
                  แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม 2562 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 จัดซื้อน้ าด่ืม สนง. 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

400 บาท 
ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

400 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งซื้อเลขที่1/2563 

ลว.1 ต.ค.62 
2 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. เยาวภา สันโสภา 

6,300 บาท 
น.ส. เยาวภา สันโสภา 

6,300 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่3/2563 

ลว.1 ต.ค.62 
3 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. อ าไพ ศรีค าภา 

6,300 บาท 
น.ส. อ าไพ ศรีค าภา  

6,300 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่4/2563 

ลว.1 ต.ค.62 
4 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม ด่านสมัคร 

6,300 บาท 
นายบุญธรรม  ด่านสมัคร 

6,300 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่2/2563 

ลว.1 ต.ค.62 
5 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. หนูจันทร์  แก่นที 

6,300 บาท 
น.ส. หนูจันทร์  แก่นที 

6,300 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่1/2563 

ลว.1 ต.ค.62 
6 จ้างเหมาคนขับรถกูช้ีพฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายสุริยนต์  ศรีค าภา 

6,300 บาท 
นายสุริยนต์  ศรีค าภา 

6,300 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่5/2563 

ลว.1 ต.ค.62 
7 จ้างเหมาคนขับรถกูช้ีพฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายวีระพล  ก้านเพชร 

6,300 บาท 
นายวีระพล  ก้านเพชร 

6,300 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่6/2563 

ลว.1 ต.ค.62 
8 จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะต าบลด่าน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  ส าสาลี  

6,000 บาท 
นายสมยศ  ส าสาลี  

6,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่8/2563 

ลว.1 ต.ค.63 
9 จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะต าบลด่าน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์  ศรีค าภา 

6,000 บาท 
นายจักรพงษ์  ศรีค าภา 

6,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2563 

ลว.1 ต.ค.62 
10 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายรังศรี  ทัพส่วย 

 4,000 บาท 
นายรังศรี  ทัพส่วย 

 4,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่9/2563 

ลว.1 ต.ค.62 
11 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 4,12 
7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต  อุตรวิเศษ 

7,000 บาท 
นายวิชิต  อุตรวิเศษ 

7,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่10/2563 

ลว.1 ต.ค.62 
12 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ์ สระบัวทอง 

4,000 บาท 
นายจักรพันธ์ สระบัวทอง 

4,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่11/2563 

ลว.1 ต.ค.62 
13 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  สันโสภา 

4,000 บาท 
นายบุญโฮม  สันโสภา 

4,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่12/2563 

ลว.1 ต.ค.62 

 
 
 
 
 



                  แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม 2562 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
14 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความสงบ

เรียบร้อย (เวร-ยาม) 
5,000       5,000 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  นนท์ตา 

5,000 บาท 
นายวิเชียร  นนท์ตา 

 5,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่13/2563 

ลว.1 ต.ค.62 
15 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดส านักงาน 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐริกา ด่านสมัคร 

7,000 บาท 
น.ส.ณัฐริกา ด่านสมัคร 

7,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่14/2563 

ลว.1 ต.ค.62 
16 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ศพด.อบต.ด่าน 14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง นายหาร  ดงแดง  

14,000 บาท 
นายหาร  ดงแดง  

14,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่15/2563 

ลว.1 ต.ค.62 
17 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 748 748 เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์การพิมพ์  

748 บาท 
ร้านมานิตย์การพิมพ์  

748 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่16/2563 

ลว.15 ต.ค.62 
18 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลงานแขง่เรือยาว 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตรไวนิล  

2,000 บาท 
ร้านสมจิตรไวนิล  

2,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่17/2563 

ลว.1 ต.ค.63 
19 จ้างเหมาจัดสถานที่งานแข่งขันเรือยาว 15,600 15,600 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิติมา  ธรรมสา 

15,600 บาท 
น.ส.ธิติมา  ธรรมสา 

15,600 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่18/2563 

ลว.1 ต.ค.62 
20 จ้างเหมาประกอบอาหารงานแข่งขันเรือ

ยาว 
5,600 5,600 เฉพาะเจาะจง นางพวงนภา  บุญรัตน์ 

5,600 บาท 
นางพวงนภา  บุญรัตน์ 

5,600 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่19/2563 

ลว.1 ต.ค.62 
21 จ้างเหมาประกอบพิธีบวงสรวงงานแข่งขัน

เรือยาว 
7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางทองใส  พลอิน 

7,500 บาท 
นางทองใส  พลอิน 

7,500 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่20/2563 

ลว.1 ต.ค.62 
22 จ้างเหมาเคร่ืองเสียงงานแขง่ขันเรือยาว 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายทองสูรย์  สุภาพ 

8,000 บาท 
นายทองสูรย์  สุภาพ 

8,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่21/2563 

ลว.1 ต.ค.62 
23 จ้างเหมาเรือกู้ภัย งานแข่งขันเรือยาว 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายเกษตร บัวไพร 

8,000 บาท 
นายเกษตร  บัวไพร 

8,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่22/2563 

ลว.1 ต.ค.62 
24 จัดซื้อถ้วยรางวัลงานแข่งขันเรือยาว 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตไวนิล  

4,500 บาท 
ร้านสมจิตรไวนิล 

 4,500 บาท 
 สืบราคาเห็นสมควร

ซื้อได้ 
ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2563 

ลว.15 ต.ค.62 
25 จัดซื้อน้ าด่ืมงานแข่งขันเรือยาว 3,400 3,400 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

3,400 บาท 
ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

3,400 บาท 
สืบราคาเห็นสมควร

ซื้อได้ 
ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2563 

ลว.21 ต.ค.62 

 
 
 
 
 
 
 



                  แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2562 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 จัดซื้อน้ าด่ืม สนง. 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

400 บาท 
ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

400 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งซื้อเลขที่4/2563 

ลว.31 ต.ค.62 
2 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. เยาวภา สันโสภา 

6,300 บาท 
น.ส. เยาวภา สันโสภา 

6,300 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่25/2563 

ลว.31 ต.ค.62 
3 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. อ าไพ ศรีค าภา 

6,300 บาท 
น.ส. อ าไพ ศรีค าภา  

6,300 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่26/2563 

ลว.31 ต.ค.63 
4 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม ด่านสมัคร 

6,300 บาท 
นายบุญธรรม  ด่านสมัคร 

6,300 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่24/2563 

ลว.31 ต.ค.62 
5 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. หนูจันทร์  แก่นที 

6,300 บาท 
น.ส. หนูจันทร์  แก่นที 

6,300 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่23/2563 

ลว.31 ต.ค.62 
6 จ้างเหมาคนขับรถกูช้ีพฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายสุริยนต์  ศรีค าภา 

6,300 บาท 
นายสุริยนต์  ศรีค าภา 

6,300 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่27/2563 

ลว.31 ต.ค.63 
7 จ้างเหมาคนขับรถกูช้ีพฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายวีระพล  ก้านเพชร 

6,300 บาท 
นายวีระพล  ก้านเพชร 

6,300 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่28/2563 

ลว.31 ต.ค.62 
8 จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะต าบลด่าน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  ส าสาลี 

 6,000 บาท 
นายสมยศ  ส าสาลี 

 6,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่30/2563 

ลว.31 ต.ค.62 
9 จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะต าบลด่าน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์  ศรีค าภา 

6,000 บาท 
นายจักรพงษ์  ศรีค าภา 

6,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่29/2563 

ลว.31 ต.ค.62 
10 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายรังศรี  ทัพส่วย 

4,000 บาท 
นายรังศรี  ทัพส่วย 

4,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่34/2563 

ลว.31 ต.ค.62 
11 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 4,12 
7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต  อุตรวิเศษ 

7,000 บาท 
นายวิชิต  อุตรวิเศษ 

7,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่32/2563 

ลว.31 ต.ค.62 
12 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรพันธ์  สระบัวทอง 

4,000 บาท 
นายจักรพันธ์  สระบัวทอง 

4,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่33/2563 

ลว.31 ต.ค.62 
13 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  สันโสภา 

4,000 บาท 
นายบุญโฮม  สันโสภา 

4,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่31/2563 

ลว.31 ต.ค.62 

 
 
 
 
  



                  แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2562 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
14 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความสงบ

เรียบร้อย (เวร-ยาม) 
5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  นนท์ตา 

5,000 บาท 
นายวิเชียร  นนท์ตา 

 5,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่35/2563 

ลว.31 ต.ค.62 
15 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดส านักงาน 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐริกา ด่านสมัคร 

7,000 บาท 
น.ส.ณัฐริกา ด่านสมัคร 

7,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่36/2563 

ลว.31 ต.ค.62 
16 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลงานลอยกระทง 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตรไวนิล  

1,000  บาท 
ร้านสมจิตรไวนิล  

1,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่39/2563 

ลว. 7 พ.ย.62 
17 จ้างเหมาเวทีพร้อมเคร่ืองเสียง งานลอย

กระทง 
6,600 6,600 เฉพาะเจาะจง น.ส.ใหม่  โพธิเสน  

6,600 บาท 
น.ส.ใหม่  โพธิเสน  

6,600 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่40/2563 

ลว. 7 พ.ย.62 
18 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่งานลอยกระทง 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นางทองใส  พลอิน  

9,000บาท 
นางทองใส  พลอิน  

9,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่41/2563 

ลว. 7 พ.ย.62 
19 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ศพด.อบต.ด่าน 14,700 14,700 เฉพาะเจาะจง นายหาร  ดงแดง  

14,700 บาท 
นายหาร  ดงแดง  

14,700 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่3/2563 

ลว.31 ต.ค.62 
20 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์กองคลัง 990 990 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาสเตชั่น 

 990 บาท 
ร้านปัญญาสเตชั่น  

990 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่38/2563 

ลว.4 พ.ย.62 
21 จัดซื้อวัสดุส านักงานกองคลัง (ใบเสร็จ

ประปา) 
27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทจิสแมพจ ากัด 

27,000 บาท 
บริษัทจิสแมพจ ากัด 

27,000 บาท 
สืบราคา เห็นสมควร

ซื้อได้ 
ใบสั่งซื้อเลขที่6/2563 

ลว.25 พ.ย.62 
22 จ้างประกอบอาหารว่างงานลอยกระทง 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นางพวงนภา  บุญรัตน์ 

1,000 บาท 
นางพวงนภา  บุญรัตน์ 

1,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่42/2563 

ลว.7 พ.ย.62 
23 จัดซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี

ของ อบต.ด่าน 
9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตรไวนิล  

9,000 บาท 
ร้านสมจิตรไวนิล  

9,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2563 

ลว. 25 พ.ย.62 
24 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 51,817.50 51,817.50 เฉพาะเจาะจง บ.แมร่ีแอนด์โปรดักส์

จ ากัด 51,817.50 บาท 
บ.แมร่ีแอนด์โปรดักส์จ ากัด 

51,817.50 บาท 
สืบราคาแล้ว

เห็นสมควรซื้อได้ 
สัญญาซื้อขายเลขที่ 

1/2563 ลว.31 ต.ค.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม 2562 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 จัดซื้อน้ าด่ืม สนง. 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

400 บาท 
ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

400 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2563 

ลว. 29 พ.ย.62 
2 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. เยาวภา สันโสภา 

6,300 บาท 
น.ส. เยาวภา สันโสภา 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่45/2563 

ลว. 29 พ.ย.62 
3 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. อ าไพ ศรีค าภา 

6,300 บาท 
น.ส. อ าไพ ศรีค าภา  

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่46/2563 

ลว. 29 พ.ย.62 
4 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม ด่านสมัคร 

6,300 บาท 
นายบุญธรรม  ด่านสมัคร 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่44/2563 

ลว. 29 พ.ย.62 
5 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. หนูจันทร์  แก่นที 

6,300 บาท 
น.ส. หนูจันทร์  แก่นที 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่43/2563 

ลว. 29 พ.ย.62 
6 จ้างเหมาคนขับรถกูช้ีพฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายสุริยนต์  ศรีค าภา 

6,300 บาท 
นายสุริยนต์  ศรีค าภา 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่47/2563 

ลว. 29 พ.ย.62 
7 จ้างเหมาคนขับรถกูช้ีพฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายวีระพล  ก้านเพชร 

6,300 บาท 
นายวีระพล  ก้านเพชร 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่48/2563 

ลว. 29 พ.ย.62 
8 จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะต าบลด่าน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  ส าสาลี  

6,000 บาท 
นายสมยศ  ส าสาลี  

6,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่50/2563 

ลว. 29 พ.ย.62 
9 จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะต าบลด่าน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์  ศรีค าภา 

6,000 บาท 
นายจักรพงษ์  ศรีค าภา 

6,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่49/2563 

ลว. 29 พ.ย.62 
10 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายรังศรี  ทัพส่วย 

4,000 บาท 
นายรังศรี  ทัพส่วย 

4,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่51/2563 

ลว. 29 พ.ย.62 
11 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 4,12 
7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต  อุตรวิเศษ 

7,000 บาท 
นายวิชิต  อุตรวิเศษ 

7,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่/2563 

ลว. 29 พ.ย.62 
12 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  สีสดดี 

4,000 บาท 
นายอ านาจ  สีสดดี 

4,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่53/2563 

ลว. 29 พ.ย.62 
13 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  สันโสภา 

4,000 บาท 
นายบุญโฮม  สันโสภา 

4,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่54/2563 

ลว. 29 พ.ย.62 

 
 
 
 
 



                  แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
14 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความสงบ

เรียบร้อย (เวร-ยาม) 
5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  นนท์ตา 5,000 

บาท 
นายวิเชียร  นนท์ตา 

5,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่55/2563 

ลว. 29 พ.ย.62 
15 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดส านักงาน 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางดุษดี  พงษ์จันโอ 7,000 

บาท 
นางดุษดี  พงษ์จันโอ 

7,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่56/2563 

ลว. 29 พ.ย.62 
16 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ศพด.อบต.ด่าน 11,900 11,900 เฉพาะเจาะจง นายหาร  ดงแดง  

11,900 บาท 
นายหาร  ดงแดง  

11,900 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่45/2563 

ลว. 29 พ.ย.62 
 จ้างเหมาบุคคลควบคุมดูแลสถานีสูบน้ า

ด้วยไฟฟ้า บ้านด่าน หมู่ที่ 1 
7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายสมมาศ  วรรณทวี 

7,000 บาท 
นายสมมาศ  วรรณทวี 

7,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่58/2563 

ลว. 29 พ.ย.62 
17 จ้างเหมาบุคคลออกส ารวจที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้าง 
9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายแทน  ศุภลักษณ์ 9,000 

บาท 
นายแทน  ศุภลักษณ์ 

9,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่60/2563 

ลว. 4 ธ.ค.62 
18 จ้างเหมาบุคคลออกส ารวจที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้าง 
9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายสุวัฒน์  พื้นพันธ์ 9,000 

บาท 
นายสุวัฒน์  พื้นพันธ์ 

9,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่59/2563 

ลว. 4 ธ.ค.62 
19 จ้างเหมาบุคคลออกส ารวจที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้าง 
9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สังวาลย์  ศิลาชัย 9,000 

บาท 
น.ส.สังวาลย์  ศิลาชัย 

9,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่61/2563 

ลว. 4 ธ.ค.62 
20 จ้างเหมาบุคคลออกส ารวจที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้าง 
9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิศักด์ิ  ชนิดกุล 9,000 

บาท 
นายวุฒิศักด์ิ  ชนิดกุล 

9,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่62/2563 

ลว. 4 ธ.ค.62 
21 จ้างจัดเตรียมสถานที่งานรัฐพิธีปกป้อง

สถาบัน 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ธิติมา  ธรรมสา 

4,000 บาท 
น.ส.ธิติมา  ธรรมสา  

4,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่63/2563 

ลว.13 ธ.ค.62 
22 จ้างจัดท าป้ายไวนิล 7 วันอันตราย 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตรไวนิล  

1,600 บาท 
ร้านสมจิตรไวนิล  

1,600 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่64/2563 

ลว.24 ธ.ค.62 
23 ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านพินิจการช่าง 500 บาท ร้านพินิจการช่าง 500 

บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 82/2563 

ลว.2 ม.ค.63 
24 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานรัฐพิธีปกป้อง

สถาบัน 
4,870 4,870 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 

4,870 บาท 
หจก.ไพศาลวิทยา 

4,870 บาท 
สืบราคาแล้วสามารถ

ซื้อได้ 
ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2563 

ลว.13 ธ.ค.62 

 
 
 
 
 
 
 



                  แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา

ที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
25 จัดซื้อน้ าด่ืมงานรัฐพิธีปกป้องสถาบัน  2,190 2,190 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

2,190 บาท 
ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

2,190 บาท 
สืบราคาแล้วสามารถ

ซื้อได้ 
ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2563 

ลว.16 ธ.ค.62 
26 จัดซื้อวัสดุส านักงานกองช่าง 5,202 5,202 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 

5,202 บาท 
หจก.ไพศาลวิทยา 

5,202 บาท 
สืบราคาแล้วสามารถ

ซื้อได้ 
ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2563 

ลว.18 ธ.ค.62 
27 จัดซื้อกาแฟ น้ าด่ืม 7 วันอันตราย 2,840 2,840 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รุ่งเรืองกิจ 

2,840 บาท 
ร้าน ส.รุ่งเรืองกิจ 

2,840 บาท 
สืบราคาแล้วสามารถ

ซื้อได้ 
ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2563 

ลว.24 ธ.ค.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 จัดซื้อน้ าด่ืม สนง. 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

400  บาท 
ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

400 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2563 

ลว.27 ธ.ค.62 
2 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. เยาวภา สันโสภา 

6,300 บาท 
น.ส. เยาวภา สันโสภา 

6,300 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่72/2563 

ลว.27 ธ.ค.62 
3 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. อ าไพ ศรีค าภา 

6,300 บาท 
น.ส. อ าไพ ศรีค าภา  

6,300บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่73/2563 

ลว.27 ธ.ค.62 
4 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม ด่านสมัคร 

6,300 บาท 
นายบุญธรรม  ด่านสมัคร 

6,300 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่71/2563 

ลว.27 ธ.ค.62 
5 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. หนูจันทร์  แก่นที 

6,300 บาท 
น.ส. หนูจันทร์  แก่นที 

6,300 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่70/2563 

ลว.27 ธ.ค.62 
6 จ้างเหมาคนขับรถกูช้ีพฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายสุริยนต์  ศรีค าภา 

6,300 บาท 
นายสุริยนต์  ศรีค าภา 

6,300 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่68/2563 

ลว.27 ธ.ค.62 
7 จ้างเหมาคนขับรถกูช้ีพฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายวีระพล  ก้านเพชร 

6,300 บาท 
นายวีระพล  ก้านเพชร 

6,300 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่69/2563 

ลว.27 ธ.ค.62 
8 จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะต าบลด่าน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  ส าสาลี  

6,000 บาท 
นายสมยศ  ส าสาลี  

6,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่50/2563 

ลว.27 ธ.ค.62 
9 จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะต าบลด่าน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์  ศรีค าภา 

6,000 บาท 
นายจักรพงษ์  ศรีค าภา 

6,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่66/2563 

ลว.27 ธ.ค.62 
10 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายรังศรี  ทัพส่วย 

4,000 บาท 
นายรังศรี  ทัพส่วย 

4,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่75/2563 

ลว.27 ธ.ค.62 
11 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 4,12 
7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต  อุตรวิเศษ 

7,000 บาท 
นายวิชิต  อุตรวิเศษ 

7,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่78/2563 

ลว.27 ธ.ค.62 
12 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  สีสดดี 

4,000 บาท 
นายอ านาจ  สีสดดี 

4,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่77/2563 

ลว.27 ธ.ค.62 
13 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  สันโสภา 

4,000 บาท 
นายบุญโฮม  สันโสภา 

4,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่76/2563 

ลว.27 ธ.ค.62 

 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
14 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความสงบ

เรียบร้อย (เวร-ยาม) 
5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  นนท์ตา 

5,000 บาท 
นายวิเชียร  นนท์ตา  

5,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่79/2563 

ลว.27 ธ.ค.62 
15 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดส านักงาน 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางดุษดี พงษ์จันโอ 

7,000 บาท 
นางดุษดี พงษ์จันโอ 7,000 

บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่81/2563 

ลว.27 ธ.ค.62 
16 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ศพด.อบต.ด่าน 14,700 14,700 เฉพาะเจาะจง นายหาร  ดงแดง  

14,700 บาท 
นายหาร  ดงแดง  

14,700 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่74/2563 

ลว.27 ธ.ค.62 
17 จ้างเหมาบุคคลควบคุมดูแลสถานีสูบน้ า

ด้วยไฟฟ้า บ้านด่าน หมู่ที่ 1 
7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายสมมาศ  วรรณทวี 

7,000 บาท 
นายสมมาศ  วรรณทวี 

7,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่80/2563 

ลว.27 ธ.ค.62 
18 ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านพินิจการช่าง  

500 บาท 
ร้านพินิจการช่าง  

500 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่82/2563 

ลว.2 ม.ค.63 
19 จ้างท าป้ายไวนิลงานวันเด็กแห่งชาติ 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตรไวนิล  

1,500 บาท 
ร้านสมจิตรไวนิล  

1,500 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่83/2563 

ลว.7 ม.ค.63 
20 จ้างเหมาเวทีพร้อมเคร่ืองเสียงงานวันเด็ก 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านซาวด์ภูธร  

10,000 บาท 
ร้านซาวด์ภูธร  
10,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่84/2563 
ลว.7 ม.ค.63 

21 จ้างประกอบอาหารงานวันเด็ก 17,000 17,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทร์สี  ดีเลิศ 
17,000 บาท 

น.ส.จันทร์สี  ดีเลิศ 17,000 
บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่85/2563 
ลว.7 ม.ค.63 

22 จ้างจัดเตรียมสถานที่งานวันเด็ก 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นางทองใส  พลอิน  
5,000 บาท 

นางทองใส  พลอิน  
5,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่86/2563 
ลว.7 ม.ค.63 

23 จัดซื้อน้ าด่ืมน้ าแข็งงานวันเด็ก 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 
1,500 บาท 

ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 
1,500 บาท 

สืบราคาแล้ว  
สมควรซื้อได้ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2563 
ลว.7 ม.ค.63 

24 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานวันเด็ก 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์โสภา  
15,000 บาท 

ร้านทรัพย์โสภา  
15,000 บาท 

สืบราคาแล้ว  
สมควรซื้อได้ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2563 
ลว.7 ม.ค.63 

25 จัดซื้อวัสดุส านักงานกองคลัง 12,165 12,165 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา  
12,165 บาท 

หจก.ไพศาลวิทยา  
12,165 บาท 

สืบราคาแล้ว  
สมควรซื้อได้ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2563 
ลว.16 ม.ค.63 

26 จัดซื้อวัสดุส านักงานส านักปลัด 10,732 10,732 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา  
10,732 บาท 

หจก.ไพศาลวิทยา  
10,732 บาท 

สืบราคาแล้ว  
สมควรซื้อได้ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2563 
ลว.3  ม.ค.63 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
1 จัดซื้อน้ าด่ืม สนง. 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

400 บาท 
ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

400 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/2563 

ลว.31 ม.ค.63 
2 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. เยาวภา สันโสภา 

6,300 บาท 
น.ส. เยาวภา สันโสภา 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่93/2563 

ลว.31 ม.ค.63 
3 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. อ าไพ ศรีค าภา 

6,300 บาท 
น.ส. อ าไพ ศรีค าภา  

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่94/2563 

ลว.31 ม.ค.63 
4 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม ด่านสมัคร 

6,300 บาท 
นายบุญธรรม  ด่านสมัคร 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่92/2563 

ลว.31 ม.ค.63 
5 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. หนูจันทร์  แก่นที 

6,300 บาท 
น.ส. หนูจันทร์  แก่นที 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่91/2563 

ลว.31 ม.ค.63 
6 จ้างเหมาคนขับรถกูช้ีพฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายสุริยนต์  ศรีค าภา 

6,300 บาท 
นายสุริยนต์  ศรีค าภา 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่89/2563 

ลว.31 ม.ค.63 
7 จ้างเหมาคนขับรถกูช้ีพฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายวีระพล  ก้านเพชร 

6,300 บาท 
นายวีระพล  ก้านเพชร 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่90/2563 

ลว.31 ม.ค.63 
8 จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะต าบลด่าน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  ส าสาลี  

6,000 บาท 
นายสมยศ  ส าสาลี  

6,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่88/2563 

ลว.31 ม.ค.63 
9 จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะต าบลด่าน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์  ศรีค าภา 

6,000 บาท 
นายจักรพงษ์  ศรีค าภา 

6,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่81/2563 

ลว.31 ม.ค.63 
10 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายรังศรี  ทัพส่วย 

4,000 บาท 
นายรังศรี  ทัพส่วย 

4,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่96/2563 

ลว.31 ม.ค.63 
11 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 4,12 
7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต  อุตรวิเศษ 

7,000 บาท 
นายวิชิต  อุตรวิเศษ 

7,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่99/2563 

ลว.31 ม.ค.63 
12 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  สีสดดี 

4,000 บาท 
นายอ านาจ  สีสดดี 

4,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่98/2563 

ลว.31 ม.ค.63 
13 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  สันโสภา 

4,000 บาท 
นายบุญโฮม  สันโสภา 

4,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่97/2563 

ลว.31 ม.ค.63 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
14 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความสงบ

เรียบร้อย (เวร-ยาม) 
5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  นนท์ตา 

5,000 บาท 
นายวิเชียร  นนท์ตา 

5,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่100/2563 

ลว.31 ม.ค.63 
15 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดส านักงาน 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางดุษดี พงษ์จันโอ 

7,000 บาท 
นางดุษดี พงษ์จันโอ 

7,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่102/2563 

ลว.31 ม.ค.63 
16 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ศพด.อบต.ด่าน 14,700 14,700 เฉพาะเจาะจง นายหาร  ดงแดง  

14,700 บาท 
นายหาร  ดงแดง  

14,700 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่95/2563 

ลว.31 ม.ค.63 
17 จ้างเหมาบุคคลควบคุมดูแลสถานีสูบน้ า

ด้วยไฟฟ้า บ้านด่าน หมู่ที่ 1 
7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายสมมาศ  วรรณทวี 

