


                                              สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืนมนีาคม 2565  ประจ าปีงบประมาณ 2565
                                                                             องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองคล้า
                                                                                   ลงวันที่ 31 มนีาคม 2565

วงเงินที่จะ วธิทีี่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดย เลขที่และวนัที่ของสัญญา
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง ราคาที่เสนอ และที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง สรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
1 จัดจ้างเหมากัน้ห้องกระจกหน้า 14,550.-บาท 14,550.-บาท เฉพาะเจาะจง นายเจริญ ประทุมมา นายเจริญ ประทุมมา เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

ห้องทางเดินอาคารส านักงาน ราคาที่เสนอ 14,550.-บาท 050/2565 (1 ม.ีค.65)

2 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 18,070.-บาท 18,070.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านน้องออม ร้านน้องออม เป็นผู้มีอาชีพ เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ราคาที่เสนอ 18,070.-บาท จ าหน่ายสินค้า 051/2565 (1 ม.ีค.65)

3 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัม 2,000.-บาท 2,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านครูน้อย ร้านครูน้อย เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
พันธป์ระเพณีนพพระเล่นเพลง ราคาที่เสนอ 2,000.-บาท 052/2565 (1 ม.ีค.65)

4 จัดจ้างท าป้ายไวนิลขึงโครง 1,500.-บาท 1,500.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านครูน้อย ร้านครูน้อย เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เหล็กจุดคัดกรอง ราคาที่เสนอ 1,500.-บาท 053/2565 (1 ม.ีค.65)

5 จัดจ้างเหมาคนงานทั่วไป 32,000.-บาท 32,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ ดวงรัตน์ นายชาญณรงค์ ดวงรัตน์ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง บันทึกตกลงจ้าง เลขที่
 1 ม.ีค. 65 - 30 ม.ิย. 65 ราคาที่เสนอ 32,000.-บาท 015/2565 (1 ม.ีค.65)

6 จัดจ้างเหมาคนงานทั่วไป 32,000.-บาท 32,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายณัฐการณ์ เอี่ยมชัย นายณัฐการณ์ เอี่ยมชัย เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง บันทึกตกลงจ้าง เลขที่
 1 ม.ีค. 65 - 30 ม.ิย. 65 ราคาที่เสนอ 32,000.-บาท 016/2565 (1 ม.ีค.65)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง



                                              สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืนมนีาคม 2565  ประจ าปีงบประมาณ 2565
                                                                             องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองคล้า
                                                                                   ลงวันที่ 31 มนีาคม 2565

วงเงินที่จะ วธิทีี่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดย เลขที่และวนัที่ของสัญญา
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง ราคาที่เสนอ และที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง สรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
7 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 29,400.-บาท 29,400.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านโมฬีตอมพิวเตอร์ ร้านโมฬีตอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพ เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

ราคาที่เสนอ 29,400.-บาท จ าหน่ายสินค้า 054/2565 (4 ม.ีค.65)

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 174,000.-บาท174,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ทุ่งมหาศาล หจก.ทุ่งมหาศาล เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 004/2565

ถึง บ้านนางเรียม ม.8 ราคาที่เสนอ 174,000.-บาท 7-ม.ีค.-65

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 155,000.-บาท155,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ทุ่งมหาศาล หจก.ทุ่งมหาศาล เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 005/2565

เสริมเหล็ก สายข้างวดัโปร่งตะ ราคาที่เสนอ 155,000.-บาท 7-ม.ีค.-65
คลอง ม.7

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 73,000.-บาท 73,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ปานฤทธิก์่อสร้าง หจก.ส.ปานฤทธิก์่อสร้าง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 006/2565

เสริมเหล็ก สายบ้านนางจ าปา ราคาที่เสนอ 73,000.-บาท 7-ม.ีค.-65
ชอบธรรม ถึง บ้านนางชมพู่
(ต่อจากสายเดิม) ม.8

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 43,000.-บาท 43,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ปานฤทธิก์่อสร้าง หจก.ส.ปานฤทธิก์่อสร้าง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 007/2565

เสริมเหล็ก สายบา้นนายทรงศักด์ิ ราคาที่เสนอ 43,000.-บาท 7-ม.ีค.-65
ถึง บ้านนางวาน ม.2

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง



                                              สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืนมนีาคม 2565  ประจ าปีงบประมาณ 2565
                                                                             องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองคล้า
                                                                                   ลงวันที่ 31 มนีาคม 2565

วงเงินที่จะ วธิทีี่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดย เลขที่และวนัที่ของสัญญา
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง ราคาที่เสนอ และที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง สรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 78,000.-บาท 78,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ปานฤทธิก์่อสร้าง หจก.ส.ปานฤทธิก์่อสร้าง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 008/2565

เสริมเหล็ก ซอยคุ้มที่ 6 สาย บา้น ราคาที่เสนอ 78,000.-บาท 7-ม.ีค.-65
นายสมาน ถึง บ้านนายวชิัย
ธรรมดา ม.8

12 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 14,192.-บาท 14,192.-บาท เฉพาะเจาะจง นายอธวิฒัน์ จูด้วง นายอธวิฒัน์ จูด้วง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง บันทึกตกลงจ้าง เลขที่
(ไฟฟ้า) 8 ม.ีค.65-30 เม.ย.65 ราคาที่เสนอ 14,192.-บาท 017/2565 (8 ม.ีค.65)

