
1 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกห้วย

กดุมิตาว บ้านโคกรักษ์ หมู ่4

399,000.00   395,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ด่านขุนทดกิตติชัย เสนอ

ราคา 392,000 บาท

หจก.ด่านขุนทดกิตติชัย รับ

ราคา 392,000 บาท
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง สัญญาเลขที่ 10/2563     

ลว.3 มี.ค.2563

2 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายริม

บึงถนนหักน้อย หมู ่6

58,000.00    58,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.อิ่มอุ่นคอนสตรัคชั่น 

1982 เสนอราคา 58,000 

บาท

หจก.อิ่มอุ่นคอนสตรัคชั่น 

1982 รับราคา 58,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง สัญญาเลขที่ 12/2563        

ลว.12 มี.ค.2563

3 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก รอบ

สระน ้าหนองสะแก หมู ่6

   420,000.00  416,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรือง (1994) เสนอ

ราคา 412,000 บาท

หจก.รุ่งเรือง (1994) รับ

ราคา 412,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง สัญญาเลขที่ 13/2563     

ลว.16 มี.ค. 2563

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายสมพิศ

 บ้านถนนหักน้อย หมู ่6
    75,000.00    75,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอส.การโยธา 

เสนอราคา 75,000 บาท

หจก.เอส.เอส.การโยธา รับ

ราคา 75,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง สัญญาเลขที่ 14/2563       

ลว. 16 มี.ค.2563

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยหลัง

 รร.บ้านใหม่เจริญสุข หมู ่5

   303,000.00  302,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บีวัสดุกอ่สร้าง เสนอ

ราคา 299,000 บาท

หจก. บีวัสดุกอ่สร้าง รับ

ราคา 299,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง สัญญาเลขที่ 15/2563     

ลว.16 มี.ค.2563

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้ารูปตัว

 V บ้านดอนกลอย หมู ่7

   498,000.00  432,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จนัทิราการโยธา เสนอ

ราคา 431,000 บาท

หจก.จนัทิราการโยธา รับ

ราคา 431,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง สัญญาเลขที่ 16/2563     

ลว.19 มี.ค.2563

7 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก ซอย

นายเสนาะ บ้านหาญ หมู ่1

   352,000.00  343,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์ อาร์ ยิง่เจริญคอนกรีต 

เสนอราคา 340,000 บาท

บจก.อาร์ อาร์ ยิง่เจริญ

คอนกรีตรับราคา 340,000 บาท
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง สัญญาเลขที่ 17/2563     

ลว.19 มี.ค.2563

8 โครงการกอ่สร้าง คสล.เส้นขา้งศาล

ตาปู ่บ้านโคกพัฒนา หมู ่12

   209,000.00  176,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีวัสดุกอ่สร้าง เสนอ

ราคา 175,000 บาท

หจก.บีวัสดุกอ่สร้าง รับ

ราคา 175,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง สัญญาเลขที่ 18/2563     

ลว.26 มี.ค.2563

9 โครงการกอ่สร้าง คสล.ซอยต้นปลา

เผา บ้านหาญ หมู ่1

   242,000.00  204,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บีวัสดุกอ่สร้าง เสนอ

ราคา 202,000 บาท

หจก.บีวัสดุกอ่สร้าง รับ

ราคา 202,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง สัญญาเลขที่ 19/2563     

ลว.26 มี.ค.2563

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ่และวันทีข่องสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา

วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก และ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ่และวันทีข่องสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก และ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

10 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกสายกก

นา บ้านจั่น หมู ่3

   257,000.00  245,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์ อาร์ ยิ่งเจริญ

คอนกรีต เสนอราคา 

242,500 บาท

บจก.อาร์ อาร์ ยิ่งเจริญ

คอนกรีต รับราคา 242,500

 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง สัญญาเลขที่ 20/2563     

ลว.26 มี.ค.2563

11 โครงการขดุลอกคลองหินปูน บ้าน

ใหม่ไทยเจริญ หมู ่13

214,000.00   202,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จนัทิราการโยธา เสนอ

ราคา 200,000 บาท

หจก.จนัทิราการโยธา รับ

ราคา 200,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง สัญญาเลขที่ 21/2563     

ลว.26 มี.ค.2563

12 จดัซื อน ้าด่ืม ประจ้าเดือน มีนาคม 

2563

612.00        612.00       เฉพาะเจาะจง นายนพดล ภูมิโคกรักษ์ 

เสนอราคา 17 บาท/ถงั

นายนพดล ภูมิโคกรักษ์ รับ

ราคา 17 บาท/ถงั

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ใบส่ังซื อเลขที่ 24/2563    

ลว.2 มีนาคม 2563

13 จดัซื อครุภัณฑ์ส้านักงาน (พัดลมติด

ผนัง)  จ้านวน 1 เคร่ือง

2,500.00         2,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านจนัทร์เจา้เคร่ืองครัว 

เสนอราคา 2,000 บาท

ร้านจนัทร์เจา้เคร่ืองครัว 

รับราคา 2,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ใบส่ังซื อเลขที่ 25/2563    

ลว.9 มีนาคม 2563

14 ซื อกระเป๋าเอกสารเพื่อใช้ในโครงการ

 จติอาสาภัยพิบัติ

12,000.00    12,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกกมล เสนอราคาใบ

ละ 240 บาท จ้านวน 50 ใบ

ร้านเอกกมล รับราคาใบละ

 240 บาท จ้านวน 50 ใบ

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ใบส่ังซื อเลขที่ 26/2563    

ลว.9 มีนาคม 2563

15 ซื อวัสดุ-อปุกรณ์ ท้าหน้ากากอนามัย 37,134.00    37,134.00   เฉพาะเจาะจง ร้านปวีณา เสนอราคารวม 

37,134 บาท

ร้านปวีณา รับราคารวม 

37,134 บาท

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ใบส่ังซื อเลขที่ 27/2563    

ลว. 11 มีนาคม 2563

16 ซื อวัคซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า 

จ้านวน 2,149 ชุด

64,470.00    64,470.00   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์บริการสาธารณสุข

นครราชสีมา เสนอราคา 30

 บาท/ชุด จ้านวน 2,149 ชุด

สหกรณ์บริการสาธารณสุข

นครราชสีมา ราคา 30 * 

2,149 = 64,470.-

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ใบส่ังซื อเลขที่ 28/2563    

ลว. 13 มีนาคม 2563

17 ซื อเคร่ืองพ่นฆ่าเชื อไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid 19) จ้านวน 4เคร่ือง

30,000.00    1,628.30    เฉพาะเจาะจง 1. มีเซ็นเตอร์ เสนอราคา

เคร่ืองละ 1,780 บาท        

 2. ร้านสหกจิ เสนอราคา

เคร่ืองละ 1,476.60 บาท

ร้านสหะกจิ รับราคาจ้านวน

 4 เคร่ือง * 1,476.60 เป็น

เงิน 5,906.40 บาท

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ใบส่ังซื อเลขที่ 29/2563    

ลว. 24 มีนาคม 2563



เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ่และวันทีข่องสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก และ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

18 ซื อแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ขนาด 500

 มล. จ้านวน 40 ขวด

14,400.00    14,400.00   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์บริการสาธารณสุข

นครราชสีมา เสนอราคา

ขวดละ 360 บาท เป็นเงิน 

14,400 บาท

สหกรณ์บริการสาธารณสุข

นครราชสีมา รับราคาขวด

ละ 360 บาท เป็นเงิน 

14,400 บาท

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ใบส่ังซื อเลขที่ 30/2563    

ลว. 25 มีนาคม 2563

19 ซื อเทอร์โมวัดไขอ้นิฟลาเรด จ้านวน 2

 เคร่ือง

7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง บจก.เอม็ ไอที อนิเตอร์ 

เซอร์วิส  เสนอราคาเคร่ือง

ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 

7,000 บาท

บจก.เอม็ ไอที อนิเตอร์ 

เซอร์วิส  รับราคาเคร่ืองละ

 3,500 บาท เป็นเงิน 7,000

 บาท

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ใบส่ังซื อเลขที่ 31/2563    

ลว. 25 มีนาคม 2563

20 จา้งเหมารถโดยสารไม่ประจ้าทาง

ปรับอากาศ 2 คัน โครงการเปิดโลก

กว้างเพื่อการเรียนรู้ ปี 2563

14,000.00    14,000.00   เฉพาะเจาะจง นายรวิโรจน์ ดิษยอรุณพันธ์ 

เสนอราคา 14,000 บาท

นายรวิโรจน์ ดิษยอรุณพันธ์

 รับราคา 13,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 30/2563     

ลว. 2 มีนาคม 2563

21 จา้งเหมาบริการส้ารวจสุนัขและแมว

 ปี 2563

6,447.00      6,447.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.อ้าพัน  จริะวัฒนา 

เสนอราคาตัวละ 3 บาท

จ้านวน 2,149 ตัว เป็นเงิน 

6,447 บาท

น.ส.อ้าพัน  จริะวัฒนา รับ

ราคาตัวละ 3 บาทจ้านวน 

2,149 ตัว เป็นเงิน 6,447 

บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 31/2563     

ลว. 5 มีนาคม 2563

22 จา้งเหมาประเมินความพึงพอใจของ

ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ 

อบต.ด่านขนุทดฯป2ี563

20,000.00    20,000.00   เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครราชสีมา เสนอราคา 

20,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครราชสีมา รับราคา 

20,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 32/2563     

ลว. 10 มีนาคม 2563

23 จา้งเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจ้า

ทางปรับอากาศ โครงการภูมิคุ้มภัย 

สายใยครอบครัว ประจ้าปี 2563 

จ้านวน 2 วัน

    24,000.00    24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรวิโรจน์ ดิษยอรุณพันธ์ 

เสนอราคา 24,000 บาท

นายรวิโรจน์ ดิษยอรุณพันธ์

 รับราคา 24,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 33/2563     

ลว. 11 มีนาคม 2563



เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ่และวันทีข่องสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก และ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

24 จา้งท้าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เร่ือง

โรคติดเชื อไวรัส โคโรนา 2019

32,000.00    32,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านวีปริ น สาขาด่านขนุทด 

เสนอราคาแผ่นละ 8 บาท 

จ้านวน 4,000แผ่น เป็นเงิน

 32,000 บาท

ร้านวีปริ น สาขาด่านขนุทด

 รับราคาแผ่นละ 8 บาท 

จ้านวน 4,000แผ่น เป็นเงิน

 32,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 34/2563     

ลว. 11 มีนาคม 2563

25 จา้งเหมาบริการจดัหาจกัรเยบ็ผ้าให้

เช่า จ้านวน 10 วัน 10 หลัง

40,000.00    40,000.00   เฉพาะเจาะจง นางศิริพร  หวังดีกลาง 

เสนอราคาค่าเช่าวันละ 400

บาท/หลัง/วัน รวมเป็นเงิน 

40,000 บาท

นางศิริพร  หวังดีกลาง 

เสนอราคาค่าเช่าวันละ 

400บาท/หลัง/วัน รวมเป็น

เงิน 40,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง ใบส่ังจา้งเลขที่ 35/2563     

ลว. 11 มีนาคม 2563


