


                                              สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2564  ประจ าปีงบประมาณ 2565
                                                                             องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองคล้า
                                                                                   ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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

หรือจ้าง
1 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 90,000.-บาท 90,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ส.กาญจนาไฟฟ้า ส.กาญจนาไฟฟ้า เป็นผู้มีอาชีพจ าหน่าย เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

ราคาที่เสนอ 90,000.-บาท สินค้า 008/2565 (3 พ.ย. 64)

2 จัดจ้างเหมาเปล่ียน 9,380.-บาท 9,380.-บาท เฉพาะเจาะจง กระจกงาม กระจกงาม เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
กุญแจประตูอาคาร ราคาที่เสนอ 9,380.-บาท 009/2565 (3 พ.ย. 64)
ส านักงาน อบต.หนอง
คล้า

3 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 22,980.-บาท 22,980.-บาท เฉพาะเจาะจง ส.กาญจนาไฟฟ้า ส.กาญจนาไฟฟ้า เป็นผู้มีอาชีพจ าหน่าย เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
(วัสดุไฟฟา้) ส าหรับการ ราคาที่เสนอ 22,980.-บาท สินค้า 010/2565 (10 พ.ย. 64)
เลือกต้ังขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิน่

4 จัดจ้างท าตรายางประ 360.-บาท 360.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านมนัส ตรายาง ร้านมนัส ตรายาง เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ทับบัตรเลือกต้ัง ส าหรับ ราคาที่เสนอ 360.-บาท 011/2565 (10 พ.ย. 64)
การเลือกต้ังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
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หรือจ้าง
5 จัดซ้ือครุภณัฑ์วทิยาศา 32,400.-บาท 32,400.-บาท เฉพาะเจาะจง พีเซฟต้ีแอนด์ซัพพลาย พีเซฟต้ีแอนด์ซัพพลาย เป็นผู้มีอาชีพจ าหน่าย เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

สตร์หรือการแพทย์ ราคาที่เสนอ 32,400.-บาท สินค้า 012/2565 (11 พ.ย. 64)

6 จัดจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ 2,000.-บาท 2,000.-บาท เฉพาะเจาะจง สุรลัย มาลาแก้ว สุรลัย มาลาแก้ว เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ยานพาหนะและขนส่ง รถ ราคาที่เสนอ 2,000.-บาท 013/2565 (18 พ.ย. 64)
ยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด 
6 ล้อ

7 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ช่วย 690.-บาท 690.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอสที.เมททอลชีท ก าแพงเพชร หจก.เอสที.เมททอลชีท ก าแพงเพชร เป็นผู้มีอาชีพจ าหน่าย เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เหลือวาตภยั จ านวน 1 ราคาที่เสนอ 690.-บาท สินค้า 014/2565 (18 พ.ย. 64)
รายการ

8 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ช่วย 4,230.-บาท 4,230.-บาท เฉพาะเจาะจง ไทรงามวสัดุ ไทรงามวสัดุ เป็นผู้มีอาชีพจ าหน่าย เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เหลือวาตภยั จ านวน 8 ราคาที่เสนอ 4,230.-บาท สินค้า 015/2565 (18 พ.ย. 64)
รายการ

9 บนัทกึตกลงซ้ือขายอาหาร 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 006/2565 (19 พ.ย.64)
ธ.ค.-64

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
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หรือจ้าง
10 บนัทกึตกลงซ้ือขายอาหาร 4,848.40.-บาท 4,848.40.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ฟ้าไทย หจก. ทรัพย์ฟ้าไทย เป็นผู้มีอาชีพ บันทึกตกลงซ้ือขาย

เสริม(นม) ศพด.บ้านวงัโขน ราคาที่เสนอ 4,848.40.-บาท จ าหน่ายสินค้า 007/2565 (19 พ.ย.64)
ธ.ค.-64

11 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประ 8,000.-บาท 8,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ครูน้อย ครูน้อย เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ชาสัมพันธผู้์มีสิทธไิปใช้ ราคาที่เสนอ 8,000.-บาท 016/2565 (22 พ.ย. 64)
สิทธเิลือกต้ัง ส าหรับการ
เลือกต้ังขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิน่

12 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์(ตลับ 7,000.-บาท 7,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก. ส.คอมพิวเตอร์ หจก. ส.คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีอาชีพจ าหน่าย เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ผ้าหมึก) ส าหรับการ ราคาที่เสนอ 7,000.-บาท สินค้า 017/2565 (22 พ.ย. 64)
เลือกต้ังขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิน่

13 จัดจ้างท าป้ายไวนิลอบ 500.-บาท 500.-บาท เฉพาะเจาะจง ครูน้อย ครูน้อย เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
รมคณะกรรมการประ ราคาที่เสนอ 500.-บาท 018/2565 (23 พ.ย. 64)
จ าหน่วยเลือกต้ังฯ

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง



                                              สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2564  ประจ าปีงบประมาณ 2565
                                                                             องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองคล้า
                                                                                   ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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

หรือจ้าง
14 จัดจ้างท าอาหารกลาง 15,820.-บาท 15,820.-บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวมะลิ ต๋าตา นางสาวมะลิ ต๋าตา เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

วนัและอาหารวา่งพร้อม ราคาที่เสนอ 15,820.-บาท 019/2565 (24 พ.ย. 64)
เคร่ืองด่ืมในการประชุม

15 จัดจ้างเหมาติดต้ังป้าย 13,300.-บาท 13,300.-บาท เฉพาะเจาะจง นายประจบ โตโล นายประจบ โตโล เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ผลการเลือกต้ังสมาชิก ราคาที่เสนอ 13,300.-บาท 020/2565 (24 พ.ย. 64)
อบต.หนองคล้า และ
นายก อบต.หนองคล้า

16 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์(วสัดุ 22,980.-บาท 22,980.-บาท เฉพาะเจาะจง ส.กาญจนาไฟฟ้า ส.กาญจนาไฟฟ้า เป็นผู้มีอาชีพจ าหน่าย เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ไฟฟ้า)ส าหรับการเลือก ราคาที่เสนอ 22,980.-บาท สินค้า 021/2565 (24 พ.ย. 64)
ต้ังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

17 จัดจ้างเหมาทพความ 4,800.-บาท 4,800.-บาท เฉพาะเจาะจง นางปาหนัน คัชพงษ์ นางปาหนัน คัชพงษ์ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
สะอาดหน่วยเลือกต้ัง ราคาที่เสนอ 4,800.-บาท 022/2565 (25 พ.ย. 64)
 ส าหรับการเลือกต้ังของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง
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หรือจ้าง
18 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 9,581.-บาท 9,581.-บาท เฉพาะเจาะจง ส.กาญจนาไฟฟ้า ส.กาญจนาไฟฟ้า เป็นผู้มีอาชีพจ าหน่าย เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

ราคาที่เสนอ 9,581.-บาท สินค้า 023/2565 (25 พ.ย. 64)

19 จัดจ้างท าอาหารส าหรับ 4,000.-บาท 4,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางลัดดา ปานค า นางลัดดา ปานค า เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เจ้าหน้าที่ที่ช่วยปฏบิัติ ราคาที่เสนอ 4,000.-บาท 024/2565 (25 พ.ย. 64)
งานในการฉีดวคัซีนป้อง
กันเชื้อไวรัสโคโรน่า
(Covid 19)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง


