
 

สรปุผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน ........ตุลาคม  2564...ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565........ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น 

1 – 31 ตุลาคม 2564 

ล า
ดบั
ท่ี 

งานจดัซื้อ/จดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตุผลท่ีได้รบัคดัเลือก 

ผู้เสนอราคา (ต า่สุด) ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา 

1 จา้งเหมาเครื่องถ่าย
เอกสาร (กองช่าง) 

36,000.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที1่/2565 

ลว. 6 ต.ค.2564 

รา้นไอเดยีด ี 36,000.- รา้นไอเดยีด ี 36,000.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

2 จา้งเหมาเครื่องถ่าย
เอกสาร (ส านักปลดั) 

49,000.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที2่/2565 

ลว. 6 ต.ค.2564 

รา้นไอเดยีด ี 49,000.- รา้นไอเดยีด ี 49,000.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

3. จา้งเหมาเครื่องถ่าย
เอกสาร (กอง
การศกึษา) 

36,000.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที3่/2565 

ลว. 6 ต.ค.2564 

รา้นไอเดยีด ี 36,000.- รา้นไอเดยีด ี 36,000.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

4. จา้งเหมาป้ายไวนิล 

ประชาสมัพนัธง์าน
เลอืกตัง้ 

5,206.- 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที ่4/2565 

ลว. 8 ต.ค.2564 

รา้น PT อารต์ 5,206.- 
 

รา้น PT อารต์ 5,206.- 
 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

5. จา้งก่อสรา้งถนน คสล.
เชื่อม ม.11 ไป ม.6 

495,000.- 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

สญัญาจา้งเลขที่
1/2565 

ลว. 14 ต.ค.2564 

รา้นพชัร ี 495,000.- 
 
 

รา้นพชัร ี 495,000.- 
 
 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

6. จา้งก่อสรา้งถนน ลง
หนิคลุก เชื่อม ม.14 
ไป ม.1 

497,000.- 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

สญัญาจา้งเลขที่
2/2565 

ลว. 14 ต.ค.2564 

รา้นอภชิติ 497,000.- 
 
 

รา้นอภชิติ 497,000.- 
 
 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

 
 



 
-2- 

ล า
ดบั
ท่ี 

งานจดัซื้อ/จดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตุผลท่ีได้รบัคดัเลือก 

ผู้เสนอราคา (ต า่สุด) ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา 

7. จา้งก่อสรา้งถนน ลง
หนิคลุก เชื่อม ม.3 ไป 
ม.4 

497,000.- 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

สญัญาจา้งเลขที่
3/2565 

ลว. 14 ต.ค.2564 

รา้นอภชิติ 497,000.- 
 
 

รา้นอภชิติ 497,000.- 
 
 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

 8. จา้งก่อสรา้งถนน คสล. 
ม.8 

495,000.- 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

สญัญาจา้งเลขที่
4/2565 

ลว. 14 ต.ค.2564 

รา้นอภชิติ 495,000.- 
 
 

รา้นอภชิติ 495,000.- 
 
 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

 9. จา้งก่อสรา้งถนน คสล.
เชื่อม ม.15 ไป ม.1 

495,000.- 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

สญัญาจา้งเลขที่
5/2565 

ลว. 20 ต.ค.2564 

หจก.บา้นไผ่ศรญัก่อสรา้ง 495,000.- 
 
 

หจก.บา้นไผ่ศรญัก่อสรา้ง 495,000.- 
 
 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

10. จา้งก่อสรา้งถนน คสล. 
ม.13 

489,000.- 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

สญัญาจา้งเลขที่
6/2565 

ลว. 20 ต.ค.2564 

หจก.บา้นไผ่ดาวเงนิก่อสรา้ง 489,000.- 
 
 

หจก.บา้นไผ่ดาวเงนิ
ก่อสรา้ง 

489,000.- 
 
 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

11. จา้งก่อสรา้งถนน คสล. 
ม.10 

495,000.- 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

สญัญาจา้งเลขที่
7/2565 

ลว. 20 ต.ค.2564 

หจก.บา้นไผ่ดาวเงนิก่อสรา้ง 495,000.- 
 
 

หจก.บา้นไผ่ดาวเงนิ
ก่อสรา้ง 

495,000.- 
 
 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

12. จา้งก่อสรา้งถนน คสล. 
ม.6 ไป ม.11 

495,000.- 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

สญัญาจา้งเลขที่
8/2565 

ลว. 20 ต.ค.2564 

หจก.บา้นไผ่ดาวเงนิก่อสรา้ง 495,000.- 
 
 

หจก.บา้นไผ่ดาวเงนิ
ก่อสรา้ง 

495,000.- 
 
 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 
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ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซื้อ/จดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตุผลท่ีได้รบัคดัเลือก 

ผู้เสนอราคา (ต า่สุด) ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา 
13. จา้งก่อสรา้งถนน 

คสล. ม.12 

495,000.- 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

สญัญาจา้งเลขที่
9/2565 

ลว. 20 ต.ค.2564 

หจก.บา้นไผ่ดาวเงนิก่อสรา้ง 495,000.- 
 
 

หจก.บา้นไผ่ดาวเงนิ
ก่อสรา้ง 

495,000.- 
 
 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

14. ซื้ออาหารว่างพรอ้ม
เครื่องดื่ม งาน
เลอืกตัง้ 

8,600.- 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที่
1/2565 

ลว. 8 ต.ค.2564 

รา้นอุดมการคา้ 8,600.- 
 

รา้นอุดมการคา้ 8,600.- 
 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

15. ซื้อวสัดุในงาน
เลอืกตัง้ 

20,451.- 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที่
2/2565 

ลว. 8 ต.ค.2564 

บ.ศกึษาภณัฑข์อนแก่น 20,451.- 
 

บ.ศกึษาภณัฑข์อนแก่น 20,451.- 
 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 
 
 


