
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจำ้ง หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพ่นหมอกควนั 1,500.00                      1,500.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   13/2563

 เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก  โรงเรียนในพ้ืนท่ี  โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   1  พฤศจิกำยน  2562
จ ำนวน 5 โรงเรียน เสนอรำคำ     1,500.-   บำท รำคำ   1,500.- บำท

2 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ใชใ้นกำรพ่นหมอกควนั 1,500.00                      1,500.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    14/2563
เพ่ือควบคุมไขเ้ลือดออก บำ้นดอนชมพูพฒันำ  หมูท่ี่ 10  โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   พฤศจิกำยน  2562

เสนอรำคำ     1,500.-   บำท รำคำ   1,500.- บำท

3 จดัซ้ือวสัดุน ้ำมนัเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง     2,568.00                      2,568.00             เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    15/2563
ประจ ำเดือน  พฤศจิกำยน 2562  (กองช่ำง) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   5   พฤศจิกำยน  2562

เสนอรำคำ     2,568.-   บำท รำคำ   2,568.- บำท

4 จัดซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2รำยกำร 2,240.00                      2,240.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์ ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   16/2563
 (ตลบัหมึก เบอร์ 810 BKและ เบอร์ 811 COL) โดย นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   19  พฤศจิกำยน  2562
เคร่ืองพิมพ ์ยี่ห้อ Canon รุ่น MP237 เสนอรำคำ     2,240.-   บำท รำคำ   2,240.- บำท
 หมำยเลขครุภณัฑ ์416-58-0039  

5 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำ  จ ำนวน  21  รำยกำร 20,055.00                    20,055.00           เฉพำะเจำะจง หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท หจก. คงสิน ซูเปอร์มำร์ท สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี    17/2563
โดย   นำงสำวพรรษพร  อุ่นเมตตำอำรี โดย   นำงสำวพรรษพร  อุ่นเมตตำอำรี เหมำะสม ลงวนัท่ี   21  พฤศจิกำยน  2562
เสนอรำคำ     20,055.-   บำท รำคำ   20,055.- บำท

6 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ส ำหรับรถขดุไฮดรอลิค 27,839.76 27,839.76 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   18/2563
แบบตีนตะขำบ (รถแบคโฮ) หมำยเลขทะเบียน โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   22   พฤศจิกำยน  2562
ตฆ 6831  นครรำชสีมำ เสนอรำคำ    27,839.76   บำท รำคำ   27,839.76 บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  พฤศจิกำยน  2562
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู  อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี       3      เดือน  กุมภำพนัธ์   พ.ศ.  2563

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
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7 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ส ำหรับรถขดุไฮดรอลิค  6,259.50                      6,259.50             เฉพำะเจำะจง หจก. 999  แทรคเตอร์ หจก. 999  แทรคเตอร์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   20/2563
 แบบตีนตะขำบ  (รถแบ็คโฮ)  จ ำนวน  2  รำยกำร โดย  นำงเดือนเพญ็  ตระกลูสิริโชค โดย  นำงเดือนเพญ็  ตระกลูสิริโชค เหมำะสม ลงวนัท่ี   28  พฤศจิกำยน  2562

เสนอรำคำ     6,259.50 บำท รำคำ     6,259.50  บำท

8 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ส ำหรับรถขดุไฮดรอลิค 6,259.50                      6,259.50             เฉพำะเจำะจง หจก. 999  แทรคเตอร์ หจก. 999  แทรคเตอร์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   21/2563
แบบตีนตะขำบ (รถแบ็คโฮ)  โดย  นำงเดือนเพญ็  ตระกลูสิริโชค โดย  นำงเดือนเพญ็  ตระกลูสิริโชค เหมำะสม ลงวนัท่ี  21  พฤศจิกำยน  2562

เสนอรำคำ     6,259.50 บำท รำคำ     6,259.50  บำท

9 จำ้งเหมำพ่นหมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  1,500.00                      1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอนงคนุ์ช  ฉน ำกลำง    นำงสำวอนงคนุ์ช  ฉน ำกลำง    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   9/2563
บำ้นดอนชมพูพฒันำ  หมู ่ 10 ต ำบลดอนชมพู เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  1  พฤศจิกำยน  2562
อ ำเภอโนนสูง  จงัหวดันครรำชสีมำ  

10 จำ้งเหมำพ่นหมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 1,500.00                      1,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวอนงคนุ์ช  ฉน ำกลำง    นำงสำวอนงคนุ์ช  ฉน ำกลำง    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   10/2563
โรงเรียนในพ้ืนท่ี  จ  ำนวน  5  โรงเรียน  ต  ำบลดอนชมพู เสนอรำคำ    1,500.-   บำท รำคำ      1,500.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  1  พฤศจิกำยน  2562
อ ำเภอโนนสูง  จงัหวดันครรำชสีมำ  

11 จำ้งเหมำท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์กำรรับลงทะเบียน 1,000.00                      1,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   11/2563
ผูมี้สิทธิรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยขุององคก์รปกครอง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  5  พฤศจิกำยน  2562
ส่วนทอ้งถ่ินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564จ ำนวน 1ป้ำย เสนอรำคำ    1,000.-   บำท รำคำ      1,000.- บำท

12 จำ้งเหมำท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์  มหกรรมศิลปะนำนำชำติ  1,440.00                      1,440.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จ็ท งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสัง่จำ้งเลขท่ี   12/2563
2020  ขนำดควำมกวำ้ง  240 ซม. x ควำมยำว  600  ซม. โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี  12  พฤศจิกำยน  2562

เสนอรำคำ    1,440.-   บำท รำคำ      1,440.- บำท

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

                                    ต  าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            
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