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1 จัดซ้ือน้้ำด่ืมประจ้ำเดือน ตุลำคม 2562        612.00        612.00 เฉพำะเจำะจง นำยนพดล ภมูิโคกรักษ ์ 
เสนอรำคำ 17.-*38=646.-

นำยนพดล ภมูิโคกรักษ ์
ตกลงซ้ือ รำคำ 17.-*36=
612.-

เปน็ผู้มีอำชีพค้ำขำยโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 1/2563      
ลงวันที่  1 ตุลำคม  2562

2 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ ประจ้ำป ี2563 240,000.00 240,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยณรงค์ พอขุนทด 

เสนอรำคำจ้ำง 240,000.-

นำยณรงค์ พอขุนทด ตก

ลงรำคำจ้ำง 240,000.-

เปน็ผู้มีอำชีพค้ำขำยโดยตรง ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 1/2563     

ลงวันที่  1  ตุลำคม 2562

3 จ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ ประจ้ำป ี2564 240,000.00 240,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงบญุรัตน์ สุปนิะ เสนอ
รำคำจ้ำง 240,000.-

นำงบญุรัตน์ สุปนิะ ตกลง
รำคำจ้ำง 240,000.-

เปน็ผู้มีอำชีพค้ำขำยโดยตรง ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 2/2563     
ลงวันที่  1  ตุลำคม 2562

4 จ้ำงเหมำอยูเ่วรยำม ประจ้ำป ี2563 108,000.00 108,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุชำติ เกียรติศรีสิริ 

เสนอรำคำจ้ำง 108,000.-

นำยสุชำติ เกียรติศรีสิริ 

ตกลงรำคำจ้ำง 108,000.-

เปน็ผู้มีอำชีพค้ำขำยโดยตรง ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 3/2563     

ลงวันที่  1  ตุลำคม 2562

5 จ้ำงเหมำท้ำปำ้ยไวนิล 2,160.00    2,160.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนวีปร้ิน เสนอรำคำจ้ำง 
2,160.-

ร้ำนวีปร้ิน ตกลงรำคำจ้ำง
 2,160.-

เปน็ผู้มีอำชีพค้ำขำยโดยตรง ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 4/2563    ลง
วันที่  3  ตุลำคม 2562

6 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำ 1กฐ
3034

1,280.00    1,280.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.เอส. เสนอรำคำ
จ้ำง 1,280.-

หจก.เอส.เอส. ตกลงรำคำ
จ้ำง 1,280.-

เปน็ผู้มีอำชีพค้ำขำยโดยตรง ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 5/2563    ลง
วันที่  9  ตุลำคม 2562

7 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม 
จ้ำนวน 13 เล่ม

1,560.00    1,560.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอคิว เสนอรำคำจ้ำง 
1,560.-

ร้ำนเอคิว ตกลงรำคำจ้ำง 
1,560.-

เปน็ผู้มีอำชีพค้ำขำยโดยตรง ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 6/2563    ลง
วันที่  15  ตุลำคม 2562

8 จ้ำงท้ำตรำยำง จ้ำนวน 11 ตัว 2,950.00    2,950.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอคิว เสนอรำคำจ้ำง 
2,950.-

ร้ำนเอคิว ตกลงรำคำจ้ำง 
2,950.-

เปน็ผู้มีอำชีพค้ำขำยโดยตรง ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 7/2563    ลง
วันที่  25  ตุลำคม 2562

9 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ หมำยเลข
ครุภณัฑ์ 420-55-0016 (หอ้งสำธำรณสุข)

1,800.00    1,800.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนพพีแีอร์แอนด์เซอร์วิส 
เสนอรำคำจ้ำง 1,800.-

ร้ำนพพีแีอร์แอนด์เซอร์วิส
 ตกลงรำคำจ้ำง 1,800.-

เปน็ผู้มีอำชีพค้ำขำยโดยตรง ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 8/2563    ลง
วันที่  28  ตุลำคม 2562

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก และ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

10 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงรักษำรถน้้ำอเนกประสงค์
 ยค 356 นม

11,252.12   11,252.12   เฉพำะเจำะจง บจก.ฮีโน่นครรำชสีมำ 
เสนอรำคำจ้ำง 
11,252.12.-

บจก.ฮีโน่นครรำชสีมำ ตก
ลงรำคำจ้ำง 11,252.12.-

เปน็ผู้มีอำชีพค้ำขำยโดยตรง ใบส่ังจ้ำง เลขที่ 9/2563    ลง
วันที่  29  ตุลำคม 2562

11 น้้ำมันเชื้อเพลิง ประจ้ำเดือน ตุลำคม 2562 13,923.90   13,923.90   เฉพำะเจำะจง หจก.น้้ำมันสยำมด่ำนขุน

ทด เสนอรำคำ 
13,923.90.-

หจก.น้้ำมนัสยำมด่ำนขนุทด 

ตกลงรำคำซ้ือขำย 13,923.90.-
เปน็ผู้มีอำชีพค้ำขำยโดยตรง สัญญำซ้ือขำย เลขที่ 1/2563 

ลว.  1 ตุลำคม 2562

12 หนังสือพมิพ ์ประจ้ำเดือน ตุลำคม 2562 620.00       620.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนไชยณรงค์บุ๊ค เสนอ
รำคำ 620.-

ร้ำนไชยณรงค์บุ๊ค ตกลง
รำคำซ้ือขำย 620.-

เปน็ผู้มีอำชีพค้ำขำยโดยตรง สัญญำซ้ือขำย เลขที่ 2/2563 
ลงวันที่  1 ตุลำคม 2562

13 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ประจ้ำเดือน ตุลำคม

 2562

3,200.00    3,200.00    เฉพำะเจำะจง บจก.ชัยภมูิก๊อปปี้ เสนอ

รำคำ 3,200.-

บจก.ชัยภมูิก๊อปปี้ เสนอ

รำคำเช่ำ 3,200.-

เปน็ผู้มีอำชีพค้ำขำยโดยตรง สัญญำเช่ำ เลขที่ 1/2563 ลง

วันที่  1 ตุลำคม 2562


