
1 จัดซ้ือชุดสาธิตการประกอบอาหารที่

ถูกสุขลักษณะ (หมวก,ผ้ากนัเปือ้น) 

จ านวน 90 ชุด

13,500.00    13,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้านชาติสติกเกอร์ เสนอราคา

 90*150=13,500 บาท

ร้านชาติสติกเกอร์ ตก

ลงซ้ือ 13,500 บาท

เปน็ผู้มอีาชีพค้าขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 56/2563       

 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563

2 จัดซ้ือไมต้บไฟพร้อมด้ามจับ จ านวน 

5 อนั
5,000.00      5,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ บ ีไฟร์ จ านวน 5*

1,000=5,000 บาท

ร้าน เจ บ ีไฟร์ จ านวน 

5*1,000=5,000 บาท

เปน็ผู้มอีาชีพค้าขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 57/2563       

 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563

3 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 4

 รายการ
4,705.00      4,705.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เอส ช็อป เสนอราคา

 4,705 บาท

ร้าน เอส เอส ช็อป ตก

ลงซ้ือราคา 4,705 บาท

เปน็ผู้มอีาชีพค้าขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 58/2563        

  ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

4 จัดซ้ือวัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 11 

รายการ
34,650.00    34,650.00    เฉพาะเจาะจง ร้านโอพีเอสเทค เสนอราคา 

34,650 บาท

ร้านโอพีเอสเทค ตกลง

ซ้ือราคา =34,650 บาท

เปน็ผู้มอีาชีพค้าขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 59/2563       

 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

5 จัดซ้ือต้นไม้โครงการปลูกต้นไมแ้ละ

ปลูกปา่เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68

 พรรษา

18,000.00    18,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสวนแหมม่กะแดง เสนอ

ราคา 18,000 บาท

ร้านสวนแหมม่กะแดง 

ตกลงซ้ือราคา 18,000 

บาท

เปน็ผู้มอีาชีพค้าขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 60/2563        

 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

6 จัดซ้ือพัดลไอเย็น (ศพด.2ศูนย์ๆ2

เคร่ือง) รวมจ านวน 4 เคร่ือง

26,000.00       26,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน พี พี แอร์ แอนด์ เซอวิส

เสนอราคา4*6,500=26,000 

บาท

ร้าน พี พี แอร์ แอนด์ 

ตกลงซ้ือราคา4*

6,500=26,000 บาท

เปน็ผู้มอีาชีพค้าขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 61/2563        

 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

7 จัดซ้ือทรายอะเบท จ านวน 9 ถัง 27,000.00    27,000.00    เฉพาะเจาะจง สก.บริการสาธารณสุขนม. 

เสนอราคา 9*3,000=27,000

 บาท

สก.บริการสาธารณสุข

นม.ตกลงซ้ือราคา 9*

3,000=27,000 บาท

เปน็ผู้มอีาชีพค้าขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 62/2563        

 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป
เลขที ่และวันทีข่องสญัญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน กรกฎาคม พ.ศ.2563

องค์การบริหารสว่นต าบลดา่นขนุทด อ าเภอดา่นขนุทด จงัหวัดนครราชสมีา

วันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ล าดบั งานทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจา้ง
 วงเงินทีจ่ะ

ซ้ือหรือจา้ง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก 

และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจา้ง



8 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้างโครงการปรับ

สภาพแวดล้อมที่อยูอ่าศัยส าหรับคน

พิการ ผู้สูงอายุ ฯ ประจ าป ี2563

50,000.00       50,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.โรสวัสดุและเกษตร 

เสนอราคาชุดละ 50,134 บาท

หจก.โรสวสัดุและเกษตร 

ตกลงซ้ือราคา 50,000 บาท
เปน็ผู้มอีาชีพค้าขายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 63/2563        

 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

9 จ้างเหมาบริการจัดท าปา้ยไวนลิพระ

บรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระ

เจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ์ รัชกาลที่ 

10

792.00        792.00         เฉพาะเจาะจง ร้านวีปร้ิน สาขาด่านขุนทด 

เสนอราคารวม 792 บาท

ร้านวีปร้ิน สาขาด่านขุน

ทด รับราคารวม 792 

บาท

เปน็ผู้มอีาชีพรับจ้างโดยตรง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 43/2563     

ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

10

ซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า 2,400

 cc
750,000.00   750,000.00   เฉพาะเจาะจง

บจก.แกรนด์ไดร์ฟ เสนอราคา

 750,000 บาท

บจก.แกรนด์ไดร์ฟ รับ

ราคา 750,000 บาท
เปน็ผู้มอีาชีพขายโดยตรง

สัญญาซ้ือ เลขที่ 5/2563    ลง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563