7,000 
นายสมมาศ  วรรณทวี 

7,000 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่101/2563 

ลว.31 ม.ค.63 
18 ซ่อมแพสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านดงแดง 

หมู่ 4  
12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์  นนท์ตา 

12,000 บาท 
นายสมพงษ์  นนท์ตา 

12,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่104/2563 

ลว.19 ก.พ.63 
19 จ้างท าตรายางส านักปลัด 1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตรไวนิล  

1,250 บาท 
ร้านสมจิตรไวนิล  

1,250 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่105/2563 

ลว.19 ก.พ.63 
20 ซ่อมรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 3,170 3,170 เฉพาะเจาะจง ร้านพินิจการช่าง  

3,170 บาท 
ร้านพินิจการช่าง  

3,170 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่106/2563 

ลว.19 ก.พ.63 
21 ซ่อมรถพยาบาลกู้ชีพ 3,181.94 3,181.94 เฉพาะเจาะจง บจก.อีซูซุตังปักศรีสะเกษ 

3,181.94 บาท 
บจก.อีซูซุตังปักศรีสะเกษ 

3,181.94 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่107/2563 

ลว.19 ก.พ.63 
22 จัดซื้อสารส้ม 44,000 44,000 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคดีค้าเหล็ก 4  

44,000 บาท 
ร้านโชคดีค้าเหล็ก 4  

44,000 บาท 
สืบราคาแล้ว

เห็นสมควรซื้อได้ 
ใบสั่งซื้อเลขที่ 23/2563 

ลว.7 ก.พ.63 
23 จัดซื้อวัสดุส านักงานกองสวัสดิการสังคม 6,727 6,727 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา  

6,727 บาท 
หจก.ไพศาลวิทยา  

6,727 บาท 
สืบราคาแล้ว

เห็นสมควรซื้อได้ 
ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/2563 

ลว.7 ก.พ.63 
24 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง 6,310 6,310 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์โสภา  

6,310 บาท 
ร้านทรัพย์โสภา  

6,310 บาท 
สืบราคาแล้ว

เห็นสมควรซื้อได้ 
ใบสั่งซื้อเลขที่ 24/2563 

ลว.14 ก.พ.63 
25 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ากองช่าง 29,870 29,870 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษแสงชัย 

29,870 บาท 
หจก.ศรีสะเกษแสงชัย 

29,870 บาท 
สืบราคาแล้ว

เห็นสมควรซื้อได้ 
ใบสั่งซื้อเลขที่ 25/2563 

ลว.19 ก.พ.63 
26 จัดซื้อวัสดุส านักงานส านักปลัด 2,845 2,845 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา  

2,845 บาท 
หจก.ไพศาลวิทยา  

2,845 บาท 
สืบราคาแล้ว

เห็นสมควรซื้อได้ 
ใบสั่งซื้อเลขที่ 26/2563 

ลว.24 ก.พ.63 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
1 จัดซื้อน้ าด่ืม สนง. 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

400 บาท 
ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

400 
อยู่ในวงเงินที่จะ

จ้าง 
ใบสั่งซื้อเลขที่ 27/2563 

ลว.28 ก.พ.63 
2 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. เยาวภา สันโสภา 

6,300 บาท 
น.ส. เยาวภา สันโสภา 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะ

จ้าง 
ใบสั่งจ้างเลขที่114/2563 

ลว.28 ก.พ.63 
3 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. อ าไพ ศรีค าภา 

6,300 บาท 
น.ส. อ าไพ ศรีค าภา  

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะ

จ้าง 
ใบสั่งจ้างเลขที่115/2563 

ลว.28 ก.พ.63 
4 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม ด่าน

สมัคร 6,300 บาท 
นายบุญธรรม  ด่านสมัคร 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะ

จ้าง 
ใบสั่งจ้างเลขที่113/2563 

ลว.28 ก.พ.63 
5 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. หนูจันทร์  แก่นที 

6,300 บาท 
น.ส. หนูจันทร์  แก่นที 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะ

จ้าง 
ใบสั่งจ้างเลขที่112/2563 

ลว.28 ก.พ.63 
6 จ้างเหมาคนขับรถกูช้ีพฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายสุริยนต์  ศรีค าภา 

6,300 บาท 
นายสุริยนต์  ศรีค าภา 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะ

จ้าง 
ใบสั่งจ้างเลขที่110/2563 

ลว.28 ก.พ.63 
7 จ้างเหมาคนขับรถกูช้ีพฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายวีระพล  ก้านเพชร 

6,300 บาท 
นายวีระพล  ก้านเพชร 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะ

จ้าง 
ใบสั่งจ้างเลขที่111/2563 

ลว.28 ก.พ.63 
8 จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะต าบลด่าน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  ส าสาลี 

6,000 บาท 
นายสมยศ  ส าสาลี 6,000 

บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะ

จ้าง 
ใบสั่งจ้างเลขที่109/2563 

ลว.28 ก.พ.63 
9 จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะต าบลด่าน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์  ศรีค าภา 

6,000 บาท 
นายจักรพงษ์  ศรีค าภา 

6,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะ

จ้าง 
ใบสั่งจ้างเลขที่108/2563 

ลว.28 ก.พ.63 
10 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายรังศรี  ทัพส่วย 

4,000 บาท 
นายรังศรี  ทัพส่วย 

4,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะ

จ้าง 
ใบสั่งจ้างเลขที่117/2563 

ลว.28 ก.พ.63 
11 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 4,12 
7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต  อุตรวิเศษ 

7,000 บาท 
นายวิชิต  อุตรวิเศษ 

7,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะ

จ้าง 
ใบสั่งจ้างเลขที่119/2563 

ลว.28 ก.พ.63 
12 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  สาริดดี 

4,000 บาท 
นายอ านาจ  สาริดดี 

4,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะ

จ้าง 
ใบสั่งจ้างเลขที่120/2563 

ลว.28 ก.พ.63 
13 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  สันโสภา 

4,000 บาท 
นายบุญโฮม  สันโสภา 

4,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะ

จ้าง 
ใบสั่งจ้างเลขที่118/2563 

ลว.28 ก.พ.63 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
14 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความสงบ

เรียบร้อย (เวร-ยาม) 
5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  นนท์ตา 

5,000 บาท 
นายวิเชียร  นนท์ตา 5,000 

บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะ

จ้าง 
ใบสั่งจ้างเลขที่121/2563 

ลว.28 ก.พ.63 
15 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดส านักงาน 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางดุษดี พงษ์จันโอ 

7,000 บาท 
นางดุษดี พงษ์จันโอ 7,000 

บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะ

จ้าง 
ใบสั่งจ้างเลขที่122/2563 

ลว.28 ก.พ.63 
16 จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ศพด.อบต.ด่าน 14,700 14,700 เฉพาะเจาะจง นายหาร  ดงแดง  

14,700 บาท 
นายหาร  ดงแดง  

14,700 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะ

จ้าง 
ใบสั่งจ้างเลขที่116/2563 

ลว.28 ก.พ.63 
17 จ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยอนันต์  

1,800 บาท 
ร้านชัยอนันต์  
1,800 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะ
จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่124/2563 
ลว.26 มี.ค.63 

18 ซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์กองช่าง 650 650 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาสเตชั่น  
650 บาท 

ร้านปัญญาสเตชั่น  
650 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะ
จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่125/2563 
ลว.30 มี.ค.63 

19 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์  8,995 8,995 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอดไวซ์   
8,995 บาท 

บริษัทแอดไวซ์   
8,995 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะ
จ้าง 

ใบสั่งจ้างเลขที่123/2563 
ลว. 3 มี.ค.63 

20 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวส านักปลัด 2,220 2,220 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์โสภา 
 2,220 บาท 

ร้านทรัพย์โสภา 
 2,220 บาท 

สืบราคาแล้ว
เห็นสมควรซื้อได้ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2563 
ลว.3 มี.ค.63 

21 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โควิด-19 10,637 10,637 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทุมพรเมดิคอล
เซ้นต์เซอร์วิส 10,637 

บาท 

ร้านอุทุมพรเมดิคอลเซ้นต์
เซอร์วิส 10,637 บาท 

สืบราคาแล้ว
เห็นสมควรซื้อได้ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 29/2563 
ลว.9 มี.ค.63 

22 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง 2,760 2,760 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์โสภา  
2,760 บาท 

ร้านทรัพย์โสภา  
2,760 บาท 

สืบราคาแล้ว
เห็นสมควรซื้อได้ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 30/2563 
ลว.16 มี.ค.63 

23 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง 9,945 9,945 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์โสภา  
9,945 บาท 

ร้านทรัพย์โสภา  
9,945 บาท 

สืบราคาแล้ว
เห็นสมควรซื้อได้ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2563 
ลว.16 มี.ค.63 

24 จัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ 4,550 4,550 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาสเตชั่น  
4,550 บาท 

ร้านปัญญาสเตชั่น  
4,550 บาท 

สืบราคาแล้ว
เห็นสมควรซื้อได้ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2563 
ลว.18 มี.ค.63 

25 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา 9,900 9,900 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รุ่งเรืองกิจ  
9,900 บาท 

ร้าน ส.รุ่งเรืองกิจ  
9,900 บาท 

สืบราคาแล้ว
เห็นสมควรซื้อได้ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2563 
ลว.18 มี.ค.63 

26 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองสวัสดิการ
สังคม 

8,478 8,478 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาสเตชั่น  
8,478 บาท 

ร้านปัญญาสเตชั่น  
8,478 บาท 

สืบราคาแล้ว
เห็นสมควรซื้อได้ 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2563 
ลว.28 มี.ค.63 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
1 จัดซื้อน้ าด่ืม สนง. 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

400 บาท 
ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

400 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งซื้อเลขที่ 38/2563 

ลว.31 มี.ค.63 
2 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. เยาวภา สันโสภา 

6,300 บาท 
น.ส. เยาวภา สันโสภา 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่136/2563 

ลว.31 มี.ค.63 
3 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. อ าไพ ศรีค าภา 

6,300 บาท 
น.ส. อ าไพ ศรีค าภา  

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่137/2563 

ลว.31 มี.ค.63 
4 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม ด่านสมัคร 

6,300 บาท 
นายบุญธรรม  ด่านสมัคร 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่135/2563 

ลว.31 มี.ค.63 
5 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. หนูจันทร์  แก่นที 

6,300 บาท 
น.ส. หนูจันทร์  แก่นที 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่134/2563 

ลว.31 มี.ค.63 
6 จ้างเหมาคนขับรถกูช้ีพฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายสุริยนต์  ศรีค าภา 

6,300 บาท 
นายสุริยนต์  ศรีค าภา 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่132/2563 

ลว.31 มี.ค.63 
7 จ้างเหมาคนขับรถกูช้ีพฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายวีระพล  ก้านเพชร 

6,300 บาท 
นายวีระพล  ก้านเพชร 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่133/2563 

ลว.31 มี.ค.63 
8 จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะต าบลด่าน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  ส าสาลี  

6,000 บาท 
นายสมยศ  ส าสาลี  

6,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่131/2563 

ลว.31 มี.ค.63 
9 จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะต าบลด่าน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์  ศรีค าภา 

6,000 บาท 
นายจักรพงษ์  ศรีค าภา 

6,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่130/2563 

ลว.31 มี.ค.63 
10 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายรังศรี  ทัพส่วย 

4,000 บาท 
นายรังศรี  ทัพส่วย 

4,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่128/2563 

ลว.31 มี.ค.63 
11 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 4,12 
7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต  อุตรวิเศษ 

7,000 บาท 
นายวิชิต  อุตรวิเศษ 

7,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่127/2563 

ลว.31 มี.ค.63 
12 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  สีสดดี  

4,000 บาท 
นายอ านาจ  สีสดดี  

4,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่139/2563 

ลว.31 มี.ค.63 
13 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  สันโสภา 

4,000  บาท 
นายบุญโฮม  สันโสภา 

4,000  บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่140/2563 

ลว.31 มี.ค.63 
14 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความสงบ

เรียบร้อย (เวร-ยาม) 
5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  นนท์ตา 

5,000 
นายวิเชียร  นนท์ตา 

5,000 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่129/2563 

ลว.31 มี.ค.63 

 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
15 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดส านักงาน 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางดุษดี พงษ์จันโอ 

7,000 บาท 
นางดุษดี พงษ์จันโอ 

7,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่138/2563 

ลว.31 มี.ค.63 
16 จ้างเหมาบุคคลดูแลระบบแผนที่ภาษี 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางณฐภัทร ลุนค า 

 7,000  บาท 
นางณฐภัทร ลุนค า 

 7,000  บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่141/2563 

ลว.31 มี.ค.63 
17 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 8,907.75 8,907.75 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าศรีสะเกษ 

8,907.75 บาท 
บจก.โตโยต้าศรีสะเกษ 

8,907.75 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่144/2563 

ลว.16 เม.ย.63 
18 จ้างเหมาส ารวจสุนัขในเขตต าบลด่าน 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง นายประวทิย์  แขมค า 

2,400 บาท 
นายประวิทย์  แขมค า 

2,400 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่145/2563 

ลว.23 เม.ย.63 
19 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค

คนปลอดภัย 
3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสมจิตรไวนิล 

3,000 บาท 
ร้านสมจิตรไวนิล 

3,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่146/2563 

ลว.23 เม.ย.63 
20 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร 280 280 เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์การพิมพ์  

280  บาท 
ร้านมานิตย์การพิมพ์  

280  บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่142/2563 

ลว.14 เม.ย.63 
21 ซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ส านักปลัด 950 950 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาสเตชั่น  

950 บาท 
ร้านปัญญาสเตชั่น  

950 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่143/2563 

ลว.16 เม.ย.63 
22 จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์กองช่าง 21,900 21,900 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาสเตชั่น 

21,900 บาท 
ร้านปัญญาสเตชั่น 

21,900 บาท 
สืบราคาแล้ว

เห็นสมควรซื้อได้ 
สัญญาซื้อขายคอมฯเลขที่
1 /2563 ลว.2 เม.ย.63 

23 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ โควิด-19 57,600 57,600 เฉพาะเจาะจง  
 

ร้านอุทุมพรเมดิคอล 
เซ็นเตอร์เซอร์วิส 

57,600 บาท 

ร้านอุทุมพรเมดิคอล 
เซ็นเตอร์เซอร์วิส 

57,600 บาท 

สืบราคาแล้ว
เห็นสมควรซื้อได้ 

รายงานขอความเห็นชอบ 
ลว.10 เม.ย.63 

24 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โควิด-19 58,500 58,500 เฉพาะเจาะจง ร้านอุทุมพรเมดิคอล 
เซ็นเตอร์เซอร์วิส 

57,600 บาท 

ร้านอุทุมพรเมดิคอล 
เซ็นเตอร์เซอร์วิส 

57,600 บาท 

สืบราคาแล้ว
เห็นสมควรซื้อได้ 

รายงานขอความเห็นชอบ 
ลว.10 เม.ย.63 

25 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง 17,529 17,529 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาสเตชั่น 
17,529 บาท 

ร้านปัญญาสเตชั่น 
17,529 บาท 

สืบราคาแล้ว
เห็นสมควรซื้อได้ 

ใบสั่งซื้อเลขที่36/2563 
ลว.14 เม.ย.63 

26 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 2,480 2,480 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 
2,480 บาท 

หจก.ไพศาลวิทยา 
2,480 บาท 

สืบราคาแล้ว
เห็นสมควรซื้อได้ 

ใบสั่งซื้อเลขที่41/2563 
ลว.16 เม.ย.63 

27 จัดซื้อตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมานเฟอร์นิเจอร์ 
4,000 บาท 

ร้านพิมานเฟอร์นิเจอร์ 
4,000 บาท 

สืบราคาแล้ว
เห็นสมควรซื้อได้ 

ใบสั่งซื้อเลขที่44/2563 
ลว.23 เม.ย.63 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
1 จัดซื้อน้ าด่ืม สนง. 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

400 บาท 
ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

400 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งซื้อเลขที่ 54/2563 

ลว.29 พ.ค.63 
2 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. เยาวภา สันโสภา 

6,300 บาท 
น.ส. เยาวภา สันโสภา 

6,300 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 181/2563 

ลว.29 พ.ค.63 
3 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. อ าไพ ศรีค าภา 

6,300 บาท 
น.ส. อ าไพ ศรีค าภา 

6,300 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 182/2563 

ลว.29 พ.ค.63 
4 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายวิลัย เสนา 

 6,300 บาท 
นายวิลัย เสนา 
 6,300 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 180/2563 
ลว.29 พ.ค.63 

5 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. หนูจันทร์  แก่นที 
6,300 บาท 

น.ส. หนูจันทร์  แก่นที 
6,300 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 179/2563 
ลว.29 พ.ค.63 

6 จ้างเหมาคนขับรถกูช้ีพฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายสุริยนต์  ศรีค าภา 
6,300 บาท 

นายสุริยนต์  ศรีค าภา 
6,300 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 177/2563 
ลว.29 พ.ค.63 

7 จ้างเหมาคนขับรถกูช้ีพฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายนพดล พงษ์จันโอ 
6,300 บาท 

นายนพดล พงษ์จันโอ 
6,300 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 178/2563 
ลว.29 พ.ค.63 

8 จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะต าบลด่าน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์  ศรีค าภา 
6,000 บาท 

นายจักรพงษ์  ศรีค าภา 
6,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 175/2563 
ลว.29 พ.ค.63 

9 จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะต าบลด่าน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ ส าสาลี 
6,000 บาท 

นายสมยศ ส าสาลี 
6,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 176/2563 
ลว.29 พ.ค.63 

10 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายรังศรี  ทัพส่วย 
4,000 บาท 

นายรังศรี  ทัพส่วย 
4,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 170/2563 
ลว.29 พ.ค.63 

11 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4,12 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต  อุตรวิเศษ 
7,000 บาท 

นายวิชิต  อุตรวิเศษ 
7,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 171/2563 
ลว.29 พ.ค.63 

12 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  สีสดดี  
4,000 บาท 

นายอ านาจ  สีสดดี  
4,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 172/2563 
ลว.29 พ.ค.63 

13 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  สันโสภา 
4,000  บาท 

นายบุญโฮม  สันโสภา 
4,000  บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 173/2563 
ลว.29 พ.ค.63 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
14 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดส านักงาน 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางดุษดี พงษ์จันโอ 

7,000 บาท 
นางดุษดี พงษ์จันโอ 

7,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 183/2563 

ลว.29 พ.ค.63 
15 จ้างเหมาบุคคลดูแลระบบแผนที่ภาษี 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางณฐภัทร ลุนค า  

7,000 บาท 
นางณฐภัทร ลุนค า  

7,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 184/2563 

ลว.29 พ.ค.63 
16 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 715,000 715,000 ประกาศเชิญ

ชวน 
e-bidding 

หจก.สมชายรุ่งเรือง 
510,000 บาท 

หจก.สมชายรุ่งเรือง 
510,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและคุณสมบัติ

ถูกต้อง 

สัญญาจ้างเลขที่ 6/2563 
ลว.25 พ.ค.63 

17 จ้างเหมาเวร – ยาม 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร นนท์ตา 
5,000 บาท 

นายวิเชียร นนท์ตา 
5,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 185/2563 
ลว.29 พ.ค.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
1  

จัดซื้อน้ าด่ืม สนง. 
400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

400 บาท 
ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

400 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะซื้อ  

2 จ้างเหมารถรับ – ส่ง 
 

13,300 13,300 เฉพาะเจาะจง นายบุญมา ทองนาค 
13,300 

นายบุญมา ทองนาค 
13,300 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 203/2563 
ลว.29 มิ.ย.63 

3 จ้างเหมาเกรดถมบ่อขยะ 
 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกนิรัน 
8,000 บาท 

ร้านเอกนิรัน 
8,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 186/2563 
ลว. 23 มิ.ย.63 

4 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายรังศรี ทัพส่วย  
4,000 บาท 

นายรังศรี ทัพส่วย  
4,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 188/2563 
ลว. 29 มิ.ย.63 

5 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4,12 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต อุตรวิเศษ 
7,000 บาท 

นายวิชิต อุตรวิเศษ 
7,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 189/2563 
ลว. 29 มิ.ย.63 

6 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ สีสดดี 
4,000 บาท 

นายอ านาจ สีสดดี 
4,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 190/2563 
ลว. 29 มิ.ย.63 

7 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม สันโสภา 
4,000 บาท 

นายบุญโฮม สันโสภา 
4,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 191/2563 
ลว. 29 มิ.ย.63 

8 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 
 

6,300 
 

เฉพาะเจาะจง น.ส.หนูจันทร์ แก่นท ี
6,300 บาท 

น.ส.หนูจันทร์ แก่นท ี
6,300 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 196/2563 
ลว. 29 มิ.ย.63 

9 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 
 

6,300 
 

เฉพาะเจาะจง นายวิลัย เสนา 
6,300 บาท 

นายวิลัย เสนา 
6,300 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 197/2563 
ลว. 29 มิ.ย.63 

10 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 
 

6,300 
 

เฉพาะเจาะจง น.ส.เยาวภา สันโสภา 
6,300 บาท 

น.ส.เยาวภา สันโสภา 
6,300 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 198/2563 
ลว. 29 มิ.ย.63 

11 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 
 

6,300 
 

เฉพาะเจาะจง น.ส.อ าไพ ศรีค าภา 
6,300 บาท 

น.ส.อ าไพ ศรีค าภา 
6,300 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 199/2563 
ลว. 29 มิ.ย.63 

12 จ้างเหมาคนขับรถกูช้ีพฉุกเฉิน 6,300 
 

6,300 
 

เฉพาะเจาะจง นายสุริยนต์ ศรีค าภา 
6,300 บาท 

นายสุริยนต์ ศรีค าภา 
6,300 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 192/2563 
ลว. 29 มิ.ย.63 

13 จ้างเหมาคนขับรถกูช้ีพฉุกเฉิน 6,300 
 

6,300 
 

เฉพาะเจาะจง นายนพดล พงษ์จันโอ 
6,300 บาท 

นายนพดล พงษ์จันโอ 
6,300 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 193/2563 
ลว. 29 มิ.ย.63 

 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
14 จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะต าบลด่าน 6,000 

 
6,000 

 
เฉพาะเจาะจง นายจักรพงศ์ ศรีค าภา 

6,000 บาท 
นายจักรพงศ์ ศรีค าภา 

6,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 194/2563 

ลว. 29 มิ.ย.63 
15 จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะต าบลด่าน 6,000 

 
6,000 

 
เฉพาะเจาะจง นายสมยศ ส าสาลี 

6,000 บาท 
นายสมยศ ส าสาลี 

6,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 195/2563 

ลว. 29 มิ.ย.63 
16 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดส านักงาน 7,000 

 
7,000 

 
เฉพาะเจาะจง นางดุษดี พงษ์จันโอ 

7,000 บาท 
นางดุษดี พงษ์จันโอ 

7,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 200/2563 

ลว. 29 มิ.ย.63 
17 จ้างเหมาบุคคลดูแลระบบแผนที่ภาษี 7,000 

 
7,000 

 
เฉพาะเจาะจง นางณฐภัทร ลุนค า 

7,000 บาท 
นางณฐภัทร ลุนค า 

7,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 202/2563 

ลว. 29 มิ.ย.63 
18 จ้างเหมาเวร – ยาม 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร นนท์ตา 

5,000 บาท 
นายวิเชียร นนท์ตา 

5,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 201/2563 

ลว. 29 มิ.ย.63 
19 ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก ม.7 

 
210,000 201,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกนิรัน 

199,500 บาท 
ร้านเอกนิรัน 

199,500 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 7/2563 

ลว.2 มิ.ย.63 
20 ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ซอย 4 

 
30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทรัฐวัสดุก่อสร้าง 

30,000 บาท 
หจก.ไทรัฐวัสดุก่อสร้าง 

30,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 8/2563 

ลว.10 มิ.ย.63 
21 ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ซอย 2 80,000 80,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทรัฐวัสดุก่อสร้าง 

80,000 บาท 
หจก.ไทรัฐวัสดุก่อสร้าง 

80,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 9/2563 

ลว.10 มิ.ย.63 
22 ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 120,000 120,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทรัฐวัสดุก่อสร้าง 

118,000 บาท 
หจก.ไทรัฐวัสดุก่อสร้าง 

118,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 10/2563 

ลว.10 มิ.ย.63 
23 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.12 166,600 163,000 เฉพาะเจาะจง บ.ที.พ.ีเค ซีวิลเอ็นจิเนียร่ิง

แอนด์ซัพพลาย 
161,000 บาท 

บ.ที.พ.ีเค ซีวิลเอ็นจิเนียร่ิง
แอนด์ซัพพลาย 
161,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 11/2563 
ลว.15 มิ.ย.63 

24 ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก ม.4 165,000 163,000 เฉพาะเจาะจง บ.ที.พ.ีเค ซีวิลเอ็นจิเนียร่ิง
แอนด์ซัพพลาย 
158,000 บาท 

บ.ที.พ.ีเค ซีวิลเอ็นจิเนียร่ิง
แอนด์ซัพพลาย 
158,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 12/2563 
ลว.15 มิ.ย.63 

 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
25 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.7 166,600 163,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกนิรัน 

161,000 บาท 
ร้านเอกนิรัน 

161,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 13/2563 

ลว.22 มิ.ย.63 
26 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.13 166,600 163,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกนิรัน 

161,000 บาท 
ร้านเอกนิรัน 

161,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 14/2563 

ลว.22 มิ.ย.63 
27 ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 493,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งอรุณราศีการโยธา 

483,000 บาท 
หจก.รุ่งอรุณราศีการโยธา 

483,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 15/2563 

ลว.26 มิ.ย.63 
28 ก่อสร้างถนน คสล.ม.3 493,000 486,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งอรุณคอนกรีต 

483,000 บาท 
หจก.รุ่งอรุณคอนกรีต 

483,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 16/2563 

ลว.26 มิ.ย.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
1 จัดซื้อน้ าด่ืม สนง. 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

