


                                              สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืนมกราคม 2565  ประจ าปีงบประมาณ 2565
                                                                             องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองคล้า
                                                                                   ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

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

หรือจ้าง
1 จัดจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพา 7,150.-บาท 7,150.-บาท เฉพาะเจาะจง นายสอ้าน ขุนทอง นายสอ้าน ขุนทอง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

หนะและขนส่งรถยนต์นั่งส่วน ราคาที่เสนอ 7,150.-บาท 035/2565 (5 ม.ค.65)
กลาง ทะเบียน กง 7087 กพ

2 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 21,418.-บาท 21,418.-บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน์ นาคคล้าย นางสาวสุรีรัตน์ นาคคล้าย เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง บันทึกตกลงจ้าง เลขที่
10 ม.ค. 65 - 31 ม.ีค. 65 ราคาที่เสนอ 21,418.-บาท 010/2565 (10 ม.ค.65)

3 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ช่วยช่าง 21,160.-บาท 21,160.-บาท เฉพาะเจาะจง นายวรีะศักด์ิ ทิเริม นายวรีะศักด์ิ ทิเริม เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง บันทึกตกลงจ้าง เลขที่
ไฟฟา้) 11 ม.ค. 65 - 31 ม.ีค.65 ราคาที่เสนอ 21,160.-บาท 011/2565 (11 ม.ค.65)

4 จัดจ้างเหมาคนงานทั่วไป 12,644.-บาท 12,644.-บาท เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค์ ดวงรัตน์ นายชาญณรงค์ ดวงรัตน์ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง บันทึกตกลงจ้าง เลขที่
(งานส ารวจออกแบบและควบคุม ราคาที่เสนอ 12,644.-บาท 012/2565 (13 ม.ค.65)
การก่อสร้าง) 13 ม.ค. 65 -
28 กพ. 65

5 จัดจ้างท าอาหารส าหรับ 4,500.-บาท 4,500.-บาท เฉพาะเจาะจง นางลัดดา ปานค า นางลัดดา ปานค า เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เจ้าหน้าที่ที่ช่วยปฏบิัติ ราคาที่เสนอ 4,500.-บาท 036/2565 (13 ม.ค.65)
งานในการฉีดวคัซีนป้อง
กันเชื้อไวรัสโคโรน่า
(Covid 19)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง



                                              สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืนมกราคม 2565  ประจ าปีงบประมาณ 2565
                                                                             องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองคล้า
                                                                                   ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

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

หรือจ้าง
6 จัดจ้างท าอาหารส าหรับ 2,000.-บาท 2,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ วรนาม นายอนันต์ วรนาม เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

เจ้าหน้าที่ที่ช่วยปฏบิัติ ราคาที่เสนอ 2,000.-บาท 037/2565 (13 ม.ค.65)
งานในการฉีดวคัซีนป้อง
กันเชื้อไวรัสโคโรน่า
(Covid 19)

7 จัดจ้างเหมาทาสีอาคารส านักงาน 27,450.-บาท 27,450.-บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพิรัย โตโทน นางสาวพิมพิรัย โตโทน เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
อบต.หนองคล้า ราคาที่เสนอ 27,450.-บาท 038/2565 (14 ม.ค.65)

8 จัดจ้างต่ออายุทะเบียนโดเมน 12,000.-บาท 12,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพลย์คอมพิวเตอร์ ร้านเพลย์คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
รายป(ี25 ก.ย.64 - 24 ก.ย.65) ราคาที่เสนอ 12,000.-บาท 039/2565 (18 ม.ค.65)

9 บันทึกตกลงซ้ือขายอาหาร 32,241.86.-บาท 32,241.86.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ฟ้าไทย หจก. ทรัพย์ฟ้าไทย เป็นผู้มีอาชีพ บันทึกตกลงซ้ือขาย
เสริม (นม) 4 ร.ร. สพฐ ราคาที่เสนอ 32,241.86.-บาท จ าหน่ายสินค้า 010/2565 (31 ม.ค.65)
ก.พ.-65

10 บันทึกตกลงซ้ือขายอาหารเสริม 4,605.98.-บาท4,605.98.-บาทเฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ฟ้าไทย หจก. ทรัพย์ฟ้าไทย เป็นผู้มีอาชีพ บันทึกตกลงซ้ือขาย
(นม) ศพด.บ้านวงัโขน ราคาที่เสนอ 4,605.98.-บาท จ าหน่ายสินค้า 011/2565 (31 ม.ค.65)
ก.พ.-65

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
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                                                                             องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองคล้า
                                                                                   ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

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

หรือจ้าง
11 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ช่วยช่าง 17,032.-บาท 17,032.-บาท เฉพาะเจาะจง นายทยาทร  มูลสอาด นายทยาทร  มูลสอาด เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง บันทึกตกลงจ้าง เลขที่

ไฟฟา้) 28 ม.ค. 65 - 31 ม.ีค.65 ราคาที่เสนอ 17,032.-บาท 013/2565 (28 ม.ค.65)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง



010/2565 (10 ม.ค.65)

011/2565 (11 ม.ค.65)

012/2565 (13 ม.ค.65)

036/2565 (13 ม.ค.65)



037/2565 (13 ม.ค.65)

038/2565 (14 ม.ค.65)

039/2565 (18 ม.ค.65)

010/2565 (31 ม.ค.65)

011/2565 (31 ม.ค.65)



013/2565 (28 ม.ค.65)


