
วธิีการจดัซือ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือกผูเ้สนอ
 /จดัจา้ง ในการเสนอราคา ราคารายนันโดยสรุป

1 จดัซือวสัดุอุปโภคบริโภค  (นําดื�ม) 540.00                    ตกลงราคา นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์ นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์ เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง
2 โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ ปี 2555

 -จดัซือชุดของขวญัวนัเด็ก 9,000.00                 ตกลงราคา ร้านดินสอ ร้านดินสอ  "
 -จดัซือวสัดุอุปกรณ์งานวนัเด็ก 5,266.00                 ตกลงราคา ร้านทวโีชคโภไคย์ ร้านทวโีชคโภไคย์  "
 -จา้งทาํป้ายไวนิล 2,000.00                 ตกลงราคา ร้านชาติสติกเกอร์ ร้านชาติสติกเกอร์  "
 -จา้งเหมาเตน็ทแ์ละเกา้อี 4,000.00                 ตกลงราคา นางละออง มหาวฒันาปรีชานางละออง มหาวฒันาปรีชา  "
 -จา้งเหมาเวทีพร้อมเครื�องเสียง 7,000.00                 ตกลงราคา นายสุชาติ  ชูเกษม นายสุชาติ  ชูเกษม  "
 -จา้งเหมาจดัทาํอาหารกลางวนัและเครื�องดื�ม 15,000.00               ตกลงราคา นายกฤษณะ คูณขนุทด นายกฤษณะ คูณขนุทด  "
 -จดัซือนําแขง็และนําดื�ม 5,000.00                 ตกลงราคา นายสมชาย  ช่อขนุทด นายสมชาย  ช่อขนุทด  "
 -จา้งเหมาเครื�องเล่นสไลดเ์ดอร์ 4,000.00                 ตกลงราคา นางสอิง  คืบขนุทด นางสอิง  คืบขนุทด  "
 -จา้งเหมาจดัทาํซุม้กิจกรรม 2,000.00                 ตกลงราคา นายพงษพ์ฒัน์  ขวญัเผอืก นายพงษพ์ฒัน์  ขวญัเผอืก  "

3 จดัซือครุภณัฑ์
 -ครุภณัฑส์าํนกังาน(สป.) 23,000.00               ตกลงราคา หจก.เทวญัครุภณัฑส์ตีล หจก.เทวญัครุภณัฑส์ตีล  "
 -ครุภณัฑส์าํนกังาน (ศึกษา) 11,500.00               ตกลงราคา หจก.เทวญัครุภณัฑส์ตีล หจก.เทวญัครุภณัฑส์ตีล  "
 -ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 8,470.00                 ตกลงราคา ร้านสวสัดีไฮเทค ร้านสวสัดีไฮเทค  "

4 จดัซือผา้ห่มกนัหนาว 300,000.00             พิเศษ กลุ่มอุตสาหกรรมชุมชน- กลุ่มอุตสาหกรรมชุมชน-  "
หนองตะครอง หนองตะครอง

                  ( นางพิมพพ์ชัร   ยา่นกลาง )

ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ลาํดบั งานทึ�จดัซือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ รายชื�อผูเ้สนอราคา

(ลงชื�อ)………………………………เจา้หนา้ที�พสัดุ          (ลงชื�อ)………….………………หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ       (ลงชื�อ)……………....……………ปลดั อบต.

สรุปผลการพจิารณาจัดซื�อ / จัดจ้างประจําเดือน   มกราคม  พ.ศ. 2555

     (นางสาวธนัยพตั  ธญัธนชัพรกุล)                     ( นายเมืองแมน   ศิษยส์ุวรรณ )



วธิีการจดัซือ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือกผูเ้สนอ
 /จดัจา้ง ในการเสนอราคา ราคารายนันโดยสรุป

5 โครงการศึกษาดูงานปี 2555
 -จดัซือของที�ระลึก 3,000.00                 ตกลงราคา ร้านป้านีย์ ร้านป้านีย์
 -จา้งเหมาจดัทาํป้ายโครงการ 560.00                    ตกลงราคา ร้านชาติสติกเกอร์ ร้านชาติสติกเกอร์
 -จา้งเหมาจดัทาํอาหารและเครื�องดื�ม 6,750.00                 ตกลงราคา นางพะเยาว ์ คูณขนุทด นางพะเยาว ์ คูณขนุทด
 -จา้งเหมารถปรับอากาศ 2 คนั 100,000.00             ตกลงราคา นางทองใบ  เจริญยิ�ง นางทองใบ  เจริญยิ�ง

6 จา้งซ่อมแซมเครื�องปรับอากาศ 9,000.00                 ตกลงราคา ร้านสกุลแอร์ ร้านสกุลแอร์

                  ( นางพิมพพ์ชัร   ยา่นกลาง )

สรุปผลการพจิารณาจัดซื�อ / จัดจ้างประจําเดือน   มกราคม  พ.ศ. 2555

 -2-

ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ลาํดบั งานทึ�จดัซือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ รายชื�อผูเ้สนอราคา

(ลงชื�อ)………………………………เจา้หนา้ที�พสัดุ          (ลงชื�อ)………….………………หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ       (ลงชื�อ)……………....……………ปลดั อบต.
     (นางสาวธนัยพตั  ธญัธนชัพรกุล)                     ( นายเมืองแมน   ศิษยส์ุวรรณ )



วธิีการจดัซือ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือกผูเ้สนอ
 /จดัจา้ง ในการเสนอราคา ราคารายนันโดยสรุป

1 จดัซือวสัดุอุปโภคบริโภค  (นําดื�ม) 750.00                    ตกลงราคา นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์ นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์ เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง
2 จดัซือวสัดุ

 -วสัดุสาํนกังาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) 10,000.00               ตกลงราคา ร้านจตุพลพานิช ร้านจตุพลพานิช "
 -วสัดุสาํนกังาน (สป.) 15,675.00               ตกลงราคา ร้านดินสอ ร้านดินสอ  "
 -วสัดุสาํนกังาน (ศึกษา) 3,885.00                 ตกลงราคา ร้านดินสอ ร้านดินสอ  "
 -วสัดุคอมพิวเตอร์(สป) 1,420.00                 ตกลงราคา ร้านดินสอ ร้านดินสอ  "

3 จดัซือครุภณัฑส์าํนกังาน (เครื�องคอมพิวเตอร์) 33,000.00               ตกลงราคา ร้านโฟกสัฯ ร้านโฟกสัฯ  "
4 โครงการแขง่ขนักีฬาสีศูนยเ์ด็กเล็กฯ

 -จดัซือวสัดุ อุปกรณ์ฯ 10,245.00               ตกลงราคา ร้านทวโีชคโภไคย ร้านทวโีชคโภไคย  "
 -จดัซือนําดื�ม 1,310.00                 ตกลงราคา นางสาํเนียง ธนานนัท์ นางสาํเนียง ธนานนัท์  "
 -จดัซือชุดกีฬาเด็ก 9,900.00                 ตกลงราคา ร้านฐิชานนัท์ ร้านฐิชานนัท์ "
 -จา้งทาํป้ายไวนิล 740.00                    ตกลงราคา ร้านชาติสติกเกอร์ ร้านชาติสติกเกอร์  " 
 -จา้งเตน็ทแ์ละเกา้อี 5,500.00                 ตกลงราคา นางละออง  มหาวฒันาปรีชานางละออง  มหาวฒันาปรีชา  "

5 โครงการเปิดโลกกวา้งฯ
 -จา้งเหมารถโดยสาร 3 คนั 24,000.00               ตกลงราคา นางสมจิตต ์เขม็มะลงั นางสมจิตต ์เขม็มะลงั  "
 -จา้งทาํป้ายไวนิล 360.00                    ตกลงราคา ร้านชาติสติกเกอร์ ร้านชาติสติกเกอร์  "
 

                  ( นางพิมพพ์ชัร   ยา่นกลาง )
(ลงชื�อ)………………………………เจา้หนา้ที�พสัดุ          (ลงชื�อ)………….………………หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ       (ลงชื�อ)……………....……………ปลดั อบต.

สรุปผลการพจิารณาจัดซื�อ / จัดจ้างประจําเดือน   กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2555

ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ลาํดบั งานทึ�จดัซือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ รายชื�อผูเ้สนอราคา

     (นางสาวธนัยพตั  ธญัธนชัพรกุล)                     ( นายเมืองแมน   ศิษยส์ุวรรณ )



วธิีการจดัซือ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือกผูเ้สนอ
 /จดัจา้ง ในการเสนอราคา ราคารายนันโดยสรุป

6 จา้งซ่อมบาํรุงเครื�องคอมพิวเตอร์ 2 เครื�อง 1,970.00                 ตกลงราคา ร้านโฟกสัฯ ร้านโฟกสัฯ เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง
7 จา้งเหมาจดัทาํอาหารรับรองการประชุมสภา 2,000.00                 ตกลงราคา นางพะเยาว ์ คูณขนุทด นางพะเยาว ์ คูณขนุทด "
8 จา้งเหมาทาํอาหารวา่งรับรองการประชุมสภา 1,000.00                 ตกลงราคา นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์ นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์  "
9 จา้งเหมาจดัทาํโครงป้ายประชาสัมพนัธ์ 40,900.00               ตกลงราคา นายประสิทธิP   นนทข์นุทด นายประสิทธิP   นนทข์นุทด  "

                  ( นางพิมพพ์ชัร   ยา่นกลาง )
(ลงชื�อ)………………………………เจา้หนา้ที�พสัดุ          (ลงชื�อ)………….………………หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ       (ลงชื�อ)……………....……………ปลดั อบต.

