


                                              สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืนธันวาคม 2564  ประจ าปีงบประมาณ 2565
                                                                             องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองคล้า
                                                                                   ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

หรือจ้าง
1 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 3,920.-บาท 3,920.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนสิทธก์ารค้า ร้านรัตนสิทธก์ารค้า เป็นผู้มีอาชีพจ าหน่าย เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

ราคาที่เสนอ 3,920.-บาท สินค้า 025/2565 (13 ธ.ค.64)

2 จัดจ้างท าอาหารส าหรับ 3,000.-บาท 3,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางลัดดา ปานค า นางลัดดา ปานค า เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เจ้าหน้าที่ที่ช่วยปฏบิัติ ราคาที่เสนอ 3,000.-บาท 026/2565 (15 ธ.ค.64)
งานในการฉีดวคัซีนป้อง
กันเชื้อไวรัสโคโรน่า
(Covid 19)

3 จัดจ้างท าอาหารส าหรับ 1,000.-บาท 1,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ วรนาม นายอนันต์ วรนาม เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เจ้าหน้าที่ที่ช่วยปฏบิัติ ราคาที่เสนอ 1,000.-บาท 027/2565 (15 ธ.ค.64)
งานในการฉีดวคัซีนป้อง
กันเชื้อไวรัสโคโรน่า
(Covid 19)

4 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) 79,920.-บาท 79,920.-บาท เฉพาะเจาะจง นายแทน อาจคงหาญ นายแทน อาจคงหาญ เป็นผู้มีอาชีพจ าหน่าย เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ราคาที่เสนอ 79,920.-บาท สินค้า 028/2565 (15 ธ.ค.64)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
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หรือจ้าง
5 จ้างเหมานักการภารโรง (งานดู 28,000.-บาท 28,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายธวชัชัย นุ่มทอง นายธวชัชัย นุ่มทอง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง บันทึกตกลงจ้าง เลขที่

แลต้นไม้ สนามหญ้า และสวน ราคาที่เสนอ 28,000.-บาท 009/2565 (15 ธ.ค.64)
หย่อม) 15 ธ.ค.64- 31 ม.ีค. 65

6 จัดจ้างต่ออายุ Web site 2,000.-บาท 2,000.-บาท เฉพาะเจาะจง เอ-พี คอมพิวเตอร์ เอ-พี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
Application ระบบงานสาร ราคาที่เสนอ 2,000.-บาท 029/2565 (17 ธ.ค.64)
บรรณอิเล็กทรอนิกส์และสารสน
เทศระบบบริหารบุคคลท้องถิน่
ขององค์กรปกครองท้องถิน่จัง
หวดัก าแพงเพชร

7 โครงการปรับปรุงระบบประปา 2,150,000.-บาท 2,150,000.-บาท คัดเลือก หจก.เคซี.เอ็น.เอ็น จเินียร่ิง 1999 หจก.เคซี.เอ็น.เอ็น จิเนยีร่ิง 1999 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 002/2565

หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ราคาที่เสนอ 2,150,000.-บาท 21-ธ.ค.-64
ม.2 บ้านวงัโขน ต.หนองคล้า
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองคล้า อ.ไทรงาม 
จ.ก าแพงเพชร
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หรือจ้าง
8 จัดจ้างเหมาปรับปรุงซุ้มเฉลิม 85,000.-บาท 85,000.-บาท เฉพาะเจาะจง พีเซฟต้ีแอนด์ซัพพลาย พีเซฟต้ีแอนด์ซัพพลาย เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

พระเกียรติฯ อบต.หนองคล้า ราคาที่เสนอ 85,000.-บาท 030/2565 (22 ธ.ค.64)

9 จัดจ้างซ่อมแซมวางทอ่ระบายน้ า 29,500.-บาท 29,500.-บาท เฉพาะเจาะจง นางรุ่งนภา ภาคเมธี นางรุ่งนภา ภาคเมธี เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
 ม.7 บ้านโปร่งตะคลอง ราคาที่เสนอ 29,500.-บาท 031/2565 (22 ธ.ค.64)

10 จัดจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง 113,500.-บาท 113,500.-บาท เฉพาะเจาะจง นางรุ่งนภา ภาคเมธี นางรุ่งนภา ภาคเมธี เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ม.2,3,4,7 ราคาที่เสนอ 113,500.-บาท 032/2565 (22 ธ.ค.64)

11 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการ/ 6,300.-บาท 6,300.-บาท เฉพาะเจาะจง ครูน้อย ครูน้อย เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติ ราคาที่เสนอ 6,300.-บาท 033/2565 (27 ธ.ค.64)
เหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2565

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
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หรือจ้าง
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 4,850,000.-บาท 4,850,000.-บาท คัดเลือก หจก.ท่าทรายขาณุวรลักษบุรี หจก.ทา่ทรายขาณุวรลักษบรีุเป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 003/2565

เสริมเหล็ก หมู่ 6 สาย กพ.ถ. ราคาที่เสนอ 4,850,000.-บาท 27-ธ.ค.-64
80-009 สายบ้านใหม่ท้ายวงั
 - บ้านไทรงามใต้ ม.6 กวา้ง 6
เมตร ระยะทาง 1,550 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร อบต.
หนองคล้า อ.ไทรงาม
จ.ก าแพงเพชร

13 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 29,825.-บาท 29,825.-บาท เฉพาะเจาะจง พีเซฟต้ีแอนด์ซัพพลาย พีเซฟต้ีแอนด์ซัพพลาย เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ราคาที่เสนอ 29,825.-บาท 034/2565 (29 ธ.ค.64)

14 บันทึกตกลงซ้ือขายอาหาร 33,938.80.-บาท 33,938.80.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ฟ้าไทย หจก. ทรัพย์ฟ้าไทย เป็นผู้มีอาชีพ บันทึกตกลงซ้ือขาย
เสริม(นม) 4 ร.ร. สพฐ ราคาที่เสนอ 33,938.80.-บาท จ าหน่ายสินค้า 008/2565 (30 ธ.ค.64)
ม.ค.-65

15 บันทึกตกลงซ้ือขายอาหารเสริม 4,848.40.-บาท 4,848.40.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ฟ้าไทย หจก. ทรัพย์ฟ้าไทย เป็นผู้มีอาชีพ บันทึกตกลงซ้ือขาย
(นม) ศพด.บ้านวงัโขน ราคาที่เสนอ 4,848.40.-บาท จ าหน่ายสินค้า 009/2565 (30 ธ.ค.64)
ม.ค.-65

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
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