
1 ผ้าประดับ (เนือ่งในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาฯ ราชินี) จ านวน 20 ม้วน

62,000.00    62,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสกลายซับพลาย 

เสนอราคา 20*3,100=

62,000

ร้านสกลายซับพลาย  

ตกลงซ้ือ 62,000 บาท

เป็นผู้มีอาชีพค้าขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 47/2563    

 ลงวันที่  1 มิถนุายน 2563

2 ซ้ือน้ าด่ืมประจ าเดือน มิถนุายน 2563 663.00        663.00         เฉพาะเจาะจง นายนพดล ภูมิโคกรักษ์ 

จ านวน 39*17=663 บาท

นายนพดล ภูมิโคกรักษ์

 จ านวน 39*17=663 

บาท

เป็นผู้มีอาชีพค้าขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 48/2563    

 ลงวันที่  1 มิถนุายน 2563

3 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 

รายการ

14,890.00    2,049.00      เฉพาะเจาะจง สวนแหม่มกะแดง เสนอ

ราคา 2,049 บาท

ส่วนแหม่มกะแดง ตก

ลงซ้ือราคา 2,049 บาท

เป็นผู้มีอาชีพค้าขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 49/2563    

 ลงวันที่ 8 มิถนุายน 2563

4 จดัซ้ือกระดาษถา่ยเอกสาร เอ4 

ขนาด 80 แกรม จ านวน 100 รีม

11,000.00    11,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโอพีเอสเทค เสนอ

ราคา 110*100=11,000

ร้านโอพีเอสเทค ตกลงซ้ือ

ราคา 110*100=11,000
เป็นผู้มีอาชีพค้าขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 50/2563   

ลงวันที่ 16 มิถนุายน 2563

5 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงสนับสนุน

เคร่ืองจกัร อบจ.เพื่อซ่อมแซมถนนใน

เขตรับผิดชอบ อบต.ด่านขนุทด

100,000.00   100,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.น้ ามันสยามด่านขนุ

ทด

หจก.น้ ามันสยามด่าน

ขนุทด (ราคาตามหัว

จา่ยณวันเดิมน้ ามัน)

เป็นผู้มีอาชีพค้าขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 51/2563   

 ลงวันที่ 22 มิถนุายน 2563

6 จดัซ้ือเคร่ืองอปุโภคบริโภค (ถงุยงัชีพ)

 จ านวน 632 ถงุ

1,500,000.00   312,208.00   เฉพาะเจาะจง บมจ.บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็น

เตอร์ เสนอราคาชุดละ 

494 บาท

บมจ.บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

รับราคาชุดละ 494 บาท
เป็นผู้มีอาชีพค้าขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 52/2563    

     ลงวันที่ 24 มิถนุายน 

25637 จัดซ้ือครุภณัฑ์ (ตู้เกบ็เอกสารแบบทึบ) 

จ านวน 1 หลัง
3,800.00      3,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบิก๊โปรเฟอร์นิเจอร์ 

เสนอราคา 3,800 บาท

ร้านบิก๊โปรเฟอร์นิเจอร์ 

รับราคา 3,800 บาท

เป็นผู้มีอาชีพค้าขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 53/2563    

     ลงวันที่ 24 มิถนุายน 

25638 จดัซ้ือเคร่ืองอปุโภคบริโภค (ถงุยงัชีพ)

 จ านวน 402 ถงุ  รอบที่ 2

1,500,000.00   198,588.00   เฉพาะเจาะจง บมจ.บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็น

เตอร์ เสนอราคาชุดละ 

494 บาท

บมจ.บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

รับราคาชุดละ 494 บาท
เป็นผู้มีอาชีพค้าขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 54/2563   

 ลงวันที่ 30 มิถนุายน 2563

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ และวนัที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขุนทด อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา

วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง



เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ และวนัที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

 วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

9 จา้งเหมาบริการจดัท าป้าย

ประชาสัมพันธ์และแผ่นพับรณรงค์

ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก

43,160.00    43,160.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวีปร้ิน สาขาด่านขนุ

ทด เสนอราคารวม 

43,160 บาท

ร้านวีปร้ิน สาขาด่านขนุ

ทด รับราคารวม 

43,160 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง ใบส่ังจา้ง เลขที่ 41/2563  

ลงวันที่ 25 มิถนุายน 2563

10
จา้งเหมาบริการซ่อมแซมศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กทั้ง 3 ศูนยสั์งกดั อบต.ด่าน

ขนุทด

102,000.00   102,000.00   เฉพาะเจาะจง

หจก.อิ่มอุ่น คอน

สตรัคชั่น เสนอราคา 

102,000

หจก.อิ่มอุ่น คอน

สตรัคชั่น เสนอราคา 

102,000

เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง
ใบส่ังจา้ง เลขที่ 42/2563  

 ลงวันที่ 29 มิถนุายน 2563

1.หจก.วิชิตวิศวกรรม 

เสนอราคา 798,500 บาท

2. หจก.พีรณัฐการโยธา 

เสนอราคา 820,000 บาท

11 จา้งกอ่สร้างฝายน้ าล้น มข.2527 หมู่

 15

   826,000.00 822,000.00   อบีิดด้ิง หจก.วิชิตวิศวกรรม รับ

ราคา 798,500 บาท

เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง สัญญาจา้งเลขที่ 46/2563 

ลงวันที่ 25 มิถนุายน 2563