     (นางสาวธนัยพตั  ธญัธนชัพรกุล)                     ( นายเมืองแมน   ศิษยส์ุวรรณ )

สรุปผลการพจิารณาจัดซื�อ / จัดจ้างประจําเดือน   กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2555

ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

 -2-

ลาํดบั งานทึ�จดัซือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ รายชื�อผูเ้สนอราคา



วธิีการจดัซือ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือกผูเ้สนอ
 /จดัจา้ง ในการเสนอราคา ราคารายนันโดยสรุป

1 จดัซือวสัดุอุปโภคบริโภค  (นําดื�ม) 750.00                    ตกลงราคา นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์ นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์ เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง
2 จดัซือวสัดุก่อสร้างบา้นไฟไหม้ 10,000.00               ตกลงราคา ร้านสินีพาณิชย์ ร้านสินีพาณิชย์  "
3 จดัซือวสัดุ

 -วสัดุคอมพิวเตอร์(คลงั) 5,671.00                 ตกลงราคา หจก.โพรดิวส์กูด๊ส หจก.โพรดิวส์กูด๊ส  "
 -วสัดุคอมพิวเตอร์(สป.) 9,700.00                 ตกลงราคา ร้านโฟกสัฯ ร้านโฟกสัฯ  "

4 จดัซือวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 25,000.00               ตกลงราคา ร้านไชยศิริ ร้านไชยศิริ  "
5 โครงการจดัการแขง่ขนักีฬาเยาวชนฯ  

 -จดัซือวสัดุอุปกรณ์การแขง่ขนักีฬา 41,020.00               ตกลงราคา ร้าน บี ทู บี ร้าน บี ทู บี  "
 -จดัซือวสัดุอุปกรณ์การแขง่ขนักีฬา 492.00                    ตกลงราคา ร้านดินสอ ร้านดินสอ  "
 -จดัซือนําแขง็, นําดื�ม 17,300.00               ตกลงราคา นางสาํเนียง  ธนานนัท์ นางสาํเนียง  ธนานนัท์  "
 -จา้งทาํป้ายไวนิล 3,288.00                 ตกลงราคา ร้านชาติสติกเกอร์ ร้านชาติสติกเกอร์  "
 -จา้งเครื�องขยายเสียง 6,000.00                 ตกลงราคา นางสันติ  คางขนุทด นางสันติ  คางขนุทด  "
 -จา้งเตน็ท,์เกา้อี 9,600.00                 ตกลงราคา นางละออง  มหาวฒันาปรีชานางละออง  มหาวฒันาปรีชา  "
 -จา้งทาํสนามกีฬา 27,900.00               ตกลงราคา นายสุรศกัดิP   คูณขนุทด นายสุรศกัดิP   คูณขนุทด  "
 -จา้งทาํดอกไม้ 900.00                    ตกลงราคา ร้านตุด๊่านดอกไม้ ร้านตุด๊่านดอกไม้  "

6 จา้งทาํป้ายไวนิล(ประชาสัมพนัธ์งานยา่โม) 360.00                    ตกลงราคา ร้านชาติสติกเกอร์ ร้านชาติสติกเกอร์  "
7 จา้งซ่อมรถยนตส์่วนกลางยี�หอ้ โตโยตา้ 7,179.70                 ตกลงราคา หจก.โตโยตา้โคราช 1988 หจก.โตโยตา้โคราช 1988  "

                  ( นางพิมพพ์ชัร   ยา่นกลาง )

วงเงินงบประมาณ รายชื�อผูเ้สนอราคา

(ลงชื�อ)………………………………เจา้หนา้ที�พสัดุ          (ลงชื�อ)………….………………หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ       (ลงชื�อ)……………....……………ปลดั อบต.
     (นางสาวธนัยพตั  ธญัธนชัพรกุล)                     ( นายเมืองแมน   ศิษยส์ุวรรณ )

สรุปผลการพจิารณาจัดซื�อ / จัดจ้างประจําเดือน   มีนาคม  พ.ศ. 2555

ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ลาํดบั งานทึ�จดัซือ/จดัจา้ง



วธิีการจดัซือ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือกผูเ้สนอ
 /จดัจา้ง ในการเสนอราคา ราคารายนันโดยสรุป

8 จา้งทาํอาหารวา่งศึกษาดูงาน 2,250.00                 ตกลงราคา นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์ นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์ เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง
9 จา้งซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 2,700.00                 ตกลงราคา ร้านโฟกสัคอมพิวเตอร์ฯ ร้านโฟกสัคอมพิวเตอร์ฯ  "
10 จดัซืออุปกรณ์กีฬาหมูบ่า้น จาํนวน 14 รายการ 125,000.00             สอบราคา บ.อินเตอร์ เบส ซพัพลาย บ.เนชั�นแมนไทยแลนด์ เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง

บ.เนชั�นแมนไทยแลนด์ เสนอราคา 65,175 บาท และเสนอราคาตํ�าสุด
หจก.เทวญัครุภณัฑส์ตีล
ร้านดรีมสปอร์ต

                  ( นางพิมพพ์ชัร   ยา่นกลาง )      (นางสาวธนัยพตั  ธญัธนชัพรกุล)                     ( นายเมืองแมน   ศิษยส์ุวรรณ )

สรุปผลการพจิารณาจัดซื�อ / จัดจ้างประจําเดือน   มีนาคม  พ.ศ. 2555

ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ลาํดบั งานทึ�จดัซือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ รายชื�อผูเ้สนอราคา
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(ลงชื�อ)………………………………เจา้หนา้ที�พสัดุ          (ลงชื�อ)………….………………หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ       (ลงชื�อ)……………....……………ปลดั อบต.



