
1 ซ้ือน้ำ้ด่ืม ประจ้ำเดือน ธันวำคม 2562 612.00        612.00        เฉพำะเจำะจง นำยนพดล ภูมิโคกรักษ์ 

เสนอรำคำ 36 *17.-=

612.-บำท

นำยนพดล ภูมิโคกรักษ์ 

รำคำ 612.-บำท
เปน็ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2563    

ลว. 29 พ.ย.2562

2 ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร A4 จ้ำนวน 15 

รีม

1,650.00      รีมละ 100 

บำท

เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอกกมล เสนอ

รำคำ 15*110=1,650

 บำท

ร้ำน เอกกมล รำคำ 

15*110=1,650 บำท

เปน็ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2563    

ลว. 18 พ.ย. 2562

3 ซ้ือวัสดุส้ำนกังำน จ้ำนวน 32 รำยกำร 7,714.00     7,714.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกกมล เสนอ 

7,714.-

ร้ำนเอกกมล  รำคำ

รวมเปน็เงิน 7,714.- 

บำท

เปน็ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2563     

ลว. 18 พ.ย.2562

4 ซ้ือน้ำ้ด่ืม ประจ้ำเดือน พฤศจิกำยน 2562 612.00        612.00        เฉพำะเจำะจง นำยนพดล ภูมิโคกรักษ์ 

เสนอรำคำ 36 *17.-=

612.-บำท

นำยนพดล ภูมิโคกรักษ์ 

รำคำ 612.-บำท
เปน็ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2563    

ลว. 1 พ.ย.2562

5 จ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำ

เล่ม จ้ำนวน 9 เล่ม

2,475.00      เล่มละ 275.-

 บำท

เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอคิว เสนอรำคำเล่ม

ละ 275 * 9=2,475.-

ร้ำน เอคิว  รำคำรวมเป็น

เงิน 2,475.- บำท
เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 10/2563  

ลว. 18 พ.ย.2562

6 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมเคร่ืองพ่น

หมอกควัน จ้ำนวน 3 เคร่ือง

8,240.00     8,240.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีไชย เสนอรำคำ

8,240.- บำท

ร้ำนศรีไชย ตกลงรำคำ

จ้ำงฯ 7,940.-บำท

เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 11/2563 

ลว.26 พ.ย.2562

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ และวันที่ของ

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลดา่นขนุทด อ าเภอดา่นขนุทด จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง



เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ และวันที่ของ

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

7 จ้ำงเหมำบริกำรรถโดยสำรไม่ประจ้ำทำง

สองชั้นปรับอำกำศ ขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 42

 ที่นัง่ จ้ำนวน 1 คัน

17,000.00   17,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยประธำน จันภริมย์

 เสนอรำคำ 17,000.- 

บำท

นำยประธำน จันภริมย์

รับรำคำ 16,900 บำท

เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 12/2563  

 ลว. 27 พ.ย.2562

8 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้โดยสำรไม่ประจ้ำ

ทำง 1 คัน จ้ำนวน 3 วัน ระหว่ำง 2-4 

ธ.ค.62

7,800.00     7,800.00     เฉพำะเจำะจง นำยเกียรติศักด์ิ นำค

พลกรัง เสนอรำคำ 

7,800.-บำท

นำยเกียรติศักด์ิ นำค

พลกรัง รับรำคำ 

7,500.-บำท

เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 13/2563   

   ลว. 27 พ.ย. 2562

9 จ้ำงก่อสร้ำงถนนหนิคลุก ซ.สงวนวิช ม.15 440,000.00  436,000.00  เฉพำะเจำะจง หจก.รุ่งเรือง (1994) 

เสนอรำคำ 432,000 

บำท

หจก.รุ่งเรือง (1994) 

รับรำคำ 432,000 บำท

เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง สัญญำจ้ำงเลขที่ 1/2563  

ลว.1 พ.ย.2562

10 จ้ำงก่อสร้ำงถนนหนิคลุก สำยริมทุ่ง หมู ่

15

272,000.00  264,000.00  เฉพำะเจำะจง หจก.รุ่งเรือง (1994) 

เสนอรำคำ 261,500 

บำท

หจก.รุ่งเรือง (1994) 

รับรำคำ 261,500 บำท

เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง สัญญำจ้ำงเลขที่ 2/2563   

   ลว. 4 พ.ย.2562

11 จ้ำงซ่อมแซมถนนหนิคลุกพร้อมบดอัด 

หมู ่16

496,000.00  491,000.00  เฉพำะเจำะจง บจก.อำร์ อำร์ ยิ่ง

เจริญคอนกรีต เสนอ

รำคำ 486,500 บำท

บจก.อำร์ อำร์ ยิ่ง

เจริญคอนกรีต รับ

รำคำ 486,500 บำท

เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง สัญญำจ้ำงเลขที่ 3/2562   

   ลว. 8 พ.ย.2562

12 จ้ำงก่อสร้ำงถนนหินคลุก นำนำยอุดม-หมู่ 13 418,000.00  415,000.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ด่ำนขุนทดกิตติ

ชัย เสนอรำคำ 

411,000 บำท

หจก.ด่ำนขนุทดกติติชยั

รับรำคำ 411,000 บำท
เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง สัญญำจ้ำงเลขที่ 4/2563   

  ลว. 11 พ.ย.2563

13 จ้ำงก่อสร้ำงถนนหินคลุก จำก หมู่ 8 ไป หมู่ 9

 และหมู่ 13
335,000.00  335,000.00  เฉพำะเจำะจง บจก.อำร์ อำร์ ยิ่ง

เจริญคอนกรีต เสนอ

รำคำ 332,000 บำท

บจก.อำร์ อำร์ ยิ่ง

เจริญคอนกรีต รับ

รำคำ 332,000 บำท

เปน็ผู้มีอำชีพรับจ้ำงโดยตรง สัญญำจ้ำงเลขที่ 5/2562   

   ลว. 22 พ.ย.2562



เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ และวันที่ของ

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

14 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) เดือน ธ.ค.2562- 15 พ.ค.2563354,545.10  354,545.10  เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว 

จ้ำกัด เสนอรำคำรวม 

354,545.10

สหกรณ์กำรเกษตรสีค้ิว 

จ้ำกัด รับรำคำ 

354,545.11

เปน็ผู้มีอำชีพขำยโดยตรง สัญญำซ้ือเลขที่ 3/2563  

ลว.29 พ.ย.2562


