ี่มีคุณภำพ (Effective Microorganism EM) 43,500.00              43,500.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนพูนทรัพย ์เทรดดร้ิง ร้ำนพูนทรัพย ์เทรดดร้ิง สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    35/2564
ชนิดน้ ำปี 2564 โดย   นำยชัชวำล  พิมพ์ค ำไหล โดย   นำยชัชวำล  พิมพ์ค ำไหล เหมำะสม ลงวันที่   21 เมษำยน  2564

เสนอรำคำ  43,500.- บำท รำคำ     43,500.-  บำท

46 จัดซ้ือเจลแอลกอฮอล์ ส ำหรับล้ำงมือ(Han Sanitizzer) 15,000.00              15,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอม็.วำย.เค.เทรดด้ิง ร้ำนเอม็.วำย.เค.เทรดด้ิง สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    36/2564
 ปี 2564  โดย   นำยปภินวิช  ศรีธร  โดย   นำยปภินวิช  ศรีธร เหมำะสม ลงวันที่   28  เมษยน  2564

เสนอรำคำ  15,000.- บำท รำคำ     15,000.-  บำท

47 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำรป้องกนัและลดอบุัติเหตุทำงถนน 10,086.00              10,086.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  องิท์เจ็ท  ร้ำนโนนสูง  องิท์เจ็ท  งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   27/2564
ช่วงเทศกำลสงกรำนต์  พ.ศ.2564 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวันที่    2  เมษำยน  2564

เสนอรำคำ  10,086.- บำท รำคำ     10,086.-  บำท

48 จ้ำงเหมำโครงกำรซ่อมแซม ฝ้ำ เพดำนศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 9,718.00                9,718.00          เฉพำะเจำะจง นำยภูชิต  ทองดี นำยภูชิต  ทองดี งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   28/2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู  เสนอรำคำ  9,718.- บำท รำคำ     9,718.-  บำท เหมำะสม ลงวันที่   16  เมษำยน  2564

49 จ้ำงเหมำบริกำรรถบรรทุกท้ำยลำด ขนำด 10 ล้อ 2,500.00                2,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยประชุม   คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   29/2564
จ ำนวน 1 คัน  เพือ่เคล่ือนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค เสนอรำคำ  2,500.- บำท รำคำ     2,500.-  บำท เหมำะสม ลงวันที่    26  เมษำยน  2564
แบบตีนตะขำบ(รถแบคโฮ)หมำยเลขทะเบียนตฆ 6381 
นครรำชสีมำจำกจุดปฏิบัติงำนเดิม คือ บริเวณบึงสะแก 
บ้ำนดอนชมพู หมู่ที่ 1 ยำ้ยไปยงัเหมืองส่งน้ ำ
บ้ำนดอนตะแบง หมู่ที่ 9



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

50 จัดซ้ือวัสดุประปำ  จ ำนวน  3 รำยกำร 18,850.00              18,850.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั  สุภวชัร์  เอน็วำยเซ็นเตอร์ จ ำกดั บริษัท  สุภวชัร์  เอ็นวำยเซ็นเตอร์ จ ำกัด สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่  37/2564
โดย  นำยชำญชัย  ขจรสุภัชรำ โดย  นำยชำญชัย  ขจรสุภัชรำ เหมำะสม ลงวันที่   3  พฤษภำคม  2564
เสนอรำคำ  18,850.-  บำท รำคำ     18,850.- บำท

51 จัดซ้ือน้ ำมันไฮดรอลิค  ส ำหรับรถขดุไฮดรอลิค 6,099.00                6,099.00          เฉพำะเจำะจง หจก. 999 แทรคเตอร์  หจก. 999 แทรคเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    38/2564
แบบตีนตะขำบ (รถแบคโฮ)  จ ำนวน 1 รำยกำร โดย นำงเดือนเพญ็  ตระกลูสิริโชค โดย นำงเดือนเพ็ญ  ตระกลูสิริโชค เหมำะสม ลงวันที่   18  พฤษภำคม  2564

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

52 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์  ส ำหรับรถขดุไฮดรอลิค แบบตีนตะขำบ 2,000.90                2,000.90          เฉพำะเจำะจง หจก. 999 แทรคเตอร์  หจก. 999 แทรคเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    39/2564
(รถแบคโฮ)  จ ำนวน 1 รำยกำร โดย นำงเดือนเพญ็  ตระกลูสิริโชค โดย นำงเดือนเพ็ญ  ตระกลูสิริโชค เหมำะสม ลงวันที่   18  พฤษภำคม  2564