วธิีการจดัซือ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือกผูเ้สนอ
 /จดัจา้ง ในการเสนอราคา ราคารายนันโดยสรุป

1 จดัซือวสัดุอุปโภคบริโภค  (นําดื�ม) 750.00                    ตกลงราคา นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์ นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์ เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง
2 โครงการสืบสานประเพณีวนัสงกรานต์

 -จดัซือชุดของขวญั 89,600.00               ตกลงราคา นางศิริลกัษณ์ บุญมาแช่ นางศิริลกัษณ์ บุญมาแช่   "
 -จดัซือนําหอม,นําอบ 3,150.00                 ตกลงราคา ร้านตุด๊่านดอกไม้ ร้านตุด๊่านดอกไม้  "
 -จดัซือชุดสังฆฑาน 1,800.00                 ตกลงราคา ร้านแมแ่ก่นคูณ ร้านแมแ่ก่นคูณ  "
 -จดัซือนําแขง็,นําดื�ม 3,900.00                 ตกลงราคา นางสาํเนียง ธนานนัท์ นางสาํเนียง ธนานนัท์  "
 -จา้งเหมาเครื�องเสียง 2,000.00                 ตกลงราคา นางสุมาลี คงประเสริฐ นางสุมาลี คงประเสริฐ  "
 -จดัทาํป้ายพร้อมโล่ห์ 2,920.00                 ตกลงราคา ร้านชาติสติกเกอร์ ร้านชาติสติกเกอร์  "
 -จา้งเหมาเครื�องเสียง 2,000.00                 ตกลงราคา นางสุมาลี คงประเสริฐ นางสุมาลี คงประเสริฐ  "
 -จา้งทาํป้ายพร้อมโล่ 2,920.00                 ตกลงราคา ร้านชาติสติกเกอร์ ร้านชาติสติกเกอร์  "
 -จา้งเตน็ทแ์ละเกา้อี 8,000.00                 ตกลงราคา นางละออง มหาวฒันาปรีชานางละออง มหาวฒันาปรีชา  "
 -จา้งทาํอาหารและเครื�องดื�ม 35,000.00               ตกลงราคา นายกฤษณะ คูณขนุทด นายกฤษณะ คูณขนุทด  "
 -จา้งใส่กรอบใบประกาศเกียรติคุณ 3,000.00                 ตกลงราคา ร้านออ้มกรอบรูป ร้านออ้มกรอบรูป  "
 -จา้งเหมาเวที 4,000.00                 ตกลงราคา นายสุชาติ  ชูเกษม นายสุชาติ  ชูเกษม  "

3 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑส์าํนกังาน
 -ซ่อมคอมพิวเตอร์ 3,990.00                 ตกลงราคา ร้านโฟกสัคอมพิวเตอร์ฯ ร้านโฟกสัคอมพิวเตอร์ฯ  "
 -ซ่อมเครื�องปรับอากาศ 3,200.00                 ตกลงราคา ร้านสกุลแอร์ ร้านสกุลแอร์  "

                  ( นางพิมพพ์ชัร   ยา่นกลาง )
(ลงชื�อ)………………………………เจา้หนา้ที�พสัดุ          (ลงชื�อ)………….………………หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ       (ลงชื�อ)……………....……………ปลดั อบต.

     (นางสาวธนัยพตั  ธญัธนชัพรกุล)                     ( นายเมืองแมน   ศิษยส์ุวรรณ )

สรุปผลการพจิารณาจัดซื�อ / จัดจ้างประจําเดือน   เมษายน  พ.ศ. 2555

ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ลาํดบั งานทึ�จดัซือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ รายชื�อผูเ้สนอราคา



วธิีการจดัซือ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือกผูเ้สนอ
 /จดัจา้ง ในการเสนอราคา ราคารายนันโดยสรุป

4 จดัซือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ศึกษา) 3,000.00                 ตกลงราคา ร้านโฟกสัคอมพิวเตอร์ ร้านโฟกสัคอมพิวเตอร์ เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง
5 จดัซือวสัดุ อปพร. 7 รายการ 61,850.00               ตกลงราคา ร้าน เอส เค ดบัเพลิง ร้าน เอส เค ดบัเพลิง  "
6 จดัซือวสัดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง 69,988.00               ตกลงราคา ร้านสินีพาณิชย์ ร้านสินีพาณิชย์  "
7 จดัซือครุภณัฑเ์ครื�องปรับอากาศ 2 ตวั 66,000.00               ตกลงราคา ร้านสกุลแอร์ ร้านสกุลแอร์  "
8 โครงการหมูบ่า้นปลอดขยะ

