


                                                   สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดอืนตลุาคม 2564  ประจ าปีงบประมาณ 2565
                                                                                องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองคล้า
                                                                                    ลงวันที่ 31 ตลุาคม 2564

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

หรือจ้าง
1 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์และ 8,500.-บาท 8,500.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสุนีย์ ร้านสุนีย์ เป็นร้านจ าหน่าย เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง

วาระสาร 12 เดือน ราคาที่เสนอ 8,500.-บาท หนังสือ 001/2565 (1 ต.ค.64)

2 ค่าวสัดุเชื้อเพลิง 130,000.-บาท 130,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ณิชานน เซอลส์ หจก.ณิชานน เซอลส์ เป็นผู้มีอาชีพจ าหน่าย บันทึกตกลงซ้ือขาย
และหล่อล่ืน (12 เดือน) แอนด์เซอร์วสิ แอนด์เซอร์วสิ สินค้า เลขที่ 001/2565

ราคาที่เสนอ130,000.-บาท (1 ต.ค. 2564)

3 ค่าวสัดุเชื้อเพลิง 120,000.-บาท 120,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ณิชานน เซอลส์ หจก.ณิชานน เซอลส์ เป็นผู้มีอาชีพจ าหน่าย บันทึกตกลงซ้ือขาย
และหล่อล่ืน (12 เดือน) แอนด์เซอร์วสิ แอนด์เซอร์วสิ สินค้า เลขที่ 002/2565

ราคาที่เสนอ 120,000.-บาท (1 ต.ค. 2564)

3 ค่าวสัดุเชื้อเพลิง 50,000.-บาท 50,000.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ณิชานน เซอลส์ หจก.ณิชานน เซอลส์ เป็นผู้มีอาชีพจ าหน่าย บันทึกตกลงซ้ือขาย
และหล่อล่ืน (12 เดือน) แอนด์เซอร์วสิ แอนด์เซอร์วสิ สินค้า เลขที่ 003/2565

ราคาที่เสนอ 50,000.-บาท (1 ต.ค. 2564)

4 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 96,000.-บาท 96,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่งฤทัย  อ่อนแก้ว นางสาวหนึ่งฤทยั  ออ่นแกว้ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง บันทึกตกลงจ้าง
บนัทกึข้อมลู กองคลัง ราคาที่เสนอ 96,000.-บาท 001/2565 (1 ต.ค. 64)
12 เดือน ต.ค. 64 - ก.ย. 65

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

หรือจ้าง
5 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 96,000.-บาท 96,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวพรธติา เพชรรัตน์ นางสาวพรธติา เพชรรัตน์ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง บันทึกตกลงจ้าง

งานส ารวจออกแบบและควบ ราคาที่เสนอ 96,000.-บาท 002/2565  (1 ต.ค. 64)
คุมงานการกอ่สร้าง

12 เดือน ต.ค. 64 - ก.ย. 65

6 จ้างเหมาแม่บ้าน ศพด. 96,000.-บาท 96,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางแววตา  น้อยฉลาด นางแววตา  น้อยฉลาด เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง บันทึกตกลงจ้าง
12 เดือน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ราคาที่เสนอ 96,000.-บาท 003/2565 (1 ต.ค. 64)

7 จ้างเหมาแม่บ้าน ศพด. 96,000.-บาท 96,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางวรรณา  เงินอาจ นางวรรณา  เงินอาจ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง บันทึกตกลงจ้าง
12 เดือน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ราคาที่เสนอ 96,000.-บาท 004/2565 (1 ต.ค. 64)

8 จ้างเหมา แม่บ้าน 96,000.-บาท 96,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางสน  น้อยฉลาด นางสน  น้อยฉลาด เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง บันทึกตกลงจ้าง
12 เดือน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ราคาที่เสนอ 96,000.-บาท 005/2565 (1 ต.ค. 64)

9 จ้างเหมา แม่บ้าน 96,000.-บาท 96,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นางน้ าค้าง  จันทร์พยา นางน้ าค้าง  จันทร์พยา เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง บันทึกตกลงจ้าง
12 เดือน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ราคาที่เสนอ 96,000.-บาท 006/2565 (1 ต.ค. 64)

11 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 96,000.-บาท 96,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายเอกรัตน์  กิง่ภาร นายเอกรัตน์  กิง่ภาร เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง บันทึกตกลงจ้าง
งานพาหนะ ราคาที่เสนอ 96,000.-บาท 007/2565 (1 ต.ค. 64)
12 เดือน ต.ค. 64 - ก.ย. 65

