
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงประเภทดีเซล ส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ำ 25,713.00                   25,713.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  1/2564

ขนำดใหญ่ขนำดท่อ 12 น้ิว หมำยเลขครุภณัฑ ์ โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   2  ตุลำคม  2563
055-59-0002 ด ำเนินกำรสูบน ้ำ จำกเหมืองส่งน ้ำ เสนอรำคำ    25,713.00 บำท รำคำ     25,713.00 บำท
เขำ้สู่สระหนองเตียน  บำ้นดอนรี หมูท่ี่ 5

2 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ประเภท ดีเซล จ ำนวน 312 ลิตร 3,383.64                     3,383.64           เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  4/2564
ใชก้บัรถขุด ไฮดรอลิค  แบบตีนตะขำบ (รถแบคโฮ) โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   19  ตุลำคม  2563
หมำยเลขทะเบียน ตฆ 6381 หมำยเลขครุภณัฑ ์ เสนอรำคำ   3,383.64  บำท รำคำ     3,383.64  บำท
011-49-0001 เพ่ือก ำจดัวชัพืช ผกัตบชวำก่ิงไมข้นำดใหญ่ 
มูลฝอย ฯลฯ ท่ีกีดขวำงล ำน ้ำและอดัแน่นบริเวณสะพำน
ขำ้มแม่น ้ำมูล  บำ้นเมืองที  หมูท่ี่ 6 

3 จำ้งเหมำบริกำรรถบรรทุกทำ้ยลำด ขนำด 10 ลอ้ 2,500.00                     2,500.00           เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   1/2564
จ ำนวน 1 คนั เพ่ือใชใ้นกำรเคล่ือนยำ้ยรถขุดไฮดรอลิค เสนอรำคำ    2,500.00  บำท รำคำ     2,500.00  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   2  ตุลำคม  2563
แบบตีนตะขำบ (รถแบคโฮ) หมำยเลขทะเบียน ตฆ 6381
นครรำชสีมำ  จำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู
อ ำเภอโนนสูง จงัหวดันครรำชสีมำ  ไปยงัวดัข้ีเหล็ก 
บำ้นดอนรี หมู ่5 เพ่ือขุดลอกเหมืองส่งน ้ำใหน้ ้ำไหล
เขำ้สระหนองเตียนเพ่ือกกัเก็บน ้ำไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ 

4 จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรอ ำเภอโนนสูง  เพ่ือถ่ำยเอกสำร 7,200.00                     7,200.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนลดัดำวลัย ์ ร้ำนลดัดำวลัย ์ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   2/2564
หนงัสือรำชกำรใหก้บัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู โดย  นำยสิทธิโชค    เนียมแตง  โดย  นำยสิทธิโชค    เนียมแตง  เหมำะสม ลงวนัท่ี   2  ตุลำคม  2563
อ ำเภอโนนสูง จงัหวดันครรำชสีมำ  ประจ ำปี 2564 เสนอรำคำ    7,200.- บำท รำคำ    7,200.-  บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  ตุลำคม  2563
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี     12     เดือน  พฤศจิกำยน   พ.ศ.  2563

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป
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5 จำ้งท ำพวงมำลำ เพ่ือใชใ้นพิธีบ ำเพญ็กุศลและกิจกรรม 1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสุคนธ์  เกยด่ำนกลำง นำงสุคนธ์  เกยด่ำนกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   3/2564
นอ้มร ำลึก เน่ืองในวนัคลำ้ยวนัสวรรคต พระบำทสมเด็จ เสนอรำคำ   1,000.-   บำท รำคำ    1,000.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   9  ตุลำคม  2563
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร ในวนัองัคำร  ท่ี 13 ตุลำคม 2563 
ณ หอประชุมอ ำเภอโนนสูง จ  ำนวน 1 พวง 

6 จา้งเหมาบริกำรรถบรรทุกทำ้ยลำด ตำมโครงกำรก ำจดั 5,000.00                     5,000.00           เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี   4/2564
วชัพืช  เพ่ือพฒันำแหล่งน ้ำประจ ำปี 2564 เสนอรำคำ    5,000.00  บำท รำคำ     5,000.00  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   19  ตุลำคม  2563

7 จำ้งเหมำท ำพำนพุ่มดอกไมส้ด เพ่ือใชใ้นกิจกรรมนอ้ม 1,000.00                     1,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอกไมบ้ำ้นตน้คูณฟลำวเวอร์  ร้ำนดอกไมบ้ำ้นตน้คูณฟลำวเวอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  5/2564
ร ำลึกเน่ืองในวนัคลำ้ยวนัพระรำชสมภพครบ 120 ปี โดย นำงสำวลดัดำ  ปำนกลำง โดย นำงสำวลดัดำ  ปำนกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   20  ตุลำคม  2563
สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ในวนัพธุ ท่ี 21 เสนอรำคำ   1,000.00  บำท รำคำ     1,000.00  บำท
ตุลำคม 2563 ณ หอประชุมอ ำเภอโนนสูง จ  ำนวน 1 พำน 

8 จำ้งเหมำท ำพวงมำลำ เพ่ือใชใ้นพิธีบ ำเพญ็กุศล 1,000.00                     1,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอกไมบ้ำ้นตน้คูณฟลำวเวอร์  ร้ำนดอกไมบ้ำ้นตน้คูณฟลำวเวอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  6/2564
และกิจกรรมนอ้มร ำลึกเน่ืองในวนัคลำ้ยวนัสวรรคต โดย นำงสำวลดัดำ  ปำนกลำง โดย นำงสำวลดัดำ  ปำนกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   22  ตุลำคม  2563
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วั รัชกำลท่ี 5 เสนอรำคำ   1,000.00  บำท รำคำ     1,000.00  บำท
ในวนัศุกร์ ท่ี 23 ตุลำคม 2563 จ ำนวน 1 พวง

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

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            
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