 -จดัซือถงัดาํ 8,450.00                 ตกลงราคา ร้านบิRกเฟอร์นิเจอร์ ร้านบิRกเฟอร์นิเจอร์  "
 -จดัซือกากนําตาลพร้อมผา้ตาขา่ย 1,720.00                 ตกลงราคา นางมณีแข สมดี นางมณีแข สมดี  "
 -จดัซือถุงผา้ 5,500.00                 ตกลงราคา นางธนวรรณ  อินทร์ยู่ นางธนวรรณ  อินทร์ยู่  "
  -จา้งทาํป้ายโครงการ 360.00                    ตกลงราคา ร้านชาติสติกเกอร์ ร้านชาติสติกเกอร์  "
 -จา้งเหมาจดัทาํอาหารและเครื�องดื�ม 10,000.00               ตกลงราคา นางพะเยาว ์ คูณขนุทด นางพะเยาว ์ คูณขนุทด  "
 -จา้งเหมาจดัทาํแผน่พบัการทาํปุ๋ยชีวภาพ 8,400.00                 ตกลงราคา ร้านจิตตกานต์ ร้านจิตตกานต์  "

9 จา้งเหมาวางทอ่ประปาลานกีฬาเอนกประสงค์ 3,000.00                 ตกลงราคา นายยทุธนา  คูณขนุทด นายยทุธนา  คูณขนุทด  "
10 จา้งซ่อมแซมรถยนต(์เปลี�ยนยาง 4 เส้น) 11,770.00               ตกลงราคา อู่มานะการช่าง อู่มานะการช่าง  "
11 จา้งซ่อมรถยนตอ์ีซูซุ 2,110.00                 ตกลงราคา อู่มานะการช่าง อู่มานะการช่าง  "

                  ( นางพิมพพ์ชัร   ยา่นกลาง )

สรุปผลการพจิารณาจัดซื�อ / จัดจ้างประจําเดือน   เมษายน  พ.ศ. 2555

 -2-

ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ลาํดบั งานทึ�จดัซือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ รายชื�อผูเ้สนอราคา

(ลงชื�อ)………………………………เจา้หนา้ที�พสัดุ          (ลงชื�อ)………….………………หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ       (ลงชื�อ)……………....……………ปลดั อบต.
     (นางสาวธนัยพตั  ธญัธนชัพรกุล)                     ( นายเมืองแมน   ศิษยส์ุวรรณ )



วธิีการจดัซือ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือกผูเ้สนอ
 /จดัจา้ง ในการเสนอราคา ราคารายนันโดยสรุป

12 จา้งปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งประธานสภา อบต. 39,000.00               ตกลงราคา น.ส.สุมาลี  คงประเสริฐ น.ส.สุมาลี  คงประเสริฐ
13 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู ่5 250,000.00             สอบราคา หจก.พีรณฐัการโยธา หจก.พีรณฐัการโยธา เป็นผูม้ีอาชีพรับจา้งโดยตรง

หจก.โนนเตง็ก่อสร้าง เสนอราคา 249,000 บาท และเสนอราคาตํ�าสุด

                  ( นางพิมพพ์ชัร   ยา่นกลาง )

 -3-

(ลงชื�อ)………………………………เจา้หนา้ที�พสัดุ          (ลงชื�อ)………….………………หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ       (ลงชื�อ)……………....……………ปลดั อบต.
     (นางสาวธนัยพตั  ธญัธนชัพรกุล)                     ( นายเมืองแมน   ศิษยส์ุวรรณ )

สรุปผลการพจิารณาจัดซื�อ / จัดจ้างประจําเดือน   เมษายน  พ.ศ. 2555

ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ลาํดบั งานทึ�จดัซือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ รายชื�อผูเ้สนอราคา



วธิีการจดัซือ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือกผูเ้สนอ
 /จดัจา้ง ในการเสนอราคา ราคารายนันโดยสรุป

1 จดัซือวสัดุอุปโภคบริโภค  (นําดื�ม) 870.00                    ตกลงราคา นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์ นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์ เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง
2 โครงการอบรมกลุ่มอาชีพฯ

 -จดัซือถงัอบไอนําสาํหรับฆ่าเชือ 20,000.00               ตกลงราคา นางเมตตา   บูเ้ตียว นางเมตตา  บูเ้ตียว เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง
 -จา้งทาํอาหารและเครื�องดื�ม 3,300.00                 ตกลงราคา นางพะเยาว ์ คูณขนุทด นางพะเยาว ์ คูณขนุทด เป็นผูม้ีอาชีพรับจา้งโดยตรง
 -จดัซือวสัดุอุปกรณ์สาํหรับฝึกอบรม 2,245.00                 ตกลงราคา ร้านสีนํา ร้านสีนํา เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง

3 ซือวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างบา้นพงั 29,384.00               ตกลงราคา ร้านวฒันาก่อสร้าง ร้านวฒันาก่อสร้าง เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง
4 ซือถงันําไฟเบอร์กลาส 4  ถงั 52,596.00               ตกลงราคา ร้านกิจสิริกุล ร้านกิจสิริกุล เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง
5 จดัซือธงพุทธชยนัตี 14,000.00               ตกลงราคา ร้านดินสอ ร้านดินสอ เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง
6 โครงการปลูกหญา้แฝก

 -จดัซือนําดื�ม 985.00                    ตกลงราคา นางสาํเนียง  ธนานนัท์ นางสาํเนียง ธนานนัท์ เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง
7 จา้งเหมาจดัทาํอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง 4,500.00                 ตกลงราคา นางพะเยาว ์ คูณขนุทด นางพะเยาว ์ คูณขนุทด เป็นผูม้ีอาชีพรับจา้งโดยตรง
8 จา้งเหมาจดัทาํอาหารกลางวนัและอาหารวา่ง

ประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ 6,000.00                 ตกลงราคา นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์ นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์ เป็นผูม้ีอาชีพรับจา้งโดยตรง
9 จา้งเปลี�ยนแบเตอร์รี�รถโตโยตา้ 4,263.95                 ตกลงราคา หจก.โตโยตา้โคราช 1998 หจก.โตโยตา้โคราช 1998 เป็นผูม้ีความชาํนาญในการซ่อม
10 จา้งซ่อมแซมเครื�องปรับอากาศ 3,200.00                 ตกลงราคา ร้านรุ่งเรืองแอร์ ร้านรุ่งเรืองแอร์ เป็นผูม้ีความชาํนาญในการซ่อม
11 จา้งทาํป้ายโครงการคนมหาดไทยปลอด 450.00                    ตกลงราคา ร้านชาติสติกเกอร์ ร้านชาติสติกเกอร์ เป็นผูม้ีอาชีพรับจา้งโดยตรง

ยาเสพติด

                  ( นางพิมพพ์ชัร   ยา่นกลาง )

สรุปผลการพจิารณาจัดซื�อ / จัดจ้างประจําเดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2555

ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ลาํดบั งานทึ�จดัซือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ รายชื�อผูเ้สนอราคา

(ลงชื�อ)………………………………เจา้หนา้ที�พสัดุ          (ลงชื�อ)………….………………หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ       (ลงชื�อ)……………....……………ปลดั อบต.
     (นางสาวธนัยพตั  ธญัธนชัพรกุล)                     ( นายเมืองแมน   ศิษยส์ุวรรณ )



วธิีการจดัซือ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือกผูเ้สนอ
 /จดัจา้ง ในการเสนอราคา ราคารายนันโดยสรุป

12 จา้งทาํป้ายโครงการวนัวสิาขบูชา 1,080.00                 ตกลงราคา ร้านชาติสติกเกอร์ ร้านชาติสติกเกอร์ เป็นผูม้ีอาชีพรับจา้งโดยตรง
13 จา้งทาํป้ายโครงการแชลเลนน์เดย์ 360.00                    ตกลงราคา ร้านชาติสติกเกอร์ ร้านชาติสติกเกอร์  "
14 จา้งทาํป้ายโครงการปลูกหญา้แฝก 1,512.00                 ตกลงราคา ร้านชาติสติกเกอร์ ร้านชาติสติกเกอร์  "
15 โครงการปรับปรุงหอ้งประชุมสภา อบต. 55,800.00               ตกลงราคา นายประสิทธิP   นนทข์นุทด นายประสิทธิP   นนทข์นุทด  "
16 โครงการวางทอ่ระบายนํา อบต. 35,990.00               ตกลงราคา นายประสิทธิP   นนทข์นุทด นายประสิทธิP   นนทข์นุทด  "
17 จดัซืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 78,057.98 กรณีพิเศษ สหกรณ์การเกษตรสีคิว จาํกดัสหกรณ์การเกษตรสีคิว จาํกดัเป็นผูไ้ดร้ับการจดัสรรการ

จาํหน่ายอาหารเสริม (นม)

                  ( นางพิมพพ์ชัร   ยา่นกลาง )
(ลงชื�อ)………………………………เจา้หนา้ที�พสัดุ          (ลงชื�อ)………….………………หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ       (ลงชื�อ)……………....……………ปลดั อบต.

     (นางสาวธนัยพตั  ธญัธนชัพรกุล)                     ( นายเมืองแมน   ศิษยส์ุวรรณ )

ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ลาํดบั งานทึ�จดัซือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ รายชื�อผูเ้สนอราคา

สรุปผลการพจิารณาจัดซื�อ / จัดจ้างประจําเดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2555

 -2-



วธิีการจดัซือ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือกผูเ้สนอ
 /จดัจา้ง ในการเสนอราคา ราคารายนันโดยสรุป

1 จดัซือวสัดุอุปโภคบริโภค  (นําดื�ม) 870.00                    ตกลงราคา นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์ นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์ เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง
2 จดัซือทรายอะเบท 40,000.00               ตกลงราคา ร้านไชยศิริ ร้านไชยศิริ เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง
3 โครงการเฝ้าระวงัสิ�งแวดลอ้มฯ

 -ซือสารอีเอม็ 780.00                    ตกลงราคา ร้านลีเกษตรดี ร้านลีเกษตรดี เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง
4 จดัซือวสัดุสาํนกังาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) 11,235.00               ตกลงราคา บริษทั เอน็ อี จี จาํกดั บริษทั เอน็ อี จี จาํกดั เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง
5 จดัซือวสัดุคอมพิวเตอร์ 690.00                    ตกลงราคา ร้านโฟกสัคอมพิวเตอร์ ร้านโฟกสัคอมพิวเตอร์ เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง
6 โครงการเดินรณรงคย์าเสพติดฯ

 -จดัซือนําดื�ม,นําแขง็ 1,000.00                 ตกลงราคา นางสาํเนียง  ธนานนัท์ นางสาํเนียง ธนานนัท์ เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง
7 จา้งทาํอาหารประชุมสภา อบต. 2,000.00                 ตกลงราคา นางพเยาว ์ คูณขนุทด นางพเยาว ์ คูณขนุทด เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง
 

                  ( นางพิมพพ์ชัร   ยา่นกลาง )
(ลงชื�อ)………………………………เจา้หนา้ที�พสัดุ          (ลงชื�อ)………….………………หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ       (ลงชื�อ)……………....……………ปลดั อบต.

     (นางสาวธนัยพตั  ธญัธนชัพรกุล)                     ( นายเมืองแมน   ศิษยส์ุวรรณ )

ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ลาํดบั งานทึ�จดัซือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ รายชื�อผูเ้สนอราคา

สรุปผลการพจิารณาจัดซื�อ / จัดจ้างประจําเดือน   มิถุนายน  พ.ศ. 2555



วธิีการจดัซือ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือกผูเ้สนอ
 /จดัจา้ง ในการเสนอราคา ราคารายนันโดยสรุป

1 จดัซือวสัดุอุปโภคบริโภค  (นําดื�ม) 750.00                    ตกลงราคา นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์ นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์ เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง
2 ซือวสัดุสาํนกังาน

 -ซือหมึกเครื�องแฟกซ์ 2,400.00                 ตกลงราคา หจก.เทวญัครุภณัฑส์ตีล หจก.เทวญัครุภณัฑส์ตีล  "
 -ซือวสัดุสาํนกังาน 27,793.00               ตกลงราคา ร้านดินสอ ร้านดินสอ  "

3 ซือวสัดุงานบา้นงานครัว 7,646.00                 ตกลงราคา ร้านดินสอ ร้านดินสอ  "
4 ซือวสัดุคอมพิวเตอร์(หมึกปรินเตอร์) 13,375.00               ตกลงราคา หจก.โพรดิวส์กูด๊ส์ หจก.โพรดิวส์กูด๊ส์  "
5 ซือเครื�องปรับอากาศ 2 เครื�อง 69,719.62               ตกลงราคา ร้านสกุลแอร์ ร้านสกุลแอร์  "
6 ซือพานพุม่ 2,100.00                 ตกลงราคา ร้านภู่วฒันา ร้านภู่วฒันา  "
7 ซือวสัดุซ่อมแซมบา้นเทิดไท้ 9,951.00                 ตกลงราคา หจก.ด่านขนุทดกิจถาวร หจก.ด่านขนุทดกิจถาวร  "
8 ซือเทียนพรรษา 29,050.00               ตกลงราคา นายดาํรงคเ์ดช   สุขพิมาย นายดาํรงคเ์ดช   สุขพิมาย  "
9 ซือธง 8,430.00                 ตกลงราคา ร้านดินสอ ร้านดินสอ  "
10 โครงการฝึกอบรม อปพร.

 -ทาํป้ายโครงการ 360.00                    ตกลงราคา ร้านชาติสติกเกอร์ ร้านชาติสติกเกอร์  "
 -จา้งทาํเหมาทาํอาหาร 10,000.00               ตกลงราคา นางบงัอร   คอกขนุทด นางบงัอร   คอกขนุทด  "

11 จา้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอ้งทาํงานส่วน 16,000.00               ตกลงราคา ร้านสกุลแอร์ ร้านสกุลแอร์  "
สาธารณสุข

                  ( นางพิมพพ์ชัร   ยา่นกลาง )

สรุปผลการพจิารณาจัดซื�อ / จัดจ้างประจําเดือน   กรกฎาคม  พ.ศ. 2555

ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ลาํดบั งานทึ�จดัซือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ รายชื�อผูเ้สนอราคา

(ลงชื�อ)………………………………เจา้หนา้ที�พสัดุ          (ลงชื�อ)………….………………หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ       (ลงชื�อ)……………....……………ปลดั อบต.
     (นางสาวธนัยพตั  ธญัธนชัพรกุล)                     ( นายเมืองแมน   ศิษยส์ุวรรณ )