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

หรือจ้าง
12 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 96,000.-บาท 96,000.-บาท เฉพาะเจาะจง นายธนวฒัน์ ทองวฒันา นายธนวฒัน์ ทองวฒันา เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง บันทึกตกลงจ้าง

(ดูแลต้นไม้สนสมหญ้า) ราคาที่เสนอ 96,000.-บาท 008/2565 (1 ต.ค. 64)
12 เดือน ต.ค. 64 - ก.ย. 65

13 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 42,000.-บาท 42,000.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ภณัฑ์ ร้านพิมพ์ภณัฑ์ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง สัญญาเช่าเลขที่ 001/2565
12 เดือน ราคาที่เสนอ 42,000.-บาท (1 ต.ค. 2564)

14 จัดจ้างท าป้ายไวนิลการเลือก 14,070.-บาท 14,070.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านครูน้อย ร้านครูน้อย เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ต้ัง ส าหรับหารเลือกต้ังของ ราคาที่เสนอ 14,070.-บาท 002/2565 (5 ต.ค.64)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

15 จัดจ้างท าไม้อัดพร้อมโครง 72,900.-บาท 72,900.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านครูน้อย ร้านครูน้อย เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
เหล็กพร้อมขา ส ากรับการ ราคาที่เสนอ 72,900.-บาท 003/2565 (5 ต.ค.64)
เลือกต้ังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

16 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ช่วยเหลือ 6,920.-บาท 6,920.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านไทรงามวสัดุ ร้านไทรงามวสัดุ เป็นผู้มีอาชีพจ าหน่าย เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
วาตภยั ราคาที่เสนอ 6,920.-บาท สินค้า 005/2565 (15 ต.ค.64)

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

หรือจ้าง
17 บันทึกตกลงซ้ือขายอาหาร 37,504.72.-บาท 37,504.72.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ฟ้าไทย หจก. ทรัพย์ฟ้าไทย เป็นผู้มีอาชีพ บันทึกตกลงซ้ือขาย

เสริม(นม) 4 ร.ร. สพฐ ราคาที่เสนอ 37,504.72.-บาท จ าหน่ายสินค้า 004/2565 (20 ต.ค.64)
พ.ย.-64

18 บนัทกึตกลงซ้ือขายอาหารเสริม 5,333.24.-บาท5,333.24.-บาทเฉพาะเจาะจง หจก. ทรัพย์ฟ้าไทย หจก. ทรัพย์ฟ้าไทย เป็นผู้มีอาชีพ บันทึกตกลงซ้ือขาย
(นม) ศพด.บ้านวงัโขน ราคาที่เสนอ 5,333.24.-บาท จ าหน่ายสินค้า 015/2565 (20 ต.ค.64)
พ.ย.-64

17 จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 60,000.-บาท 60,000.-บาท เฉพาะเจาะจง พีเซฟต้ีแอนด์ซัพพลาย พีเซฟต้ีแอนด์ซัพพลาย เป็นผู้มีอาชีพจ าหน่าย เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ราคาที่เสนอ 60,000.-บาท สินค้า 006/2565 (26 ต.ค.64)

18 จัดจ้างโครงการขุดลอกคลอง 66,500.-บาท 66,500.-บาท เฉพาะเจาะจง นายเสถียร พลชา นายเสถียร พลชา เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 001/2565
ส่งน้ าเพื่อการแกษตร สาย ราคาที่เสนอ 66,500.-บาท 27-ต.ค.-64
ไร่อ้อย นายสมัย มาดวง -
ไร่อ้อยนายพิชัย และสายไร่
มันนายเสือ ค าเกิด - ไร่อ้อย
นานยบันทึก สังข์ทอง ม.6

19 จัดจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ 2,100.-บาท 2,100.-บาท เฉพาะเจาะจง นภาแอร์แอน อิเล็กทริค นภาแอร์แอน อิเล็กทริค เป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง เลขที่ส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง
ส านักงาน-เคร่ืองปรับอากาศ ราคาที่เสนอ 2,100.-บาท 007/2565 (29 ต.ค.64)

ล าดับ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง







สัญญาเช่าเลขท่ี 001/2565



สัญญาจ้างเลขที่ 001/2565