400 บาท 
ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

400 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งซื้อเลขที่ 68/2563 

ลว.31 ก.ค.63 
2 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. เยาวภา สันโสภา 

6,300 บาท 
น.ส. เยาวภา สันโสภา 

6,300 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 212/2563 

ลว.31 ก.ค.63 
3 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. อ าไพ ศรีค าภา 

6,300 บาท 
น.ส. อ าไพ ศรีค าภา 

6,300 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 211/2563 

ลว.31 ก.ค.63 
4 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายวิลัย เสนา 

 6,300 บาท 
นายวิลัย เสนา 
 6,300 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 209/2563 
ลว.31 ก.ค.63 

5 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. หนูจันทร์  แก่นที 
6,300 บาท 

น.ส. หนูจันทร์  แก่นที 
6,300 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 210/2563 
ลว.31 ก.ค.63 

6 จ้างเหมาคนขับรถกูช้ีพฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายสุริยนต์  ศรีค าภา 
6,300 บาท 

นายสุริยนต์  ศรีค าภา 
6,300 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 214/2563 
ลว.31 ก.ค.63 

7 จ้างเหมาคนขับรถกูช้ีพฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายนพดล พงษ์จันโอ 
6,300 บาท 

นายนพดล พงษ์จันโอ 
6,300 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 213/2563 
ลว.31 ก.ค.63 

8 จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะต าบลด่าน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายจกัรพงษ์  ศรีค าภา 
6,000 บาท 

นายจักรพงษ์  ศรีค าภา 
6,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 216/2563 
ลว.31 ก.ค.63 

9 จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะต าบลด่าน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ ส าสาลี 
6,000 บาท 

นายสมยศ ส าสาลี 
6,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 215/2563 
ลว.31 ก.ค.63 

10 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายรังศรี  ทัพส่วย 
4,000 บาท 

นายรังศรี  ทัพส่วย 
4,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 217/2563 
ลว.31 ก.ค.63 

11 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4,12 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต  อุตรวิเศษ 
7,000 บาท 

นายวิชิต  อุตรวิเศษ 
7,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 219/2563 
ลว.31 ก.ค.63 

12 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  สีสดดี  
4,000 บาท 

นายอ านาจ  สีสดดี  
4,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 220/2563 
ลว.31 ก.ค.63 

13 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  สันโสภา 
4,000  บาท 

นายบุญโฮม  สันโสภา 
4,000  บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 218/2563 
ลว.31 ก.ค.63 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
14 จ้างเหมา เวร – ยาม  5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร นนท์ตา  

5,000 บาท 
นายวิเชียร นนท์ตา  

5,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 221/2563 

ลว.31 ก.ค.63 
15 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางดุษดี พงษ์จันโอ 

7,000 บาท 
นางดุษดี พงษ์จันโอ 

7,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 222/2563 

ลว.31 ก.ค.63 
16 จ้างเหมาบุคคลดูแลระบบแผนที่ภาษี 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางณฐภัทร ลุนค า 

7,000 บาท 
นางณฐภัทร ลุนค า 

7,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 223/2563 

ลว.31 ก.ค.63 
17 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.5 120,000 120,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งอรุณคอนกรีต 

120,000 บาท 
หจก.รุ่งอรุณคอนกรีต 

120,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 17/2563 

ลว. 9 ก.ค.63 
18 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.6 166,000 163,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งอรุณคอนกรีต 

163,000 บาท 
หจก.รุ่งอรุณคอนกรีต 

163,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 18/2563 

ลว. 9 ก.ค.63 
19 ก่อสร้างถนน คสล. ม.12 150,000 147,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ป.เลิศศิริ  

145,000 บาท 
หจก.ป.เลิศศิริ  
145,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 19/2563 
ลว. 10 ก.ค.63 

20 ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 120,000 120,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ป.เลิศศิริ 
118,000 บาท 

หจก.ป.เลิศศิริ 
118,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 20/2563 
ลว. 10 ก.ค.63 

21 ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ป.เลิศศิริ 
85,000 บาท 

หจก.ป.เลิศศิริ 
85,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 21/2563 
ลว. 10 ก.ค.63 

22 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาแหลง่
ท่องเที่ยวนวัตวิถี ม.4 

3,000,000 3,088,071.79  ประกาศเชิญ
ชวนe-bidding 

หจก.สมชายรุ่งเรือง 
1,770,000 บาท 

หจก.สมชายรุ่งเรือง 
1,770,000 บาท 

เสนอราคาต่ าสุด 
คุณสมบัติถูกต้อง 

สัญญาจ้างเลขที่ 22/2563 
ลว. 15 ก.ค.63 

23 ก่อสร้างทางลาดกองสวัสดิการสังคม 25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิเจริญวัสดุ 
25,000 บาท 

ร้านศักด์ิเจริญวัสดุ 
25,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่23/2563 
ลว.15 ก.ค.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
1 จัดซื้อน้ าด่ืม สนง. 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

400 บาท 
ร้านน้ าด่ืมตราลูกแพร 

400 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งซื้อเลขที่ 77/2563 

ลว. 31 ส.ค.63 
2 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. เยาวภา สันโสภา 

6,300 บาท 
น.ส. เยาวภา สันโสภา 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 243/2563 

ลว.31 ส.ค.63 
3 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. อ าไพ ศรีค าภา 

6,300 บาท 
น.ส. อ าไพ ศรีค าภา  

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 244/2563 

ลว.31 ส.ค.63 
4 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายบุญธรรม ด่านสมัคร 

6,300 บาท 
นายบุญธรรม  ด่านสมัคร 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 242/2563 

ลว.31 ส.ค.63 
5 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง น.ส. หนูจันทร์  แก่นที 

6,300 บาท 
น.ส. หนูจันทร์  แก่นที 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 241/2563 

ลว.31 ส.ค.63 
6 จ้างเหมาคนขับรถกูช้ีพฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายสุริยนต์  ศรีค าภา 

6,300 บาท 
นายสุริยนต์  ศรีค าภา 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 239/2563 

ลว.31 ส.ค.63 
7 จ้างเหมาคนขับรถกูช้ีพฉุกเฉิน 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นายวีระพล  ก้านเพชร 

6,300 บาท 
นายวีระพล  ก้านเพชร 

6,300 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 240/2563 

ลว.31 ส.ค.63 
8 จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะต าบลด่าน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  ส าสาลี  

6,000 บาท 
นายสมยศ  ส าสาลี  

6,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 246/2563 

ลว.31 ส.ค.63 
9 จ้างเหมาบุคคลเก็บขยะต าบลด่าน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์  ศรีค าภา 

6,000 บาท 
นายจักรพงษ์  ศรีค าภา 

6,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 245/2563 

ลว.31 ส.ค.63 
10 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายรังศรี  ทัพส่วย 

4,000 บาท 
นายรังศรี  ทัพส่วย 

4,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 235/2563 

ลว.31 ส.ค.63 
11 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 4,12 
7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต  อุตรวิเศษ 

7,000 บาท 
นายวิชิต  อุตรวิเศษ 

7,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 237/2563 

ลว.31 ส.ค.63 
12 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ  สีสดดี  

4,000 บาท 
นายอ านาจ  สีสดดี  

4,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 238/2563 

ลว.31 ส.ค.63 
13 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 
4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญโฮม  สันโสภา 

4,000  บาท 
นายบุญโฮม  สันโสภา 

4,000  บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 236/2563 

ลว.31 ส.ค.63 
14 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความสงบ

เรียบร้อย (เวร-ยาม) 
5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  นนท์ตา 

5,000 
นายวิเชียร  นนท์ตา 

5,000 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 248/2563 

ลว.31 ก.ค.63 

 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
15 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดส านักงาน 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางดุษดี พงษ์จันโอ 

7,000 บาท 
นางดุษดี พงษ์จันโอ 

7,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 247/2563 

ลว.31 ส.ค.63 
16 จ้างเหมาบุคคลดูแลระบบแผนที่ภาษี 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นางณฐภัทร ลุนค า 

 7,000  บาท 
นางณฐภัทร ลุนค า 

 7,000  บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 249/2563 

ลว.31 ส.ค.63 
17 จ้างเหมาถ่ายเอกสารส านักปลัด 1,152 1,152 เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์การพิมพ์ 

1,152 บาท 
ร้านมานิตย์การพิมพ์ 

1,152 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 224/2563 

ลว.3 ส.ค.63 
18 จ้างเหมาฉีดยุงโครงการป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 
1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายสมสวย เวียงแก้ว 

1,500 บาท 
นายสมสวย เวียงแก้ว 

1,500 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 225/2563 

ลว.3 ส.ค.63 
19 จ้างเหมาฉีดยุงโครงการป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 
1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายสมใจ ยางน้อย 

