
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก 
วันที ่  31    เดือนตุลาคม      พ.ศ.2564                                                                          

 
ลำดับ 

 
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 

วงเงินที่ 
จะซื้อจะจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1. ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ ์ 310 310 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยณรงค์บุ๊ค ร้านไชยณรงค์บุ๊ค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ  2/2565 
ลว.  30  ก.ย.  
2564 

2 ค่าจัดซื้อน้ำดืม่ 
 

750 750 เฉพาะเจาะจง ร้านเค  อาร์  ซัพพลาย ร้านเค  อาร์  ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ  1/2565 
ลว.  30  ก.ย.  
2564 

3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง หจก.อ๊อฟฟิศเซ็นเตอร ์ หจก.อ๊อฟฟิศเซ็นเตอร ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง  1/2565 
ลว.  30  ก.ย.  
2564 

4. ค่าจัดซื้อแบบพิมพ ์ 8,673 8,673 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน 

โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ4/2565 
ลว.  18 ต.ค.  
2564 

5 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สป.) 18,694 18,694 เฉพาะเจาะจง ร้านเคเอ็นซีการค้า ร้านเคเอ็นซีการค้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 6/2565 
ลว.  25  ต.ค.  
2564 

6 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(สป.) 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอวีเทรดดิ้ง  แอนด์
เซอร์วิสจำกัด 

บ.ทีเอวีเทรดดิ้ง  แอนด์
เซอร์วิสจำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง  5/2565 
ลว.  18  ต.ค.  
2564 

7 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(สป.) 

13,500 13,500 เฉพาะเจาะจง ร้านทีบีมีเดยี ร้านทีบีมีเดยี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง    
7/2565 
ลว.  25  ต.ค.  
2564 

8 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
โรงเรียน 

44,730.40 44,730.40 เฉพาะเจาะจง บริษัทแดรี่มลิค์ 2020 
(ประเทศไทย)จำกัด 

บริษัทแดรี่มลิค์ 2020  
(ประเทศไทย)  จำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง  8/2565 
ลว.  29  ต.ค.  
2564 



9 จัดจ้างล้างทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ 

1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง นายมิตรชัย  กบขุนทด นายมิตรชัย  กบขุนทด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง  3/2565 
ลว.  4  ต.ค.  2564 

10 จัดจ้างทำป้ายไม้อัดพร้อมโครง
เหล็ก 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นายภิญโญ   นนท์ขุนทด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง  4/2565 
ลว.  25  ต.ค.  
2564 

11 จัดจ้างซ่อมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านหนึ่งคอมพิวเตอร์
แอนด์เน็ต 

ร้านหนึ่งคอมพิวเตอร์
แอนด์เน็ต 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง  5/2565 
ลว.  25  ต.ค.  
2564 

12 จัดจ้างทำป้ายไวนิล 24,470 24,470 เฉพาะเจาะจง ร้านเค  เอ็น  ซี  การค้า ร้านเค  เอ็น  ซี  การค้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง  6/2565 
ลว.  25  ต.ค.  
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก 

วันที ่  30    เดือนพฤศจิกายน     พ.ศ.2564                                                                          
 

ลำดับ 
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่ 

จะซื้อจะจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1. ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ ์ 300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยณรงค์บุ๊ค ร้านไชยณรงค์บุ๊ค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ  2/2565 
ลว.  30  ก.ย.  
2564 

2 ค่าจัดซื้อน้ำดืม่ 
 

750 750 เฉพาะเจาะจง ร้านเค  อาร์  ซัพพลาย ร้านเค  อาร์  ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ  1/2565 
ลว.  30  ก.ย.  
2564 

3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง หจก.อ๊อฟฟิศเซ็นเตอร ์ หจก.อ๊อฟฟิศเซ็นเตอร ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง  9/2565 
ลว.  30  ก.ย.  
2564 

4. จัดซื้อคู่มือประชาชนเลือกตั้ง  
อบต. 