13 จัดจ้างเหมาย้านเคร่ืองปรับ 24,400.-บาท 24,400.-บาท เฉพาะเจาะจง นภาแอร์ แอนด์ อิเล็คทริค นภาแอร์ แอนด์ อิเล็คทริค เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
อากาศพร้อมติดต้ัง ราคาที่เสนอ 24,400.-บาท 055/2565 (8 ม.ีค.65)

14 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 86,500.-บาท 86,500.-บาท เฉพาะเจาะจง บ้านแอร์ บ้านแอร์ เป็นผู้มีอาชีพ เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ราคาที่เสนอ 86,500.-บาท จ าหน่ายสินค้า 056/2565 (8 ม.ีค.65)

15 จัดจ้างซ่อมแซม/บ ารุงรักษา 12,490.-บาท 12,490.-บาท เฉพาะเจาะจง นายโยธนิ เกตุผล นายโยธนิ เกตุผล เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ราคาที่เสนอ 12,490.-บาท 057/2565 (8 ม.ีค.65)
ทะบียน 3364 กพ

ล าดับ ราคากลางงานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
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                                                                                   ลงวันที่ 31 มนีาคม 2565

วงเงินที่จะ วธิทีี่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดย เลขที่และวนัที่ของสัญญา
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง ราคาที่เสนอ และที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง สรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
16 จัดจ้างเหมาท าผ้าคลุมโต๊ะ 14,400.-บาท 14,400.-บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวธโยธร ลายทอง นางสาวธโยธร ลายทอง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

ส านักงาน ราคาที่เสนอ 14,400.-บาท 058/2565 (9 ม.ีค.65)

17 จัดจ้างท าอาหารส าหรับ 3,000.-บาท 3,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางลัดดา ปานค า นางลัดดา ปานค า เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เจ้าหน้าที่ที่ช่วยปฏบิัติ ราคาที่เสนอ 3,000.-บาท 059/2565 (9 ม.ีค.65)
งานในการฉีดวคัซีนป้อง
กันเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid 19)

ประจ าเดือน ม.ีค. 65

18 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 49,900.-บาท 49,900.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านโมฬีตอมพิวเตอร์ ร้านโมฬีตอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพ เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ราคาที่เสนอ 49,900.-บาท จ าหน่ายสินค้า 060/2565 (14 ม.ีค.65)

19 โครงการก่อสร้างถนนพูนดินผิว491,000.-บาท491,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.เค.ที.คอนสตรัคชั่น หจก.เอ็ม.เค.ที.คอนสตรัคชั่นเป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 009/2565

จราจรลูกรัง สายบ้านหัวยางถึง ราคาที่เสนอ 491,000.-บาท 16-ม.ีค.-65
บ้านหนองทอง ม.4

ล าดับ ราคากลางงานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
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วงเงินที่จะ วธิทีี่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดย เลขที่และวนัที่ของสัญญา
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง ราคาที่เสนอ และที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง สรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
20 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง274,000.-บาท274,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.เค.ที.คอนสตรัคชั่น หจก.เอ็ม.เค.ที.คอนสตรัคชั่นเป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 010/2565

ผิวจราจรเคฟซิลสายทาง กพ.ถ. ราคาที่เสนอ 274,000.-บาท 22-ม.ีค.-65
80-004 สายบ้านหัวยาง-บ้าน
ศรีวไิล ช่วงกิโลเมตรที่ 0+000
ถึง กิโลเมตรที่ 0+580 หมู่ 3

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 500,000.-บาท500,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.เค.ที.คอนสตรัคชั่น หจก.เอ็ม.เค.ที.คอนสตรัคชั่นเป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 011/2565

หมู่ 6 สายบ้านใหม่ท้ายวงั ราคาที่เสนอ 500,000.-บาท 22-ม.ีค.-65
ต.หนองคล้า เชื่อมบา้นไร่นาขวัญ

ต.พานทอง เชื่อมบ.ไทรงามใต้
ต.ไทรงาม

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 250,000.-บาท250,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ที.คอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น 2020 หจก.เอส.ที.คอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น 2020เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 012/2565

เสริมเหล็ก ม.1 สายวัดปา่เรย์ไลย์ ราคาที่เสนอ 250,000.-บาท 29-ม.ีค.-65
ถึง โรงเรียนบ้านหนองคล้า ม.1

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 226,000.-บาท226,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ที.คอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น 2020 หจก.เอส.ที.คอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น 2020เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 013/2565

เสริมเหล็ก สายบ้านนายสมศักด์ิ ราคาที่เสนอ 226,000.-บาท 29-ม.ีค.-65
ถึง หลังโรงเรียนบ้านวงัโขน ม.2

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
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วงเงินที่จะ วธิทีี่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดย เลขที่และวนัที่ของสัญญา
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง ราคาที่เสนอ และที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง สรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 359,000.-บาท359,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ที.คอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น 2020 หจก.เอส.ที.คอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น 2020เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 014/2565

เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย ราคาที่เสนอ 359,000.-บาท 29-ม.ีค.-65
น้ า สายบา้นนายไกรรัช ถึง บา้น

นายกุลชา ตุ้ยโชติ ม.3

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 227,000.-บาท227,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ที.คอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น 2020 หจก.เอส.ที.คอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น 2020เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 015/2565

เสริมเหล็ก สายข้างวดัหัวยาง ราคาที่เสนอ 227,000.-บาท 29-ม.ีค.-65
ม.4

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 352,000.-บาท352,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ที.คอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น 2020 หจก.เอส.ที.คอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น 2020เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 016/2565

เสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 ถึง ม.1 ราคาที่เสนอ 352,000.-บาท 29-ม.ีค.-65
(ต่อจากสายเดิม) ม.7

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง


