


                                              สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืนกุมภาพันธ์ 2565  ประจ าปีงบประมาณ 2565
                                                                             องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองคล้า
                                                                                   ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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

หรือจ้าง
1 จัดจ้างท าอาหารส าหรับ 3,000.-บาท 3,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางลัดดา ปานค า นางลัดดา ปานค า เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เจ้าหน้าที่ที่ช่วยปฏบิัติ ราคาที่เสนอ 3,000.-บาท 040/2565 (2 ก.พ.65)
งานในการฉีดวคัซีนป้อง
กันเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid 19)

ประจ าเดือนก.พ. 65

2 จัดจ้างท าอาหารส าหรับ 2,000.-บาท 2,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ วรนาม นายอนันต์ วรนาม เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เจ้าหน้าที่ที่ช่วยปฏบิัติ ราคาที่เสนอ 2,000.-บาท 041/2565 (2 ก.พ.65)
งานในการฉีดวคัซีนป้อง
กันเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid 19)

ประจ าเดือนก.พ. 65

3 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 15,695.-บาท 15,695.-บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญวลี วงศ์ราช นางสาวอัญวลี วงศ์ราช เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง บันทึกตกลงจ้าง เลขที่
2 ก.พ. 65 - 31 ม.ีค.65 ราคาที่เสนอ 15,695.-บาท 014/2565 (2 ก.พ.65)

4 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชา 13,875.-บาท 13,875.-บาท เฉพาะเจาะจง เบร์ิดท าป้าย เบร์ิดท าป้าย เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง บันทึกตกลงจ้าง เลขที่
สัมพันธภ์าษีประจ าปี 2565 ราคาที่เสนอ 13,875.-บาท 042/2565 (15 ก.พ.65)

5 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 10,000.-บาท 10,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านน้องออม ร้านน้องออม เป็นผู้มีอาชีพ เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง



ราคาที่เสนอ 10,000.-บาท จ าหน่ายสินค้า 043/2565 (21 ก.พ.65)
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วงเงินที่จะ วธิทีี่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดย เลขที่และวนัที่ของสัญญา
ซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง ราคาที่เสนอ และที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง สรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
6 จัดจ้างซ่อมแซม/บ ารุงรักษา 22,500.-บาท 22,500.-บาท เฉพาะเจาะจง วชิัยวงัทองการยาง วชิัยวงัทองการยาง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

ตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ราคาที่เสนอ 22,500.-บาท 044/2565 (21 ก.พ.65)
ทะบียน กท 1563 กพ

7 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 79,545.-บาท 79,545.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านน้องออม ร้านน้องออม เป็นผู้มีอาชีพ เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ราคาที่เสนอ 79,545.-บาท จ าหน่ายสินค้า 045/2565 (21 ก.พ.65)

8 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองถ่าย 15,800.-บาท 15,800.-บาท เฉพาะเจาะจง เอ็น พี ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ เซอร์วสิ 2012 เอ็น พี กอ๊ปปี ้เซ็นเตอร์ เซอร์วิส 2012 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เอกสาร ราคาที่เสนอ 15,800.-บาท 046/2564 (21 ก.พ.65)

9 จัดจ้างซ่อมแซม/บ ารุงรักษา 3,100.-บาท 3,100.-บาท เฉพาะเจาะจง วชิัยวงัทองการยาง วชิัยวงัทองการยาง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ราคาที่เสนอ 3,100.-บาท 047/2565 (21 ก.พ.65)
ทะบียน 3364 กพ

10 จัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน 9,600.-บาท 9,600.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.หอห้อ กรุ๊ป 2021 หจก.หอห้อ กรุ๊ป 2022 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
สายบ้านหนองคล้า กพ.ถ.80- ราคาที่เสนอ 9,600.-บาท 048/2565 (24 ก.พ.65)
001 ช่วงกิโลเมตรที่ 0+800 
ม.1

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

หรือจ้าง
11 จัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน 25,200.-บาท 25,200.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.หอห้อ กรุ๊ป 2021 หจก.หอห้อ กรุ๊ป 2022 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

ลูกรังคลองคาดคอนกรีต ถึง ราคาที่เสนอ 25,200.-บาท 049/2565 (24 ก.พ.65)
มางแยกถนนทางหลวงท้องถิน่
กพ.ถ. 80-010 ช่วงกิโลเมตร
ที่ 1+530 ม.6

12 บันทึกตกลงซ้ือขายอาหาร 100,119.46.-บาท 100,119.46.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ฟ้าไทย หจก. ทรัพย์ฟ้าไทย เป็นผู้มีอาชีพ บันทึกตกลงซ้ือขาย
เสริม (นม) 4 ร.ร. สพฐ ราคาที่เสนอ 100,119.46.-บาท จ าหน่ายสินค้า 012/2565 (28 ก.พ.65)
ม.ีค.-65

13 บันทึกตกลงซ้ือขายอาหาร 14,302.78.-บาท 14,302.78.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ฟ้าไทย หจก. ทรัพย์ฟ้าไทย เป็นผู้มีอาชีพ บันทึกตกลงซ้ือขาย
เสริม (นม) ศพด.บ้านวงัโขน ราคาที่เสนอ 14,302.78.-บาท จ าหน่ายสินค้า 013/2565 (28 ก.พ.65)
ม.ีค.-65

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
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