เสนอรำคำ  2,000.90 บำท รำคำ     2,000.90  บำท

53 จัดซ้ือวัคซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้ำ  โครงกำรสัตว์ปลอดโรค 60,630.00              60,630.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ดับเบิล้ริช 999 หจก.ดับเบิล้ริช 999    สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    40/2564
คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ปี 2564  โดย  นำงสำวณัฐรินท ์ จริเจริญจติต์        โดย  นำงสำวณัฐรินท์  จริเจริญจติต์        เหมำะสม ลงวันที่   21  พฤษภำคม  2564

เสนอรำคำ  60,630.- บำท รำคำ     60,630.-  บำท

54 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 13,776.00              13,776.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท แมร่ีแอน แดร่ีโปรดักส์ จ ำกดั  บริษัท แมร่ีแอน แดร่ีโปรดักส์ จ ำกดั  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    41/2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู โดย   นำยสมชำย  ไพรำม โดย   นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวันที่   25 พฤษภำคม  2564

เสนอรำคำ  13,776.- บำท รำคำ     13,776.-  บำท

55 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนักเรียนระดับอนุบำล/ 84,168.00              84,168.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอม็.วำย.เค.เทรดด้ิง ร้ำนเอม็.วำย.เค.เทรดด้ิง สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    36/2564
ประถมศึกษำ ในเขตพืน้ที่ต ำบลดอนชมพู  โดย   นำยปภินวิช  ศรีธร  โดย   นำยปภินวิช  ศรีธร เหมำะสม ลงวันที่   28  เมษยน  2564

เสนอรำคำ  84,168.- บำท รำคำ     84,168.-  บำท

56 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Delux 750.00                  750.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์   งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   30/2564
หมำยเลขครุภัณฑ์ 416-50-0019 โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที่  13 พฤษภำคม  2564

เสนอรำคำ  750.- บำท รำคำ     750.-  บำท

57 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย  300.00                  300.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  องิท์เจ็ท  ร้ำนโนนสูง  องิท์เจ็ท  งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   31/2564
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ปี 2564   ขนำด 1x3 เมตร โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวันที่  25 พฤษภำคม  2564

เสนอรำคำ  300.- บำท รำคำ     300.-  บำท

58 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง  ใช้กบัเคร่ืองตัดหญ้ำ 574.00                  574.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่  42/2564
โดย นำยศิริวัฒน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวัฒน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวันที่   8  มิถนุำยน  2564
เสนอรำคำ  574.00  บำท รำคำ     574.00  บำท

59 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควันเพือ่ควบคุมโรคไขเ้ลือด 2,212.60                2,212.60          เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    43/2564
ในโรงเรียนทุกแห่งในเขตต ำบลดอนชมพู รวมถงึศูนย์ โดย นำยศิริวัฒน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวัฒน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวันที่   11   มิถนุำยน  2564
พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู เสนอรำคำ  2,212.60 บำท รำคำ    2,212.60  บำท



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

60 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  (กองกำรศึกษำฯ) 9,980.00                9,980.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่)  หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่)  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    44/2564
จ ำนวน  9  รำยกำร โดย   นำยสุวิทย ์ ต้ังเจิดจ้ำ โดย   นำยสุวิทย ์ ต้ังเจิดจ้ำ เหมำะสม ลงวันที่   23   มิถนุำยน  2564

เสนอรำคำ  9,980.- บำท รำคำ     9,980.-  บำท

61 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 รำยกำร (กองกำรศึกษำฯ) 8,590.00                8,590.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์   ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์   สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    45/2564
โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที่   29   มิถนุำยน  2564
เสนอรำคำ  8,590.- บำท รำคำ     8,590.-  บำท

62 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับนักเรียนระดับอนุบำล - 308,436.44            308,436.44      เฉพำะเจำะจง บริษัท แมร่ีแอน แดร่ีโปรดักส์ จ ำกดั  บริษัท แมร่ีแอน แดร่ีโปรดักส์ จ ำกดั  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ สัญญำซ้ือขำยเลขที่    6/2564
ระดับประถมศึกษำ ภำคเรียนที่ 1/2564 โดย   นำยสมชำย  ไพรำม โดย   นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวันที่   10   มิถนุำยน  2564
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เสนอรำคำ  308,436.44 บำท รำคำ     308,436.44 บำท

63 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 47,451.76              47,451.76        เฉพำะเจำะจง บริษัท แมร่ีแอน แดร่ีโปรดักส์ จ ำกดั  บริษัท แมร่ีแอน แดร่ีโปรดักส์ จ ำกดั  งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ สัญญำซ้ือขำยเลขที่   7/2564
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (82วัน) โดย   นำยสมชำย  ไพรำม โดย   นำยสมชำย  ไพรำม เหมำะสม ลงวันที่   10   มิถนุำยน  2564

เสนอรำคำ  47,451.76 บำท รำคำ     47,451.76  บำท

64 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลกจิกรรม “โครำชเมืองสะอำด  200.00                  200.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  องิท์เจ็ท  ร้ำนโนนสูง  องิท์เจ็ท  งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   32/2564
เกบ็กวำดทั้งจังหวัด”  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวันที่    9  มิถนุำยน  2564
ขนำด 1x2 เมตร เสนอรำคำ  200.- บำท รำคำ     200.-  บำท

65 จ้ำงเหมำบริกำรให้เช่ำพืน้ที่ทำงอนิเตอร์เน็ตและ 8,000.00                8,000.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จ ำกดั บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ จ ำกดั งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   33/2564
จดทะเบียนโดเมนเนมภำยใต้ชื่อ โดย  นำงนงลักษณ์  ยวุรัตน์    โดย  นำงนงลักษณ์  ยวุรัตน์    เหมำะสม ลงวันที่   10  มิถนุำยน  2564
http://www.donchompoo.go.th  เสนอรำคำ   8,000.-   บำท รำคำ      8,000.- บำท

66 จ้ำงเหมำจัดท ำใบเสร็จรับเงินค่ำน้ ำประปำ จ ำนวน 4,000 ชุด  18,000.00              18,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท โรงพิมพ์โจเซฟ โครำชจ ำกดั  บริษัท โรงพมิพโ์จเซฟ โครำชจ ำกดั  งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   34/2564
โดย  ว่ำที่ ร.ต.วิโรจ  ศกลุวงศ์ โดย  ว่ำที่ ร.ต.วิโรจ  ศกลุวงศ์ เหมำะสม ลงวันที่   11  มิถนุำยน  2564
เสนอรำคำ   18,000.-   บำท รำคำ      18,000.- บำท

67 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Notebook) 4,940.00                4,940.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์  ใบส่ังจ้ำงเลขที่   35/2564
รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0030  โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง   โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง   ลงวันที่   25  มิถนุำยน  2564

เสนอรำคำ   4,940.-   บำท รำคำ      4,940.- บำท

68 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  (กองกำรศึกษำฯ)  จ ำนวน 19 รำยกำร 9,052.00                9,052.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่)  หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่)  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่  46/2564
โดย   นำยสุวิทย ์ ต้ังเจิดจ้ำ โดย   นำยสุวิทย ์ ต้ังเจิดจ้ำ เหมำะสม ลงวันที่   5  กรกฎำคม  2564
เสนอรำคำ  9,052.- บำท รำคำ     9,052.-  บำท

69 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน  13  รำยกำร 19,685.00              19,685.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่)  หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่)  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    47/2564
โดย   นำยสุวิทย ์ ต้ังเจิดจ้ำ โดย   นำยสุวิทย ์ ต้ังเจิดจ้ำ เหมำะสม ลงวันที่   6  กรกฎำคม  2564
เสนอรำคำ  19,685.- บำท รำคำ     19,685.-  บำท

http://www.donchompoo.go.th/
http://www.donchompoo.go.th/


ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

70 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง (กองช่ำง) 7,399.60 7,399.60 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    48/2564
หมำยเลขทะเบียน ผษ–8508 นม และรถแบคโฮ โดย นำยศิริวัฒน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวัฒน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวันที่  6   กรกฎำคม  2564
ประจ ำเดือน  สิงหำคม  2564  เสนอรำคำ  7,399.60 บำท รำคำ     7,399.60  บำท

71 จ้ำงเหมำเปล่ียนยำงและแบตเตอร่ี รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) 14,000.00              14,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำวกำรยำง ร้ำนยำวกำรยำง สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    49/2564
ยี่ห้อ โตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน ผษ 8508 นครรำชสีมำ เสนอรำคำ  14,000.- บำท รำคำ     14,000.-  บำท เหมำะสม ลงวันที่     กรกฎำคม  2564
หมำยเลขครุภัณฑ์ 001-58-0003 

72 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 32 รำยกำร เพือ่ใช้ปรับปรุง 40,000.00              40,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ภัทรกจิ 1995  จ ำกดั บริษัท ภัทรกจิ 1995  จ ำกดั สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    6/2564
บ้ำนนำยบุญเทียม  ดุมกลำง บ้ำนเลขที่ 3 หมู่ที่ 11 โดย  นำงรสชง  ภัทรธีรธรรม โดย  นำงรสชง  ภัทรธีรธรรม เหมำะสม ลงวันที่   7  กรกฎำคม  2564
ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครรำชสีมำ เสนอรำคำ  40,000.- บำท รำคำ     40,000.- บำท

73 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 8 รำยกำร เพือ่ใช้ปรับปรุงบ้ำน 50,000.00              50,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ภัทรกจิ 1995  จ ำกดั บริษัท ภัทรกจิ 1995  จ ำกดั สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   50/2564
บ้ำนนำงสำวเลณู ชูนำม บ้ำนเลขที่ 111/1 หมู่ที่ 5 โดย  นำงรสชง  ภัทรธีรธรรม โดย  นำงรสชง  ภัทรธีรธรรม เหมำะสม ลงวันที่   8  กรกฎำคม  2564
ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครรำชสีมำ เสนอรำคำ  50,000.- บำท รำคำ     50,000.- บำท

74 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 32 รำยกำร เพือ่ใช้ปรับปรุง 40,000.00              40,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ภัทรกจิ 1995  จ ำกดั บริษัท ภัทรกจิ 1995  จ ำกดั สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   51/2564
บ้ำนนำยบุญเทียม  ดุมกลำง บ้ำนเลขที่ 3 หมู่ที่ 11 โดย  นำงรสชง  ภัทรธีรธรรม โดย  นำงรสชง  ภัทรธีรธรรม เหมำะสม ลงวันที่   9  กรกฎำคม  2564
ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครรำชสีมำ เสนอรำคำ  40,000.- บำท รำคำ     40,000.- บำท

75 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ป้องกนัโรคเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019              8,820.00                8,820.00          เฉพำะเจำะจง ซีเมดิคอล ซีเมดิคอล สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   52/2564
(COVID-19) เสนอรำคำ  8,820.- บำท รำคำ     8,820.- บำท เหมำะสม ลงวันที่   14  กรกฎำคม  2564

76 จัดซ้ือต้นไม้   ตำมโครงกำรปลูกป่ำตำมแนวพระรำชด ำริ 4,200.00                4,200.00          เฉพำะเจำะจง นำงอรุณลักษณ์  วงศ์คูณ นำงอรุณลักษณ์  วงศ์คูณ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   53/2564
ในหลวงและพระรำชินี ปี 2564 เสนอรำคำ  4,200.- บำท รำคำ     4,200.- บำท เหมำะสม ลงวันที่   14  กรกฎำคม  2564

77 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 6  รำยกำร  (กองช่ำง) 19,540.00              19,540.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   54/2564
โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง   โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง   เหมำะสม ลงวันที่   20  กรกฎำคม  2564
เสนอรำคำ   19,540.-   บำท รำคำ      19,540.- บำท

78 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ในกำรป้องกนัควบคุมโรคในสถำนที่ 134,745.00            134,745.00      เฉพำะเจำะจง ซีเมดิคอล ซีเมดิคอล สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ สัญญำซ้ือขำยเลขที่   8/2564
กกัตัว (Lqcal Quarantine) ต ำบลดอนชมพู เสนอรำคำ  134,745.- บำท รำคำ     134,745.- บำท เหมำะสม ลงวันที่   20  กรกฎำคม  2564

79 จ้ำงเหมำบริกำรรถบรรทุกท้ำยลำด ขนำด 10 ล้อ 2,500.00                2,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   36/2564
จ ำนวน 1คัน เพือ่เคล่ือนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค แบบตีนตะขำบ เสนอรำคำ  2,500.- บำท รำคำ     2,500.- บำท เหมำะสม ลงวันที่   2   กรกฎำคม  2564
(รถแบคโฮ)หมำยเลขทะเบียนตฆ 6381 นครรำชสีมำจำกจุด
ปฏิบัติงำนเดิม คือ โรงเรียนบ้ำนดอนชมพู หมู่ที่ 9 
ยำ้ยไปยงับริเวณสถำนีโทรคมนำคมทหำรโนนสูง
บ้ำนส้ม หมู่ที่ 2 



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

80 จ้ำงเหมำตรวจสภำพระยะกำรบ ำรุงรักษำรถยนต์ส่วนกลำง 7,694.37                7,694.37          เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด โตโยต้ำโครำช 1988 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด โตโยต้ำโครำช 1988 งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   37/2564
หมำยเลขทะเบียน ผษ8508 นครรำชสีมำ  เสนอรำคำ  7,694.37  บำท รำคำ     7,694.37 บำท เหมำะสม ลงวันที่   2   กรกฎำคม  2564

81 จ้ำงตรวจสภำพระยะกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมรถยนต์ 21,331.52              21,331.52        เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด โตโยต้ำโครำช 1988 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด โตโยต้ำโครำช 1988 งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   38/2564
ส่วนกลำง  หมำยเลขทะเบียน กพ-3853 นครรำชสีมำ   เสนอรำคำ 21,331.52  บำท รำคำ     21,331.52 บำท เหมำะสม ลงวันที่   7  กรกฎำคม  2564
หมำยเลขครุภัณฑ์  001 - 51- 0002   

82 จ้ำงเหมำบริกำรเปล่ียนกรวดกรอง-ทรำยกรองพร้อมท ำควำม 88,800.00              88,800.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั  สุภวชัร์  เอน็วำยเซ็นเตอร์ จ ำกดั บริษัท  สุภวชัร์  เอ็นวำยเซ็นเตอร์ จ ำกัด งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   39/2564
สะอำดระบบกรองน้ ำประปำ หมู่ที่ 1,2,3,5,7และหมู่ที่ 8 เสนอรำคำ  88,800.-  บำท รำคำ     88,800.-  บำท เหมำะสม ลงวันที่   19   กรกฎำคม  2564

83 จัดซ้ือเคร่ืองอปุโภคบริโภค (จัดท ำถงุยงัชีพ) ให้บุคคลเส่ียง 55,221.00              55,221.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่)  หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่)  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่  57/2564
ต่อกำรเกดิโรค COVID-19 โดย   นำยสุวิทย ์ ต้ังเจิดจ้ำ โดย   นำยสุวิทย ์ ต้ังเจิดจ้ำ เหมำะสม ลงวันที่   4 สิงหำคม  2564

เสนอรำคำ  55,221.- บำท รำคำ     55,221.-  บำท

84 จัดซ้ือวัสดุโครงกำรซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ที่ใช้ในกำรป้องกนั 64,125.00              64,125.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีผ่องมอเตอร์ หจก.ศรีผ่องมอเตอร์ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    58/2564
ควบคุมโรคในสถำนที่กกัตัว (Local Quarantine) เสนอรำคำ  64,125.- บำท รำคำ     64,125.-  บำท เหมำะสม ลงวันที่   11   สิงหำคม  2564

85 จัดซ้ือวัสดุโครงกำรจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ เพือ่ใช้ในกำรจัดสถำน 12,760.00 12,670.00 เฉพำะเจำะจง หจก.คงสิน ซูเปอร์มำร์ท หจก.คงสิน ซูเปอร์มำร์ท สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    59/2564
ที่ในกำรกกัตัวผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ2019โควิด19 เสนอรำคำ  12,670.- บำท รำคำ     12,670.-  บำท เหมำะสม ลงวันที่   11   สิงหำคม  2564
ในสถำนที่กกัตัวระดับต ำบล (Stata Quarantine)

86 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง  จ ำนวน  9  รำยกำร ขององค์กำรบริหำร  13,482.00              13,482.00        เฉพำะเจำะจง หจก. ตุ๊กตำวัสดุกอ่สร้ำง  หจก. ตุ๊กตำวัสดุกอ่สร้ำง  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    60/2564
ส่วนต ำบลดอนชมพู     โดย  นำงจุไรรัตน์  ตันตมณีรัตน์ โดย  นำงจุไรรัตน์  ตันตมณีรัตน์ เหมำะสม ลงวันที่    20  สิงหำคม  2564

เสนอรำคำ  13,482.- บำท รำคำ     13,482.-  บำท

87 จัดซ้ือเคร่ืองอปุโภคบริโภค (ถงุยงัชีพ)  จ ำนวน 7 รำยกำร 14,700.00              14,700.00        เฉพำะเจำะจง หจก. สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ หจก. สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    61/2564
โดย   นำงพัดชรี  ขอยื้อกลำง โดย   นำงพัดชรี  ขอยื้อกลำง เหมำะสม ลงวันที่   20   สิงหำคม  2564
เสนอรำคำ  14,700.- บำท รำคำ     14,700.- บำท

88 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ  จ ำนวน  1 เคร่ือง 48,900.00              48,900.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั  สุภวชัร์  เอน็วำยเซ็นเตอร์ จ ำกดั บริษัท  สุภวชัร์  เอ็นวำยเซ็นเตอร์ จ ำกัด สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   62/2564
เสนอรำคำ  48,900.- บำท รำคำ     48,900.- บำท เหมำะสม ลงวันที่   23   สิงหำคม  2564

89 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน  จ ำนวน  19  รำยกำร (ส ำนักปลัด) 25,890.00              25,890.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่)  หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่)  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   63/2564
โดย   นำยสุวิทย ์ ต้ังเจิดจ้ำ โดย   นำยสุวิทย ์ ต้ังเจิดจ้ำ เหมำะสม ลงวันที่   25   สิงหำคม  2564
เสนอรำคำ  25,890.- บำท รำคำ     25,890.-  บำท

90 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  จ ำนวน 22 รำยกำร(ส ำนักปลัด) 12,480.00              12,480.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่)  หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่)  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   64/2564
โดย   นำยสุวิทย ์ ต้ังเจิดจ้ำ โดย   นำยสุวิทย ์ ต้ังเจิดจ้ำ เหมำะสม ลงวันที่   25   สิงหำคม  2564
เสนอรำคำ  12,480.- บำท รำคำ     12,480.-  บำท



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

91 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  จ ำนวน  2 รำยกำร 11,480.00              11,480.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   65/2564
โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที่   26   สิงหำคม  2564
เสนอรำคำ  11,480.- บำท รำคำ     11,480.-  บำท

92 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ตู้เหล็กเกบ็เอกสำรบำนสไลด์ 9,000.00                9,000.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท มั่งค่ังทรัพย ์2018 จ ำกดั  บริษัท มั่งค่ังทรัพย ์2018 จ ำกดั สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   66/2564
บำนทึบ)  ส ำนักปลัด  จ ำนวน  2 หลัง โดย นำงสำวกรองกรำญจน์ สำมประทีป โดย นำงสำวกรองกรำญจน์ สำมประทีป เหมำะสม ลงวันที่   26   สิงหำคม  2564

เสนอรำคำ  9,000.- บำท รำคำ     9,000.- บำท

93 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน (ตู้เหล็กเกบ็เอกสำร) 2 บำนเปิดทึบ 5,900.00                5,900.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท มั่งค่ังทรัพย ์2018 จ ำกดั  บริษัท มั่งค่ังทรัพย ์2018 จ ำกดั สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   67/2564
กองกำรศึกษำ โดย นำงสำวกรองกรำญจน์ สำมประทีป โดย นำงสำวกรองกรำญจน์ สำมประทีป เหมำะสม ลงวันที่   26   สิงหำคม  2564

เสนอรำคำ  5,900.- บำท รำคำ     5,900.- บำท

94 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนประเภทตู้เกบ็เอกสำร 26,700.00              26,700.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท มั่งค่ังทรัพย ์2018 จ ำกดั  บริษัท มั่งค่ังทรัพย ์2018 จ ำกดั สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   68/2564
จ ำนวน 2 รำยกำร (กองคลัง) โดย นำงสำวกรองกรำญจน์ สำมประทีป โดย นำงสำวกรองกรำญจน์ สำมประทีป เหมำะสม ลงวันที่   27   สิงหำคม  2564

เสนอรำคำ  26,700.- บำท รำคำ     26,700.- บำท

95 จัดซ้ือโปรแกรมระบบบัญชีค่ำน้ ำประปำ  ส ำหรับปฏิบัติงำน 21,000.00              21,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมโลคอล อนิโนเวชั่น จ ำกดั บริษัท สยำมโลคอล อนิโนเวชั่น จ ำกดั สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   69/2564
ในกองคลัง เสนอรำคำ  21,000.- บำท รำคำ     21,000.- บำท เหมำะสม ลงวันที่   30   สิงหำคม  2564

96 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองพิมพ์ Dot Matrix Printer) 21,900.00              21,900.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   70/2564
แบบแคร่ส้ัน จ ำนวน 1 เคร่ือง โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที่   30   สิงหำคม  2564

เสนอรำคำ  21,900.- บำท รำคำ     21,900.-  บำท

97 จ้ำงเหมำรถโดยสำรรับ-ส่งประชำชนไปฉดีวัคซีนโควิด-19 7,500.00                7,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยวิชำญ  ล้อมกลำง นำยวิชำญ  ล้อมกลำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   39/2564
เสนอรำคำ  7,500.- บำท รำคำ     7,500.-  บำท เหมำะสม ลงวันที่      สิงหำคม  2564

98 จ้ำงเหมำเปล่ียนยำงและแบตเตอร่ี รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) 14,000.00              14,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนยำวกำรยำง ร้ำนยำวกำรยำง งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   39/2564
ยี่ห้อ โตโยต้ำ หมำยเลขทะเบียน ผษ 8508 นครรำชสีมำ เสนอรำคำ  14,000.- บำท รำคำ     14,000.-  บำท เหมำะสม ลงวันที่      สิงหำคม  2564
หมำยเลขครุภัณฑ์ 001-58-0003 

99 จ้ำงซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung 750.00                  750.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์  งำนจ้ำงมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังจ้ำงเลขที่   39/2564
หมำยเลขครุภัณฑ์ 416-60-0054  โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง   โดย  นำยชัยวัฒน์  ไทยกลำง   เหมำะสม ลงวันที่      สิงหำคม  2564

เสนอรำคำ   750.-   บำท รำคำ      750.- บำท
100 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพือ่ควบคุม 29,168.10 29,168.10 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    71/2564

โรคไขเ้ลือดออก ภำยในต ำบลดอนชมพู  ประจ ำปี 2564 โดย นำยศิริวัฒน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวัฒน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวันที่   3  กนัยำยน  2564
เสนอรำคำ  29,168.10  บำท รำคำ     29,168.10  บำท

101 จัดซ้ือวัสดุประปำ จ ำนวน   24   รำยกำร 63,275.00              63,275.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั  สุภวชัร์  เอน็วำยเซ็นเตอร์ จ ำกดั บริษัท  สุภวชัร์  เอ็นวำยเซ็นเตอร์ จ ำกัด สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    72/2564
เสนอรำคำ  63,275.- บำท รำคำ     63,275.-  บำท เหมำะสม ลงวันที่   7  กนัยำยน  2564



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

102 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเคร่ืองพิมพ์แบบ 6,250.00 6,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแม็กเทคคอมพิวเตอร์  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    73/2564
ฉดีหมึก (Inkjet Printer) โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง โดย   นำยชัยวัฒน์   ไทยกลำง เหมำะสม ลงวันที่   9  กนัยำยน  2564

เสนอรำคำ  6,250.- บำท รำคำ     6,250.-  บำท

103 จัดซ้ือครุภัณฑ์ประปำ ปัม๊หอยโขง่  3HP 220V 43,200.00              43,200.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั  สุภวชัร์  เอน็วำยเซ็นเตอร์ จ ำกดั บริษัท  สุภวชัร์  เอ็นวำยเซ็นเตอร์ จ ำกัด สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    74/2564
จ ำนวน  3  เคร่ือง  เสนอรำคำ  43,200.- บำท รำคำ     43,200.- บำท เหมำะสม ลงวันที่   9  กนัยำยน 2564

104 จัดซ้ือครุภัณฑ์ประปำ ปัม๊หอยโขง่ 3HP 380V 43,200.00              43,200.00        เฉพำะเจำะจง บริษทั  สุภวชัร์  เอน็วำยเซ็นเตอร์ จ ำกดั บริษัท  สุภวชัร์  เอ็นวำยเซ็นเตอร์ จ ำกัด สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่    75/2564
จ ำนวน  3  เคร่ือง เสนอรำคำ  43,200.- บำท รำคำ     43,200.- บำท เหมำะสม ลงวันที่   9  กนัยำยน  2564

105 จัดซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล ส ำหรับเคร่ืองสูบน้ ำ 17,715.00              17,715.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนันต์บริกำรปิโตเลียม สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   76/2564
แบบท่อพญำนำค  หมำยเลขครุภัณฑ์ 055-59-0002 โดย นำยศิริวัฒน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวัฒน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวันที่   14  กนัยำยน  2564
บ้ำนดอนรี  หมู่ 5 เสนอรำคำ  17,715.- บำท รำคำ     17,715.-  บำท

106 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองช่ำง) เพือ่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 2,488.00                2,488.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่)  หจก.เจิดจ้ำศึกษำภัณฑ์  (ฮกกี่)  สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   77/2564
ในส่วนของกองช่ำง โดย   นำยสุวิทย ์ ต้ังเจิดจ้ำ โดย   นำยสุวิทย ์ ต้ังเจิดจ้ำ เหมำะสม ลงวันที่   15 กนัยำยน  2564

เสนอรำคำ  2,488.- บำท รำคำ     2,488.-  บำท

107 จัดซ้ือน้ ำมันเคร่ืองยนต์  จ ำนวน  2 แกลลอน 4,400.00                4,400.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   78/2564
โดย นำงพิกลุ  ก ำบังกำย โดย นำงพิกลุ  ก ำบังกำย เหมำะสม ลงวันที่   17  กนัยำยน  2564
เสนอรำคำ  4,400.- บำท รำคำ     4,400.-  บำท