วธิีการจดัซือ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือกผูเ้สนอ
 /จดัจา้ง ในการเสนอราคา ราคารายนันโดยสรุป

12 จา้งเหมาทาํอาหารวา่งสาํหรับเลียงรับรอง 1,000.00                 ตกลงราคา นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์ นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์ เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง
คณะศึกษาดูงานฯ

13 จา้งซ่อมแซมครุภณัฑส์าํนกังาน
 -เครื�องปรินเตอร์ 1,600.00                 ตกลงราคา ร้านโฟกสัคอมพิวเตอร์ ร้านโฟกสัคอมพิวเตอร์  "

14 จา้งจดัทาํป้ายไวนิล  จาํนวน 7 ผนื 6,600.00                 ตกลงราคา ร้านชาติสติกเกอร์ ร้านชาติสติกเกอร์  "
15 จา้งลงนามถวายพระพร  12 สิงหาคม 2555 1,000.00                 ตกลงราคา หนงัสือพิมพพ์ลงัไทย หนงัสือพิมพพ์ลงัไทย  "
16 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค ์อบต. 99,000.00               ตกลงราคา หจก.ด่านขนุทดก่อสร้าง หจก.ด่านขนุทดก่อสร้าง

                  ( นางพิมพพ์ชัร   ยา่นกลาง )

รายชื�อผูเ้สนอราคา

สรุปผลการพจิารณาจัดซื�อ / จัดจ้างประจําเดือน   กรกฎาคม  พ.ศ. 2555

ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ลาํดบั งานทึ�จดัซือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ

(ลงชื�อ)………………………………เจา้หนา้ที�พสัดุ          (ลงชื�อ)………….………………หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ       (ลงชื�อ)……………....……………ปลดั อบต.
     (นางสาวธนัยพตั  ธญัธนชัพรกุล)                     ( นายเมืองแมน   ศิษยส์ุวรรณ )



วธิีการจดัซือ ผูท้ี�ไดร้ับการคดัเลือก เหตุผลที�คดัเลือกผูเ้สนอ
 /จดัจา้ง ในการเสนอราคา ราคารายนันโดยสรุป

1 จดัซือวสัดุอุปโภคบริโภค  (นําดื�ม) 750.00                    ตกลงราคา นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์ นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์ เป็นผูม้ีอาชีพขายโดยตรง
2 ซือวสัดุงานบา้นงานครัว (ศูนยเ์ด็กฯ) 9,000.00                 ตกลงราคา ร้านดินสอ ร้านดินสอ  "
3 ซือวสัดุตามโครงการกิจกรรม 5 ส. 8,732.00                 ตกลงราคา ร้านดินสอ ร้านดินสอ  "
4 ซือสื�อการเรียนการสอนศูนยเ์ด็กเล็ก 60,000.00               ตกลงราคา ร้านภูสรา ร้านภูสรา  "
5 ซือวสัดุการศึกษาศูนยเ์ด็กเล็ก 59,400.00               ตกลงราคา ร้านภูสรา ร้านภูสรา  "
6 ซือดอกไมถ้วายพระ  12 สิงหาคม 2555 500.00                    ตกลงราคา ร้านตุด๊่านดอกไม้ ร้านตุด๊่านดอกไม้  "
7 ซือชุดของขวญัถวายพระ 12 สิงหาคม 2555 2,000.00                 ตกลงราคา ร้านลิมคิมหลี ร้านลิมคิมหลี  "
8 จา้งจดัทาํอาหารถวายพระ 12 สิงหาคม 2555 5,000.00                 ตกลงราคา นางพะเยาว ์ คูณขนุทด นางพะเยาว ์ คูณขนุทด  "
9 จา้งจดัทาํอาหารเลียงรับรองการประชุมสภา 4,000.00                 ตกลงราคา นางพะเยาว ์ คูณขนุทด นางพะเยาว ์ คูณขนุทด  "
10 จา้งจดัทาํอาหารวา่งเลียงรับรองการประชุมสภา 4,000.00                 ตกลงราคา นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์ นายนพดล  ภูมิโคกรักษ์  "

จา้งซ่อมแซมประตูหอ้งประชุมสภา 9,300.00                 ตกลงราคา นายประสิทธิP   นนทข์นุทด นายประสิทธิP   นนทข์นุทด  "

                  ( นางพิมพพ์ชัร   ยา่นกลาง )

วงเงินงบประมาณ รายชื�อผูเ้สนอราคา

สรุปผลการพจิารณาจัดซื�อ / จัดจ้างประจําเดือน   สิงหาคม  พ.ศ. 2555

(ลงชื�อ)………………………………เจา้หนา้ที�พสัดุ          (ลงชื�อ)………….………………หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ       (ลงชื�อ)……………....……………ปลดั อบต.
     (นางสาวธนัยพตั  ธญัธนชัพรกุล)                     ( นายเมืองแมน   ศิษยส์ุวรรณ )

ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ลาํดบั งานทึ�จดัซือ/จดัจา้ง


