
ล าดบั รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนตส่์วนกลาง     2,603.00                        2,603.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  33/2561
ส่วนกลาง ประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ 2561 (ส านกัปลดั ) โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมาะสม ลงวนัท่ี  5  กุมภาพนัธ์  2561

เสนอราคา      2,603.-   บาท ราคา      2,603.- บาท

2 จดัซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ  านวน 30 ชุด 750.00                           750.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณี   มาลาศรี นางสาวสุพรรณี   มาลาศรี สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  34/2561

ในการประชุมสมยัสามญั สมยัแรก ประจ าปี พ.ศ.2561 เสนอราคา      750.-   บาท ราคา      750.-   บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี   34   กุมภาพนัธ์  2561

3 จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬา  ตามโครงการแข่งขนักีฬา 28,568.00                      28,568.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน เกมส์  ร้าน เกมส์  สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  35/2561

ตา้นยาเสพติด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย นางประทีป  อินมะดนั โดย นางสาวอลิตา  วิเศษแสน เหมาะสม ลงวนัท่ี   5  กุมภาพนัธ์  2561
เสนอราคา      28,568.-   บาท ราคา      28,568.-   บาท

4 จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับรถยนตส่์วนกลาง     2,653.00 2,653.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริการปิโตเลียม สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   36/2561
ประจ าเดือน  กุมภาพนัธ์  2561  ( กองช่าง ) โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นายศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมาะสม ลงวนัท่ี  8  กุมภาพนัธ์  2561

เสนอราคา     2,653.-   บาท ราคา        2,653.- บาท

5 จดัซ้ือถว้ยรางวลั  โครงการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติด 13,000.00                      13,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอลิตาอวอร์ด ร้านอลิตาอวอร์ด สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   37/2561

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย นางสาวอลิตา  วิเศษแสน โดย นางสาวอลิตา  วิเศษแสน เหมาะสม ลงวนัท่ี   13  กุมภาพนัธ์  2561

เสนอราคา      13,000.-   บาท ราคา      13,000.-   บาท

6 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ ใชใ้นงานโครงการแข่งขนักีฬา 1,728.00                        1,728.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจา้ศึกษาภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจา้ศึกษาภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   38/2561
ตา้นยาเสพติด   ประจ าปี 2561 โดย  นายสุวิทย ์ ตั้งเจิดจา้ โดย  นายสุวิทย ์ ตั้งเจิดจา้ เหมาะสม ลงวนัท่ี   13  กุมภาพนัธ์  2561

เสนอราคา      1,728.-   บาท ราคา        1,728.- บาท

7 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน  (กองการศึกษา) 10,507.00                      10,507.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เจิดจา้ศึกษาภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจา้ศึกษาภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  39/2561

โดย  นายสุวิทย ์ ตั้งเจิดจา้ โดย  นายสุวิทย ์ ตั้งเจิดจา้ เหมาะสม ลงวนัท่ี  16  กุมภาพนัธ์  2561

เสนอราคา     10,507.- บาท ราคา     10,507.-  บาท

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   กมุภาพนัธ ์  2561
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนชมพ ู  อ  าเภอโนนสูง   จงัหวดันครราชสีมา

วนัท่ี   27   เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2561

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง



ล าดบั รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ท่ี และราคาท่ีเสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุปงานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง

8 จดัซ้ือวสัดุประปา (สารส้มและคลอรีน) 69,300.00 69,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกิจ พาณิชยการ  ร้านสหกิจ พาณิชยการ  สินคา้มีคุณภาพและราคา ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี   40/2561
 โดย  นายอรรถพล  ฤทธิโรจน์  โดย  นายอรรถพล  ฤทธิโรจน์ เหมาะสม ลงวนัท่ี   28  กุมภาพนัธ์  2561

เสนอราคา     69,300.- บาท ราคา    69,300.-  บาท

9 จา้งเหมาจดัท าป้าย  ตามโครงการแข่งขนักีฬา 2,810.00                        2,810.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  ร้านโนนสูง  อิงทเ์จ็ท  งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   20/2561
ตา้นยาเสพติด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย   นายเจษฎา   เมืองกลาง โดย   นายเจษฎา   เมืองกลาง เหมาะสม ลงวนัท่ี   6  กุมภาพนัธ์  2561

เสนอราคา     2,810.- บาท ราคา     2,810.- บาท

10 จา้งเหมาจดัเตรียมสถานท่ี  ตามโครงการแข่งขนักีฬา 20,000.00                      20,000.00      เฉพาะเจาะจง นายคณิน  สุคนธพงศ์ นายคณิน  สุคนธพงศ์ งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี   21/2561

ตา้นยาเสพติด  ประจ าปีงบประมาณ 2561 เสนอราคา    20,000.-  บาท ราคา      20,000.-  บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี   9   กุมภาพนัธ์  2561

11 จา้งเหมาบริการเคร่ืองด่ืม  ตามโครงการแข่งขนักีฬา 5,000.00                        5,000.00        เฉพาะเจาะจง นางถะวิน  สุขศิริ นางถะวิน  สุขศิริ งานจา้งมีคุณภาพและราคา ใบสัง่จา้งเลขท่ี  22/2561

ตา้นยาเสพติด  ประจ าปีงบประมาณ 2561 เสนอราคา    5,000.- บาท ราคา    5,000.-  บาท เหมาะสม ลงวนัท่ี   9  กุมภาพนัธ์  2561

                 (ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน 
                               ( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย์)       

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            

สุคนธ์ทร   อุดมธนะทรัพย ์