22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน  3  ป.เทรดดิ้ง ร้าน 3  ป. เทรดดิ้ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 
 

ใบสั่งซื้อ9/2565 
ลว.  3 พ.ย.  2564 

5 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 

6,225 6,225 เฉพาะเจาะจง ร้าน  3  ป.เทรดดิ้ง ร้าน  3  ป.เทรดดิ้ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ 10/2565 
ลว.  3  พ.ย.  2564 

6 ซื้อถุงยังชีพ   18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเค  อาร์  ซัพพลาย ร้านเค  อาร์  ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ  11/2565 
ลว.  5  พ.ย.  2564 

7 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับประจำ
หน่วยเลือกตั้ง 

34,413 34,413 เฉพาะเจาะจง ล้านทวีทรัพย ์ ล้านทวีทรัพย ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ   12/2565 
ลว.  9  พ.ย.  2564 

8 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
โรงเรียน 

40,664 40,664 เฉพาะเจาะจง บริษัทแดรี่มลิค์  2020 
(ประเทศไทย) จำกัด 

บริษัทแดรี่มลิค์  2020 
(ประเทศไทย) จำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ13/2565 
ลว.  30  พ.ย.  
2564 

9 จัดจ้างทำตราประทับบตัร
เลือกตั้ง 

640 640 เฉพาะเจาะจง บริษัทโนนไทยศลิป์  กรุ๊ป  
จำกัด 

บริษัทโนนไทยศลิป์  กรุ๊ป  
จำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง  7/2565 
ลว.  9  พ.ย.  2564 



10 จัดจ้างซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ
ความเสยีหายจากอุทกภัย 

141,700 140,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชาญโกเทเลคอม หจก.ชาญโกเทเลคอม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง  8/2565 
ลว.  25  พ.ย.  
2564 

11 จัดจ้างประกอบอาหารและ
เครื่องดื่ม 

14,160 14,160 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพิศ  งามขุนทด นางสาวสมพิศ  งามขุนทด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง  9/2565 
ลว.  25  พ.ย.  
2564 

12 จัดจ้างติดไฟฟ้าและเสงสว่าง
ประจำหน่วยเลือกตั้ง 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายจีระ  เงาสันเทียะ นายจีระ  เงาสันเทียะ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 10/2565 
ลว.  25  พ.ย.  
2564 

13 จัดจ้างทำความสะอาดหน่วย
เลือกตั้ง หมู่ที่ 1 

300 300 เฉพาะเจาะจง นางวันพ็ญ  เดียงขุนทด นางวันเพ็ญ  เดียงขุนทด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง  12/2565 
ลว.  25  พ.ย.  
2564 

14 จัดจ้างทำความสะอาดหน่วย
เลือกตั้ง หมู่ที่ 2 

300 300 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารณุี  สายจันทร ์ นางสาวจารณุี  สายจันทร ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง  13/2565 
ลว.  25  พ.ย.  
2564 

15 จัดจ้างทำความสะอาดหน่วย
เลือกตั้ง หมู่ที่ 3 

300 300 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐนิชา  ดานขุนทด น.ส.ณัฐนิชา  ดานขุนทด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 14/2565 
ลว.  25  พ.ย.  
2564 

16 จัดจ้างทำความสะอาดหน่วย
เลือกตั้ง หมู่ที่ 4 

300 300 เฉพาะเจาะจง นางทองย้อย  ภูมิโคกรัก๋ษ์ นางทองย้อย  ภูมิโคกรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง  15/2565 
ลว.  25  พ.ย.  
2564 

17 จัดจ้างทำความสะอาดหน่วย
เลือกตั้ง หมู่ที่ 5 

300 300 เฉพาะเจาะจง นางลออ  สิทธิขุนทด นางลออ  สิทธิขุนทด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง  16/2565 
ลว.  25  พ.ย.  
2564 

18 จัดจ้างทำความสะอาดหน่วย
เลือกตั้ง หมู่ที่ 6 

300 300 เฉพาะเจาะจง นางวงเดือน  ดีขุนทด นางวงเดือน  ดีขุนทด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 17/2565 
ลว.  25  พ.ย.  
2564 

19 จัดจ้างทำความสะอาดหน่วย
เลือกตั้ง หมู่ที่ 7 

300 300 เฉพาะเจาะจง นางอมร  ดุมขุนทด นางอมร  ดุมขุนทด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 18/2565 
ลว.  25  พ.ย.  
2564 

20 จัดจ้างทำความสะอาดหน่วย
เลือกตั้ง หมู่ที่ 1 

300 300 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์  เดียงขุนทด นางอาทิตย์  เดียงขุนทด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 19/2565 
ลว.  25  พ.ย.  
2564 



21 จัดจ้างทำความสะอาดหน่วย
เลือกตั้ง หมู่ที่ 2 

300 300 เฉพาะเจาะจง นายบรรจง  เดดิขุนทด นางบรรจง  เดิดขุนทด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 20/2565 
ลว.  25  พ.ย.  
2564 

22 จัดจ้างทำความสะอาดหน่วย
เลือกตั้ง หมู่ที่ 3 

300 300 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา  น้อยเสนา นางสาวสุชาดา  น้อยเสนา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 21/2565 
ลว.  25  พ.ย.  
2564 

23 จัดจ้างทำความสะอาดหน่วย
เลือกตั้ง หมู่ที่ 4 

300 300 เฉพาะเจาะจง นางคำไข เจรญิ  นางคำไข  เจรญิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 22/2565 
ลว.  25  พ.ย.  
2564 

24 จัดจ้างทำความสะอาดหน่วย
เลือกตั้ง หมู่ที่ 5 

300 300 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ  ดุกขุนทด นางบุญเลิศ  ดุกขุนทด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 23/2565 
ลว.  25  พ.ย.  
2564 

25 จัดจ้างทำความสะอาดหน่วย
เลือกตั้ง หมู่ที่ 6 

300 300 เฉพาะเจาะจง นางมะลิ  พบขุนทด นางมะลิ  พบขุนทด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 24/2565 
ลว.  25  พ.ย.  
2564 

26 จัดจ้างทำความสะอาดหน่วย
เลือกตั้ง หมู่ที่ 7 

300 300 เฉพาะเจาะจง นางดวงนภา  เดชขุนทด นางดวงนภา  เดชขุนทด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 25/2565 
ลว.  25  พ.ย.  
2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก 

วันที ่  30    เดือนธันวาคม     พ.ศ.2564                                                                          
 

ลำดับ 
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่ 

จะซื้อจะจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1. ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ ์ 310 310 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยณรงค์บุ๊ค ร้านไชยณรงค์บุ๊ค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ  2/2565 
ลว.  30  ก.ย.  
2564 

2 ค่าจัดซื้อน้ำดืม่ 
 

750 750 เฉพาะเจาะจง ร้านเค  อาร์  ซัพพลาย ร้านเค  อาร์  ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ  1/2565 
ลว.  30  ก.ย.  
2564 

3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง หจก.อ๊อฟฟิศเซ็นเตอร ์ หจก.อ๊อฟฟิศเซ็นเตอร ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง  9/2565 
ลว.  30  ก.ย.  
2564 

4. จัดซื้อวัสดสุำนักงาน
(สาธารณสุข ฯ) 

4,692 4,692 เฉพาะเจาะจง ร้านเค  เอ็น  ซีการค้า ร้านเค  เอ็น  ซี การค้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 
 

ใบสั่งซื้อ14/2565 
ลว.  22  ธ.ค. 2564 

5. จัดซื้อวัสดสุำนักงาน(กองคลัง) 22,470 4,692 เฉพาะเจาะจง ร้านเค  เอ็น  ซีการค้า ร้านเค  เอ็น  ซี การค้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 
 

ใบสั่งซื้อ15/2565 
ลว.  27  ธ.ค. 2564 

 
6. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์(กอง

คลัง) 
14,080 14,080 เฉพาะเจาะจง ร้านเค  เอ็น  ซีการค้า ร้านเค  เอ็น  ซี การค้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  

เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 
 

ใบสั่งซื้อ15/2565 
ลว.  27  ธ.ค. 2564 



7. จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
โรงเรียน 

40,664 40,664 เฉพาะเจาะจง บ.แดรี่มลิค์ 2020 
(ประเทศไทย) จำกัด 

บ.แดรี่มลิค์ 2020 
(ประเทศไทย) จำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 
 

ใบสั่งซื้อ17/2565 
ลว.  28  ธ.ค. 2564 

8. โครงการซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ
ความเสยีหายจากอุทกภัย  หมู่
ที่  3,5 

40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชาญโกเทเลคอม หจก.ชาญโกเทเลคอม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 
 

ใบสั่งจ้าง27/2565 
ลว.  1  ธ.ค. 2564 

9. จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม ้ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊ด่านดอกไม ้ ร้านตุ๊ด่านดอกไม ้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 
 

ใบสั่งจ้าง28/2565 
ลว.  3  ธ.ค. 2564 

10. จัดจ้างซ่อมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

2,990 2,990 เฉพาะเจาะจง ร้านทิมคอมพิวเตอร ์ ร้านทิมคอมพิวเตอร ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 
 

ใบสั่งจ้าง29/2565 
ลว.  13  ธ.ค. 2564 

 
 
 
 

11. จัดจ้างทำป้ายไวนิล 2,415 2,415 เฉพาะเจาะจง ร้านเค  เอ็น  ซี  การค้า ร้านเค  เอ็น  ซี  การค้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 
 

ใบสั่งจ้าง30/2565 
ลว.  22  ธ.ค. 2564 

12. จัดจ้างทำป้ายไวนิล 10,186 10,186 เฉพาะเจาะจง ร้านเค  เอ็น  ซี  การค้า ร้านเค  เอ็น  ซี  การค้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 
 

ใบสั่งจ้าง31/2565 
ลว.  23  ธ.ค. 2564 

13. จัดจ้างทำป้ายไวนิล 960 960 เฉพาะเจาะจง ร้านเค  เอ็น  ซี  การค้า ร้านเค  เอ็น  ซี  การค้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง33/2565 
ลว.  27  ธ.ค. 2564 



 
14. จัดจ้างทำป้ายไวนิล 4,800 4,800 เฉพาะเจาะจง ร้านเค  เอ็น  ซี  การค้า ร้านเค  เอ็น  ซี  การค้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  

เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 
 

ใบสั่งจ้าง34/2565 
ลว.  28  ธ.ค. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก 

วันที ่  31    เดือนมกราคม     พ.ศ.2565                                                                    
 

ลำดับ 
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่ 

จะซื้อจะจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1. ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ ์ 310 310 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยณรงค์บุ๊ค ร้านไชยณรงค์บุ๊ค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ  2/2565 
ลว.  30  ก.ย.  
2564 

2 ค่าจัดซื้อน้ำดืม่ 
 

750 750 เฉพาะเจาะจง ร้านเค  อาร์  ซัพพลาย ร้านเค  อาร์  ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ  1/2565 
ลว.  30  ก.ย.  
2564 

3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง หจก.อ๊อฟฟิศเซ็นเตอร ์ หจก.อ๊อฟฟิศเซ็นเตอร ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง  9/2565 
ลว.  30  ก.ย.  
2564 

4. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)  
โรงเรียน 

39,225.12 39,225.12 เฉพาะเจาะจง บ.แดรี่มลิค์  2020   
(ประเทศไทศไทย)  จำกัด 

บ.แดรี่มลิค์  2020   
(ประเทศไทศไทย)  จำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 
 

ใบสั่งซื้อ20/2565 
ลว.  31  ม.ค. 
2565 

5. จัดจ้างประกอบอาหารและ
เครื่องดื่ม 

3,135 3,135 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพิศ  งามขุนทด นางสมพิศ  งามขุนทด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง35/2565 
ลว.  10  ม.ค. 
2565 

6. จัดจ้างทำป้ายไวนิล 972 972 เฉพาะเจาะจง ร้านเค  เอ็น  ซี  การค้า ร้าน  เค  เอ็น  ซี  การค้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง36/2565 
ลว.  17  ม.ค. 
2565 

7. จัดจ้างทำตรายาง 11,310 11,310 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพิศ  งามขุนทด นางสมพิศ  งามขุนทด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง37/2565 
ลว.  13  ม.ค. 
2565 

8. จัดจ้างเหมาไถดัน  ไถกลบบ่อ
ขยะ 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายสินสมุทร  ศรีอภยั นายสินสมุทร  ศรีอภยั มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง39/2565 
ลว.  19  ม.ค. 
2565 

9. จัดจ้างซ่อมครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

4,980 4,980 เฉพาะเจาะจง ร้านทิมคอมพิวเตอร ์ ร้านทิมคอมพิวเตอร ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง38/2565 
ลว.  19  ม.ค. 
2565 



10. จัดจ้างประกอบอาหารและ
เครื่องดื่ม 

2,755 2,755 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพิศ  งามขุนทด นางสาวสมพิศ  งามขุนทด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง40/2565 
ลว.  21  ม.ค. 
2565 

11. จัดจ้างประกอบอาหารและ
เครื่องดื่ม 

2,755 2,755 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพิศ  งามขุนทด นางสาวสมพิศ  งามขุนทด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง40/2565 
ลว.  21  ม.ค. 
2565 

12. จัดจ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะใน
เขตตำบลด่านนอก 

24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง นายหวอง  เสียมขุนทด นายหวอง  เสียมทด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง41/2565 
ลว.  31  ม.ค. 
2565 

 
13. จัดจ้างเหมาสูบน้ำ  หมู่ที่  5 3,200 3,200 เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์  วัฒนาบุญ

เจริญ 
นายสุพจน์  วัฒนาบุญ
เจริญ 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง42/2565 
ลว.  26  ม.ค. 
2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก 

วันที ่  28   เดือนกุมภาพันธ์     พ.ศ.2565                                                                    
 

ลำดับ 
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่ 

จะซื้อจะจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1. ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ ์ 280 280 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยณรงค์บุ๊ค ร้านไชยณรงค์บุ๊ค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ  2/2565 
ลว.  30  ก.ย.  
2564 

2 ค่าจัดซื้อน้ำดืม่ 
 

750 750 เฉพาะเจาะจง ร้านเค  อาร์  ซัพพลาย ร้านเค  อาร์  ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ  1/2565 
ลว.  30  ก.ย.  
2564 

3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง หจก.อ๊อฟฟิศเซ็นเตอร ์ หจก.อ๊อฟฟิศเซ็นเตอร ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง  9/2565 
ลว.  30  ก.ย.  
2564 

4. จัดซื้อถุงยังชีพ 10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง ร้านกัมพลพานิช ร้านกัมพลพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 
 

ใบสั่งซื้อ22/2565 
ลว.  11  ก.พ. 
2565 

5. จัดซื้อถุงยังชีพ 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง ร้านกัมพลพานิช ร้านกัมพลพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ23/2565 
ลว.  18  ก.พ. 
2565 

6. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
โรงเรียน 

39,225.12 39,225.12 เฉพาะเจาะจง บริษัทแดรี่มลิค์  2020  
ประเทศไทยจำกัด 

บริษัทแดรี่มลิค์  2020  
ประเทศไทยจำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ32/2565 
ลว.  28  ก.พ. 
2565 

7. จัดจ้างย้ายทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ 

19,700 19,700 เฉพาะเจาะจง ร้านชัชวาลย์การช่าง ร้านชัชวาลย์การช่าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง43/2565 
ลว.  3  ก.พ. 2565 

8. จัดจ้างซ่อมแซมสำนักงาน  
อบต.ด่านนอก 

14,800 14,800 เฉพาะเจาะจง นายศวงค์  งิมขุนทด นายศวงค์  งิมขุนทด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง44/2565 
ลว.  10  ก.พ. 
2565 

9. จัดจ้างประกอบอาหารและ
เครื่องดื่ม 

2,900 2,900 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพิศ  งามขุนทด นางสาวสมพิศ  งามขุนทด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง45/2565 
ลว.  21 ก.พ.2565 



11. จัดจ้างประกอบอาหารและ
เครื่องดื่ม 

2,900 2,900 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมพิศ  งามขุนทด นางสาวสมพิศ  งามขุนทด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง46/2565 
ลว.  25  ก.พ. 
2565 

12. จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 3,607.65 3,706.65 เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าโคราช  1988 หจก.โตโยต้าโคราช  1988 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง48/2565 
ลว.  15  ก.พ. 
2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก 

วันที ่  31   เดือนมีนาคม     พ.ศ.2565                                                                    
 

ลำดับ 
 

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่ 

จะซื้อจะจ้าง 
 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง 

1. ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ ์ 310 310 เฉพาะเจาะจง ร้านไชยณรงค์บุ๊ค ร้านไชยณรงค์บุ๊ค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ  2/2565 
ลว.  30  ก.ย.  
2564 

2 ค่าจัดซื้อน้ำดืม่ 
 

750 750 เฉพาะเจาะจง ร้านเค  อาร์  ซัพพลาย ร้านเค  อาร์  ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ  1/2565 
ลว.  30  ก.ย.  
2564 

3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง หจก.อ๊อฟฟิศเซ็นเตอร ์ หจก.อ๊อฟฟิศเซ็นเตอร ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง  9/2565 
ลว.  30  ก.ย.  
2564 

4. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์(กอง
คลัง) 

2,700 2,700 เฉพาะเจาะจง ร้าน  เค  เอ็นซีการค้า ร้าน  เค  เอ็นซีการค้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 
 

ใบสั่งซื้อ24/2565 
ลว.  10  มี.ค. 
2565 

5. จัดซื้อวัสดุการเกษตร(กอง
การศึกษา ฯ) 

960 960 เฉพาะเจาะจง ร้าน  เค  เอ็นซีการค้า ร้าน  เค  เอ็นซีการค้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ23/2565 
ลว.  10  มี.ค. 
2565 

6. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
(กองการศึกษา ฯ) 

15,880 15,880 เฉพาะเจาะจง ร้าน  เค  เอ็นซีการค้า ร้าน  เค  เอ็นซีการค้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ26/2565 
ลว.  10  มี.ค. 
2565 

7. จัดซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ (กอง
การศึกษา ฯ) 

8,960 8,960 เฉพาะเจาะจง ร้าน  เค  เอ็นซีการค้า ร้าน  เค  เอ็นซีการค้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ27/2565 
ลว. 10  มี.ค. 2565 

8. จัดซื้อวัสดสุำนักงาน (กอง
การศึกษา ฯ) 

15,880 15,880 เฉพาะเจาะจง ร้าน  เค  เอ็นซีการค้า ร้าน  เค  เอ็นซีการค้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ26/2565 
ลว.  10  มี.ค. 
2565 

9. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
(กองการศึกษา ฯ) 

41,011 41,011 เฉพาะเจาะจง ร้าน  เค  เอ็นซีการค้า ร้าน  เค  เอ็นซีการค้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ28/2565 
ลว.  10  มี.ค. 
2565 



10. จัดซื้อวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ (กอง
การศึกษา ฯ) 

1,922 1,922 เฉพาะเจาะจง ร้าน  เค  เอ็นซีการค้า ร้าน  เค  เอ็นซีการค้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ30/2565 
ลว.  10  มี.ค. 
2565 

11. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ (กอง
การศึกษา ฯ) 

6,510 6,510 เฉพาะเจาะจง ร้าน  เค  เอ็นซีการค้า ร้าน  เค  เอ็นซีการค้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ31/2565 
ลว.  10  มี.ค. 
2565 

 
 
 
 

12. จัดซื้อถุงยังชีพ 19,000 19,000 เฉพาะเจาะจง ร้านกัมพลพานิช ร้านกัมพลพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ34/2565 
ลว.  11  มี.ค. 
2565 

13. จัดซื้อถุงยังชีพ 19,500 19,500 เฉพาะเจาะจง ร้านกัมพลพานิช ร้านกัมพลพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ35/2565 
ลว.  21  มี.ค. 
2565 

14. จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
โรงเรียน 

61,934.40 61,934.40 เฉพาะเจาะจง บ.แดรี่มลิค์  2020  
ประเทศไทย จำกัด 

บ.แดรี่มลิค์  2020  
ประเทศไทย จำกัด 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งซื้อ36/2565 
ลว.  25  มี.ค. 
2565 

15. จัดจ้างซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่ท่ี   

4,300 4,300 เฉพาะเจาะจง นายหวอง  เสียมขุนทด นายหวอง  เสียมขุนทด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง47/2565 
ลว.  1  มี.ค. 2565 

16 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 46,702.29 46,702.29 เฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าโคราช  1988 หจก.โตโยต้าโคราช  1988 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง49/2565 
ลว.  3   มี.ค. 2565 

17 จัดจ้างประกอบอาหารและ
เครื่องดื่ม 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ร้านนางนัว ร้านนางนัว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง 50/2565 
ลว.  3   มี.ค. 2565 

18 จัดจ้างจัดสถานท่ี 4,350 4,350 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธิศา  งามขุนทด นางสาวสุธิศา  งามขุนทด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ 

ใบสั่งจ้าง51/2565 
ลว.  3   มี.ค. 2565 

 