1,500 บาท 
นายสมใจ ยางน้อย 

1,500 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 226/2563 

ลว.3 ส.ค.63 
20 จ้างเหมาฉีดยุงโครงการป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 
1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายเกษตร บัวไพร 

1,500 บาท 
นายเกษตร บัวไพร 

1,500 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 227/2563 

ลว.3 ส.ค.63 
21 จ้างเหมาฉีดยุงโครงการป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 
1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายโอภาส สันโสภา 

1,500 บาท 
นายโอภาส สันโสภา 

1,500 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 228/2563 

ลว.3 ส.ค.63 
22 จ้างเหมาฉีดยุงโครงการป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 
1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายเนตร บัวไพร 

1,500 บาท 
นายเนตร บัวไพร 

1,500 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 229/2563 

ลว.3 ส.ค.63 
23 จ้างเหมาฉีดยุงโครงการป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 
1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิศักด์ิ ชนิดกุล 

1,500 บาท 
นายวุฒิศักด์ิ ชนิดกุล 

1,500 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 230/2563 

ลว.3 ส.ค.63 
25 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง 11,170 11,170 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีรมย์มอเตอร์ 

11,170 บาท 
ร้านศรีรมย์มอเตอร์ 

11,170 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 232/2563 

ลว.24 ส.ค.63 
26 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 16,650 16,650 เฉพาะเจาะจง ร้านบิ๊กแม็ก 

16,650 บาท 
ร้านบิ๊กแม็ก 
16,650 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 233/2563 
ลว.25 ส.ค.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
27 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,370 6,370 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์โสภา 6,370 บาท ร้านทรัพย์โสภา 6,370 บาท อยู่ในวงเงินที่จะซื้อ ใบสั่งซื้อเลขที่ 71/2563 

ลว.13 ส.ค.63 
28 จัดซื้อวัสดุส านักงานส านักปลัด 8,939 8,939 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา  

8,939 บาท 
หจก.ไพศาลวิทยา  

8,939 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะซื้อ ใบสั่งซื้อเลขที่ 72/2563 

ลว.17 ส.ค.63 
29 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,570 2,570 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์โสภา 2,570 บาท ร้านทรัพย์โสภา 2,570 บาท อยู่ในวงเงินที่จะซื้อ ใบสั่งซื้อเลขที่ 74/2563 

ลว.25 ส.ค.63 
30 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รุ่งเรืองกิจ 5,000 บาท ร้าน ส.รุ่งเรืองกิจ  

5,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะซื้อ ใบสั่งซื้อเลขที่ 75/2563 

ลว.25 ส.ค.63 
31 ก่อสร้างถนน คสล. ม.10 120,000 120,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทรัฐวัสดุก่อสร้าง 

118,000 บาท 
หจก.ไทรัฐวัสดุก่อสร้าง 

118,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่24/2563 

ลว.7 ส.ค.63 
32 ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 120,000 120,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทรัฐวัสดุก่อสร้าง 

118,000 บาท 
หจก.ไทรัฐวัสดุก่อสร้าง 

118,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่25/2563 

ลว.7 ส.ค.63 
33 ก่อสร้างถนน คสล. ม.3 120,000 120,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทรัฐวัสดุก่อสร้าง 

118,000 บาท 
หจก.ไทรัฐวัสดุก่อสร้าง 

118,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่26/2563 

ลว.7 ส.ค.63 
34 ปรับปรุงห้องน้ า/ห้องสุขา อาคารกอง

สวัสดิการสังคม 
65,000 65,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิเจริญวัสดุ 

64,000 บาท 
ร้านศักด์ิเจริญวัสดุ 

64,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่27/2563 

ลว.18 ส.ค.63 
35 ก่อสร้างถนน คสล.ม.10 493,000 485,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 

483,000 บาท 
หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 

483,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่28/2563 

ลว.19 ส.ค.63 
36 ก่อสร้างถนน คสล.ม.8 492,800 492,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 

483,000 บาท 
หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 

483,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่29/2563 

ลว.19 ส.ค.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
37 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านด่าน ม.1 166,600 166,600 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 

160,000 บาท 
หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 

160,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่30/2563 

ลว.21 ส.ค.63 
38 ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านดง

แดง ม.9 
122,000 117,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 

115,000 บาท 
หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 

115,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่31/2563 

ลว.31 ส.ค.63 
39 ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 120,000 117,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทรัฐวัสดุก่อสร้าง 

115,000 บาท 
หจก.ไทรัฐวัสดุก่อสร้าง 

115,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่32/2563 

ลว.25 ส.ค.63 
40 ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 493,000 485,000 เฉพาะเจาะจง บ.ที.พ.ีเค. ซีวิลอ็นจิเนียร่ิง

แอนด์ซัพพลาย 
482,000 บาท 

บ.ที.พ.ีเค. ซีวิลอ็นจิเนียร่ิง
แอนด์ซัพพลาย 
482,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่33/2563 
ลว.28 ส.ค.63 

41 ก่อสร้างถนน คสล. ม.11 493,000 485,000 เฉพาะเจาะจง บ.ที.พ.ีเค. ซีวิลอ็นจิเนียร่ิง
แอนด์ซัพพลาย 
482,000 บาท 

บ.ที.พ.ีเค. ซีวิลอ็นจิเนียร่ิง
แอนด์ซัพพลาย 
482,000 บาท 

อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่34/2563 
ลว.28 ส.ค.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
1 ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 493,000 485,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งอรุณคอนกรีต 

482,000 บาท 
หจก.รุ่งอรุณคอนกรีต 

482,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่35/2563 

ลว.2 ก.ย.63 
2 ก่อสร้างร้ัวรอบส านักงาน อบต.ด่าน 240,000 240,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 

238,000 บาท 
หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 

238,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 36/2563 

ลว.17 ก.ย. 63 
3 จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 4,815 4,815 เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอทีฯ 4,815 บาท บ.ทีโอทีฯ 4,815 บาท อยู่ในวงเงินที่จะซื้อ ใบสั่งซื้อเลขที่ 79/2563 

ลว. 9 ก.ย.63 
4 จัดซื้อสารส้ม 44,000 44,000 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 

44,000 บาท 
ร้านรุ่งเรืองทรัพย์การค้า 

44,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะซื้อ ใบสั่งซื้อเลขที่ 80/2563 

ลว. 9 ก.ย.63 
5 จัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้า 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิเจริญวัสดุ 

12,000 บาท 
ร้านศักด์ิเจริญวัสดุ 

12,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะซื้อ ใบสั่งซื้อเลขที่ 82/2563 

ลว. 9 ก.ย.63 
6 จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ า 36,400 36,400 เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิเจริญวัสดุ 

12,000 บาท 
ร้านศักด์ิเจริญวัสดุ 

12,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะซื้อ ใบสั่งซื้อเลขที่ 83/2563 

ลว. 9 ก.ย.63 
7 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 32,000 32,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิเจริญวัสดุ 

32,000 บาท 
ร้านศักด์ิเจริญวัสดุ 

32,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะซื้อ ใบสั่งซื้อเลขที่ 85/2563 

ลว. 9 ก.ย.63 
8 จัดซื้อวัสดุส านักงานส านักปลัด 4,260 4,260 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 

4,260 บาท 
หจก.ไพศาลวิทยา 

4,260 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะซื้อ ใบสั่งซื้อเลขที่ 86/2563 

ลว. 9 ก.ย.63 
9 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 19,000 19,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพิบูลย์พานิช 

19,000 บาท 
ร้านพิบูลย์พานิช 

19,000 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะซื้อ ใบสั่งซื้อเลขที่ 88/2563 

ลว. 9 ก.ย.63 
10 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ส านักปลัด 400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาสเตชั่น 

400 บาท 
ร้านปัญญาสเตชั่น 

400 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 250/2563 

ลว.9 ก.ย.63 
11 จ้างเหมาท าความสะอาดระบบประปา 4,100 4,100 เฉพาะเจาะจง นายสมใจ ยางน้อย  

4,200 บาท 
นายสมใจ ยางน้อย  

4,200 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 252/2563 

ลว.17 ก.ย.63 
12 จ้างเหมาถ่ายเอกสารส านักปลัด 1,491 1,491 เฉพาะเจาะจง ร้านมานิตย์การพิมพ์  

1,491 บาท 
ร้านมานิตย์การพิมพ์  

1,491 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 253/2563 

ลว.21 ก.ย.63 
13 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 880 880 เฉพาะเจาะจง ร้านสุบรรณยนต์ 880 บาท ร้านสุบรรณยนต์ 880 

บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 254/2563 

ลว.21 ก.ย.63 
14 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร๊ินเตอร์ส านัก

ปลัด 
1,780 1,780 เฉพาะเจาะจง ร้านปัญญาสเตชั่น  

1,780 บาท 
ร้านปัญญาสเตชั่น  

1,780 บาท 
อยู่ในวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 255/2563 

ลว.22 ก.ย.63 

 


