
1 จัดซ้ือน้้ำด่ืมประจ้ำเดือน พฤษภำคม 

2563

          612.00         612.00 เฉพำะเจำะจง นำยนพดล ภูมิโคกรักษ์  เสนอ

รำคำถังละ 17 บำทx36ถัง

นำยนพดล ภูมิโคกรักษ์ ตกลง

ซ้ือ รำคำถังละ 17 บำทx36ถัง
เปน็ผู้มอีำชีพขำยโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 40/2563         

ลงวันที่  1  พฤษภำคม 2563

2 วัสดุกอ่สร้ำง จ้ำนวน 17 รำยกำร        8,845.00       8,845.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ด่ำนขุนทดค้ำไม ้เสนอ

รำคำ รวม 8,845.00 บำท

หจก.ด่ำนขุนทดค้ำไม ้ตกลง

ซ้ือรำคำรวม 8,845.-บำท

เปน็ผู้มอีำชีพขำยโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 43/2563         

ลงวันที่  21  พฤษภำคม 2563

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 5 รำยกำร       1,900.00     1,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโอพีเอสเทค เสนอรำคำ 

รวม 1,900.00 บำท

ร้ำนโอพีเอสเทค ตกลงซ้ือ

รำคำ รวม 1,900.00 บำท
เป็นผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 44/2563      

ลงวันที่  21  พฤษภำคม 2563

4 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 5 

รำยกำร

      4,070.00     4,070.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกกมล เสนอรำคำ

รวม 4,070.00 บำท

ร้ำนเอกกมล ตกลงซ้ือ

รำคำรวม 4,070.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพขำยโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 45/2563      

ลงวันที่  25  พฤษภำคม 2563

5 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำวำรสำรรำยงำนผลกำร

ปฏิบัติรำชกำรประจ้ำปีงบประมำณ 2562

 อบต.ด่ำนขุนทด

    29,700.00    29,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนธงไชยกำรพิมพ์ เสนอ

รำคำ 29,700 บำท

ร้ำนธงไชยกำรพิมพ์ รับ

รำคำ 29,700 บำท

เป็นผู้มีอำชีพรับจำ้งโดยตรง ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 39/2563      

ลงวันที่  1 พฤษภำคม 2563

6 จำ้งเหมำบริกำรจดัท้ำตรำยำง 

จ้ำนวน 3 รำยกำร

      1,100.00     1,100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอคิว เสนอรำคำรวม 

1,100.00 บำท

ร้ำนเอคิว รับรำคำรวม 

1,100.00 บำท

เป็นผู้มีอำชีพรับจำ้งโดยตรง ใบส่ังจำ้ง เลขที่ 40/2563      

ลงวันที่  9 พฤษภำคม 2563

7 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.ซอย

ผำสุขไปโรงเรียน ฯ หมู ่15

   471,000.00  393,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บีวัสดุกอ่สร้ำงเสนอ

รำคำ 390,000 บำท

หจก.บีวัสดุกอ่สร้ำง รับ

รำคำ 390,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพรับจำ้งโดยตรง สัญญำจำ้ง เลขที่ 35/2563     

 ลงวันที่  7 พฤษภำคม 2563

8 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.สำยไป

วัดถงึ รร.ไชยณรงค์ ฯ หมู ่10

   299,000.00  250,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บีวัสดุกอ่สร้ำงเสนอ

รำคำ 248,000 บำท

หจก.บีวัสดุกอ่สร้ำง รับ

รำคำ 248,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพรับจำ้งโดยตรง สัญญำจำ้ง เลขที่ 36/2563     

 ลงวันที่  8 พฤษภำคม 2563

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา

วนัที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก และ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง



เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก และ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
1. หจก.ด่ำนขุนทดกิตติชัย เสนอ

รำคำ 3,600,000 บำท

2.หจก.เอส.พ.ีอินเตอร์ มำร์เก็ตต้ิง 

เสนอรำคำ 4,190,000 บำท

3.หจก.ตติญชัย (2004) เสนอรำคำ 

4,540,000 บำท

4. หจก.สยำม เค กรุ๊ป  เสนอรำคำ 

3,816,985.10 บำท

5. หจก.บ้ำนเพชรก่อสร้ำง เสนอ

รำคำ 4,340,000 บำท

10 โครงกำรซ่อมแซมระบบระบำยน้้ำ 

บ้ำนดอนกลอย หมู ่7

44,000.00    44,000.00   เฉพำะเจำะจง หจก.จนัทิรำกำรโยธำ 

เสนอรำคำ 44,000

หจก.จนัทิรำกำรโยธำ 

รำคำ 44,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพรับจำ้งโดยตรง สัญญำจำ้ง เลขที่ 38/2563    

ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2563

11 โครงกำรซ่อมแซมท่อลอดเหล่ียม 

บ้ำนด่ำนขนุทด หมู ่8

46,000.00    46,000.00   เฉพำะเจำะจง หจก.จนัทิรำกำรโยธำ 

เสนอรำคำ 46,000

หจก.จนัทิรำกำรโยธำ 

รำคำ 46,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพรับจำ้งโดยตรง สัญญำจำ้ง เลขที่ 39/2563    

ลงวันที่ 20 พฤษภำคม 2563

12 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.จำกบ้ำน

นำงแจม่ฯ หมู ่10

197,000.00   165,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อิ่มอุ่น คอนสตรัคชั่น

 1982 เสนอรำคำ 

164,000 บำท

หจก.อิ่มอุ่น คอนสตรัคชั่น

 1982 รับรำคำ 164,000 

บำท

เป็นผู้มีอำชีพรับจำ้งโดยตรง สัญญำจำ้ง เลขที่ 40/2563    

ลงวันที่ 21 พฤษภำคม 2563

13 โครงกำรซ่อมแซมถนน คสล.ซอย

หลังอ้ำเภอ หมู ่2

41,000.00    41,000.00   เฉพำะเจำะจง หจก.อิ่มอุ่น คอนสตรัคชั่น

 1982 เสนอรำคำ 41,000

 บำท

หจก.อิ่มอุ่น คอนสตรัคชั่น

 1982 รับรำคำ 41,000 

บำท

เป็นผู้มีอำชีพรับจำ้งโดยตรง สัญญำจำ้ง เลขที่ 41/2563    

ลงวันที่ 21 พฤษภำคม 2563

14 โครงกำรซ่อมแซมถนนหินคลุก สำย

หนองประดู่ หมู ่10

200,000.00   187,000.00 เฉพำะเจำะจง บจก.อำร์ อำร์ ยิ่งเจริญ

คอนกรีต เสนอรำคำ 

186,000 บำท

บจก.อำร์ อำร์ ยิ่งเจริญ

คอนกรีต รับรำคำ 

186,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพรับจำ้งโดยตรง สัญญำจำ้ง เลขที่ 42/2563    

ลงวันที่ 22 พฤษภำคม 2563

15 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหินคลุกจำกรี

สอร์ทป๋ำธงถงึท่ำขำ้ม หมู ่13

220,000.00   207,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.รุ่งเรือง 1994 เสนอ

รำคำ 205,000 บำท

หจก.รุ่งเรือง 1994 รับ

รำคำ 205,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพรับจำ้งโดยตรง สัญญำจำ้ง เลขที่ 43/2563    

ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2563

9 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.รหัสทำงหลวง

ท้องถิน่ นม.ถ. 148-81 สำยบ้ำนหำญ-

ทำงเข้ำบ้ำนกุดน้้ำใส หมู ่1ฯ

   6,934,000.00  6,110,836.17 ประกวดรำคำ

วิธี e-bidding

 หจก.ด่ำนขนุทดกติติชัย 

รำคำ 3,600,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพรับจำ้งโดยตรง/ 

เป็นผู้เสนอรำคำต้่ำสุด

สัญญำจำ้ง เลขที่ 37/2563    

ลงวันที่ 8 พฤษภำคม 2563



เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่ และวนัที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก และ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

16 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหินคลุก สำย

นำยสมควรไปบ้ำนจั่น หมู ่9

252,000.00   241,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ด่ำนขนุทดกติติชัย 

เสนอรำคำ 239,000 บำท

หจก.ด่ำนขนุทดกติติชัย 

รับรำคำ 239,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพรับจำ้งโดยตรง สัญญำจำ้ง เลขที่ 44/2563    

ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2563

1. หจก.ด่ำนขุนทดกิตติชัย เสนอ

รำคำ 3,000,000 บำท

2. หจก.ตติญชัย (2004) เสนอรำคำ

 3,790,000 บำท

เป็นผู้มีอำชีพรับจำ้งโดยตรง/ 

เป็นผู้เสนอรำคำต้่ำสุด

สัญญำจำ้ง เลขที่ 45/2563    

ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2563

17 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.รหัสทำง

หลวงท้องถิ่น นม.ถ. 148-03 สำย

บ้ำนโคกรักษ-์บ้ำนกลำง หมู ่4

5,800,000.00   5,075,154.29 ประกวดรำคำ

วิธี e-bidding

 หจก.ด่ำนขนุทดกติติชัย 

รำคำ 3,000,000 บำท


