
1 จัดซ้ือพานพุ่ม,ธง,จปร.,โครงการ

ปกปอ้งสถาบนั
10,550.00   10,550.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอคิว เสนอราคา

10,550.-บาท

ร้านเอคิว ราคา10,550.-

บาท
เปน็ผู้มอีาชีพขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2563          ลว.

 9 ธ.ค. 2562

2 จดัซ้ือกระดาษขนาด A 4 จ านวน 200 รีม 22,000.00   22,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ ฯ เสนอ

ราคา 22,000 บาท

หจก.แอดไวซ์ ฯ ราคา 

22,000 บาท
เปน็ผู้มอีาชีพขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2563          ลว.

 16 ธ.ค. 2562

3 จัดซ้ือกรวยยางจราจร จ านวน 20 อนั 10,000.00   10,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เตียวเจริญคอมมู

นเิคชัน่  เสนอราคา 

10,000 บาท

หจก.เตียวเจริญคอมมู

นเิคชัน่  ราคา 10,000

 บาท

เปน็ผู้มอีาชีพขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2563          ลว.

 16 ธ.ค. 2562

4 จัดซ้ือเสาวิทยุส่ือสารติดรถยนต์ 

จ านวน 1 ต้น
1,000.00    1,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เตียวเจริญคอมมู

นเิคชัน่  เสนอราคา 

1,000 บาท

หจก.เตียวเจริญคอมมู

นเิคชัน่  ราคา 1,000 

บาท

เปน็ผู้มอีาชีพขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10/2563          

ลว. 16 ธ.ค. 2562

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมกึ

คอมพิวเตอร์ P355D)
15,600.00   15,600.00   เฉพาะเจาะจง ร้านแอดไวซ์ฯ เสนอ

ราคา 15,600 บาท

ร้านแอดไวซ์ฯ ราคา 

15,600 บาท
เปน็ผู้มอีาชีพขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2563          

ลว. 19 ธ.ค. 2562

6 จัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 

19 นิว้
2,800.00    2,800.00    เฉพาะเจาะจง ร้านแอดไวซ์ฯ เสนอ

ราคา 2,800 บาท

ร้านแอดไวซ์ฯ ราคา 

2,800 บาท
เปน็ผู้มอีาชีพขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2563          

ลว. 20 ธ.ค. 2562

7 จัดซ้ือครุภฑ์ัคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 

รายการ
38,000.00   38,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านแอดไวซ์ฯ เสนอ

ราคา 38,00 บาท

ร้านแอดไวซ์ฯ ราคา 

38,00 บาท
เปน็ผู้มอีาชีพขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2563          

ลว. 20 ธ.ค. 2562

8 จัดซ้ือวัสดุ,อปุกรณ์ โครงการอบรม

ใหค้วามรู้เกีย่วกบั สปสช.
10,600.00   10,600.00   เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์เจ้า เสนอ

ราคา 10,600 บาท

ร้านจันทร์เจ้า ราคา 

10,600 บาท
เปน็ผู้มอีาชีพขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2563          

ลว. 24 ธ.ค. 2562

9
จัดซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือน มกราคม 

2562
       612.00        612.00 เฉพาะเจาะจง

นายนพดล ภมูโิคกรักษ ์

 เสนอราคา 17.-*38=

646.-

นายนพดล ภมูโิคกรักษ์

 ตกลงซ้ือ ราคา 17.-*

36=612

เปน็ผู้มอีาชีพขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/2563          

ลว. 27 ธ.ค. 2562

เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป
เลขที ่และวันทีข่องสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ธันวาคม พ.ศ.2562

องค์การบริหารสว่นต าบลดา่นขนุทด อ าเภอดา่นขนุทด จงัหวัดนครราชสมีา

วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ.2562

ล าดบั งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคา 

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก 

และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจา้ง



เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป
เลขที ่และวันทีข่องสญัญาหรือ

ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ธันวาคม พ.ศ.2562

องค์การบริหารสว่นต าบลดา่นขนุทด อ าเภอดา่นขนุทด จงัหวัดนครราชสมีา

วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ.2562

ล าดบั งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคา 

และราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก 

และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจา้ง

10 จ้างเหมาบริการจัดท าเอกสาร

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน/กจิกรรม

ของอบต.ด่านขุนทด ประจ าป ี2563

75,000.00   75,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัยการพิมพ์ 

เสนอราคา 75,000 บาท

ร้านธงชัยการพิมพ์ รับ

ราคา 75,000 บาท
เปน็ผู้มอีาชีพรับจ้างโดยตรง ใบส่ังจ้างเลขที่ 14/2563        

ลว. 9  ธ.ค. 2562

11 จ้างท าปา้ยรณรงค์ลดอบุติัเหตุช่วง

เทศกาลปใีหม่ จ านวน 22 ปา้ย ( 2 

รายการ

11,300.00   11,300.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอม็เอสแอดเวอร์

ไทซ่ิง เสนอราคา 

11,300 บาท

ร้านเอม็เอสแอดเวอร์

ไทซ่ิง รับราคา 11,300

 บาท

เปน็ผู้มอีาชีพรับจ้างโดยตรง ใบส่ังจ้างเลขที่ 15/2563        

ลว. 9  ธ.ค. 2562

12 จ้างเหมารถโดยสารไมป่ระจ าทาง

ปรับอากาศ ขนาดไมน่อ้ยกว่า 42 ที่

นัง่ จ านวน 1 คัน

   16,000.00    16,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภภทัร ธิดาคอน

สตรัคชัน่ เสนอราคา 

16,000.-บาท

หจก.ภภทัร ธิดาคอน

สตรัคชัน่ รับราคา 

16,000.-บาท

เปน็ผู้มอีาชีพรับจ้างโดยตรง ใบส่ังจ้างเลขที่ 16/2563        

ลว. 9  ธ.ค. 2562

13 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ รหสั

ครุภณัฑ์เลขที่ 482-57-0019

       350.00        350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวซ์ฯ เสนอ

ราคา 350.-บาท

หจก.แอดไวซ์ฯ รับ

ราคา 350.-บาท

เปน็ผู้มอีาชีพรับจ้างโดยตรง ใบส่ังจ้างเลขที่ 17/2563        

ลว. 19  ธ.ค. 2562

14 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม

เคร่ืองปรับอากาศหอ้งกองช่างและ

หอ้งปอ้งกนัฯ

2,000.00    2,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.พี พี แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส เสนอราคา 

2,000 บาท

หจก.พี พี แอร์ แอนด์ 

เซอร์วิส รับราคา 

2,000 บาท

เปน็ผู้มอีาชีพรับจ้างโดยตรง ใบส่ังจ้างเลขที่ 18/2563        

ลว. 23  ธ.ค. 2562

15 โครงการกอ่สร้างขุดลอกคลองหนอง

ขอน-หนองไร่ หมู ่3
108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อรสาพารวย เสนอ

ราคา 107,000 บาท

หจก.อรสาพารวย รับ

ราคา 107,000 บาท

เปน็ผู้มอีาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 6/2563        

ลว. 17 ธ.ค. 2562

16 โครงการกอ่สร้างขุดลอกคลองสวน

หมาก หมู ่3
290,000.00 287,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อรสาพารวย เสนอ

ราคา 287,000 บาท

หจก.อรสาพารวย รับ

ราคา 287,000 บาท

เปน็ผู้มอีาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 7/2563        

ลว. 24 ธ.ค. 2562