108 จัดซ้ือเคร่ืองอปุโภคบริโภค (ถงุยงัชีพ)  ให้บุคคลเส่ีงต่อ 2,100.00                2,100.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   79/2564
กำรเกดิโรค COVID-19 โดย   นำงพัดชรี  ขอยื้อกลำง โดย   นำงพัดชรี  ขอยื้อกลำง เหมำะสม ลงวันที่   21  กนัยำยน 2564

เสนอรำคำ  2,100.- บำท รำคำ     2,100.-  บำท

109 จัดซ้ือเคร่ืองอปุโภคบริโภค (ถงุยงัชีพ)  ให้บุคคลเส่ียง 1,400.00                1,400.00          ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั สมนึก ซุปเปอร์มำร์เกต็ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   80/2564
ต่อกำรเกดิโรค COVID-19 โดย   นำงพัดชรี  ขอยื้อกลำง โดย   นำงพัดชรี  ขอยื้อกลำง เหมำะสม ลงวันที่   27  กนัยำยน 2564

เสนอรำคำ  1,400.- บำท รำคำ     1,400.-  บำท

110 จ้ำงเหมำพ่นหมอกควัน โครงกำรพ่นหมอกควันป้องกนั 12,000.00              12,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยทักษิณ   หมำยเชยกลำง นำยทักษิณ   หมำยเชยกลำง สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   43/2564
โรคไขเ้ลือดออก  ประจ ำปี ๒๕๖๔ เสนอรำคำ  12,000.- บำท รำคำ     12,000.-  บำท เหมำะสม ลงวันที่   3  กนัยำยน  2564

111 จ้ำงเหมำบริกำรรถบรรทุกท้ำยลำด ขนำด 10 ล้อ 2,500.00                2,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   44/2564
จ ำนวน 1 คัน  เพือ่เคล่ือนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค แบบตีน เสนอรำคำ  2,500.- บำท รำคำ     2,500.- บำท เหมำะสม ลงวันที่   15  กนัยำยน  2564
ตะขำบ(รถแบคโฮ)หมำยเลขทะเบียนตฆ 6381นครรำชสีมำ
จำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู ไปยงัหน้ำโรงเรียน
ศรีสุขวิทยำ บ้ำนแสนสุข หมู่ที่ 8 



ล ำดับ รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ และรำคำที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้ำง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

112 จ้ำงเหมำถำ่ยเอกสำร พร้อมเขำ้ปกหนังสือขอ้บัญญัติต ำบล 5,280.00                5,280.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนลัดดำวัลย ์ ร้ำนลัดดำวัลย ์ สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   45/2564
เร่ืองงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  โดย  นำยสิทธิโชค    เนียมแตง โดย  นำยสิทธิโชค    เนียมแตง เหมำะสม ลงวันที่   21  กนัยำยน  2564

เสนอรำคำ  5,280.- บำท รำคำ     5,280.- บำท
113 จ้ำงเหมำท ำตรำยำงส ำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนรำชกำร 1,000.00                1,000.00          เฉพำะเจำะจง ชัยพรกำรพิมพ์     ชัยพรกำรพิมพ์     สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่  46/2564

จ ำนวน 3  รำยกำร โดย  นำงสำวปภงักร  เจริญทะนัง   โดย  นำงสำวปภังกร  เจริญทะนัง   เหมำะสม ลงวันที่   27  กนัยำยน  2564
เสนอรำคำ  1,000.- บำท รำคำ     1,000.- บำท

114 จ้ำงเหมำบริกำรรถบรรทุกท้ำยลำด ขนำด 10 ล้อ 2,500.00                2,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยประชุม   คูณกลำง นำยประชุม   คูณกลำง สินค้ำมีคุณภำพและรำคำ ใบส่ังซ้ือเลขที่   47/2564
จ ำนวน 1 คัน เพือ่เคล่ือนยำ้ยรถขดุไฮดรอลิค แบบตีน เสนอรำคำ  2,500.- บำท รำคำ     2,500.- บำท เหมำะสม ลงวันที่   29  กนัยำยน  2564
ตะขำบ(รถแบคโฮ)หมำยเลขทะเบียนตฆ 6381 นครรำชสีมำ
จำกบ้ำนศรีสุขหมู่ที่ 8 กลับมำยงัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดอนชมพู 

(ลงชื่อ)...............................................................ผู้รายงาน
( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย์)      

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง           

สุคนธ์ทร


