
 
 

 

สรปุผลการด าเนินการจดัซื้อ/จดัจ้างในรอบเดือน .......สิงหาคม  2564...ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564......... 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น 

1 – 31 สิงหาคม 2564 

 

ล า
ดบั
ท่ี 

งานจดัซื้อ/จดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตุผลท่ีได้รบัคดัเลือก 

ผู้เสนอราคา (ต า่สุด) ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา 

1 จา้งก่อสรา้งถนน คสล. 
ม.14 

320,000.- เฉพาะเจาะจง 

สญัญาจา้งเลขที ่
11/2564 

ลว. 5 ส.ค.2564 

รา้นจนัดา 320,000.- รา้นจนัดา 320,000.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

2 จา้งก่อสรา้งถนน คสล. 
ม.5 

320,000.- เฉพาะเจาะจง 

สญัญาจา้งเลขที ่
12/2564 

ลว. 5 ส.ค.2564 

รา้นจนัดา 320,000.- รา้นจนัดา 320,000.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

3. จา้งก่อสรา้งถนน คสล. 
ม.15 ไป ม.6 

300,000.- เฉพาะเจาะจง 

สญัญาจา้งเลขที ่
13/2564 

ลว. 10 ส.ค.2564 

หจก.บา้นไผ่ศรญัฯ 300,000.- หจก.บา้นไผ่ศรญัฯ 300,000.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

4. จา้งก่อสรา้งถนน คสล. 
ม.7 

320,000.- เฉพาะเจาะจง 

สญัญาจา้งเลขที ่
14/2564 

ลว. 10 ส.ค.2564 

หจก.บา้นไผ่ศรญัฯ 320,000.- หจก.บา้นไผ่ศรญัฯ 320,000.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

5. จา้งก่อสรา้งถนน คสล. 
ม.16 

320,000.- เฉพาะเจาะจง 

สญัญาจา้งเลขที ่
15/2564 

ลว. 10 ส.ค.2564 

หจก.บา้นไผ่ดาวเงนิฯ 320,000.- หจก.บา้นไผ่ดาวเงนิฯ 320,000.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 
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ล า
ดบั
ท่ี 

งานจดัซื้อ/จดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตุผลท่ีได้รบัคดัเลือก 

ผู้เสนอราคา (ต า่สุด) ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา 

6 จา้งก่อสรา้งถนน คสล. 
ม.12 

320,000.- เฉพาะเจาะจง 

สญัญาจา้งเลขที ่
16/2564 

ลว. 10 ส.ค.2564 

หจก.บา้นไผ่ดาวเงนิฯ 320,000.- หจก.บา้นไผ่ดาวเงนิฯ 320,000.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

7 จา้งก่อสรา้งถนน คสล. 
ม.11 

320,000.- เฉพาะเจาะจง 

สญัญาจา้งเลขที ่
17/2564 

ลว. 10 ส.ค.2564 

หจก.บา้นไผ่ดาวเงนิฯ 320,000.- หจก.บา้นไผ่ดาวเงนิฯ 320,000.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

8 จา้งก่อสรา้งถนน คสล. 
ม.10 

320,000.- เฉพาะเจาะจง 

สญัญาจา้งเลขที ่
18/2564 

ลว. 10 ส.ค.2564 

หจก.บา้นไผ่ศรญัฯ 320,000.- หจก.บา้นไผ่ศรญัฯ 320,000.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

9 จา้งซ่อมแซมปัม้น ้า 
รถบรรทุกน ้าฯ 

150,000.- เฉพาะเจาะจง 

สญัญาจา้งเลขที ่
19/2564 

ลว. 30 ส.ค.2564 

รา้นกจิเจรญิออโตฯ้ 150,000.- รา้นกจิเจรญิออโตฯ้ 150,000.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

10 จดัซื้อยางรถยนตบ์รรทุก
น ้าฯ 

17,800.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
55/2564 

ลว. 5 ส.ค.2564 

หจก.นิยมยางยนต ์ 17,800.- หจก.นิยมยางยนต ์ 17,800.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 
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ล า
ดบั
ท่ี 

งานจดัซื้อ/จดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตุผลท่ีได้รบัคดัเลือก 

ผู้เสนอราคา (ต า่สุด) ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา 

11 จดัซื้อวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 
(กองช่าง) 

39,000.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
56/2564 

ลว. 26 ส.ค.2564 

บ.บา้นไผ่การไฟฟ้า 39,000.- บ.บา้นไผ่การไฟฟ้า 39,000.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

12 จดัซื้อวสัดุงานบา้นงาน
ครวั (กองการศกึษา) 

9,730.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
57/2564 

ลว. 26 ส.ค.2564 

บ.เทคนิคฯ 9,730.- บ.เทคนิคฯ 9,730.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

13 จดัซื้อวสัดุส านักงาน 
(กองการศกึษา) 

10,683.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
58/2564 

ลว. 26 ส.ค.2564 

บ.เทคนิคฯ 10,683.- บ.เทคนิคฯ 10,683.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

14 จดัซื้ออาหารเสรมิ (นม) 
ศพด. 

16,515.84.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
59/2564 

ลว. 31 ส.ค.2564 

วทิยาลยัเกษตรฯ 16,515.84.- วทิยาลยัเกษตรฯ 16,515.84.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

15 จดัซื้ออาหารเสรมิ (นม) 
รร.สพฐ. 

115,782.92.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
60/2564 

ลว. 31 ส.ค.2564 

วทิยาลยัเกษตรฯ 115,782.92.- วทิยาลยัเกษตรฯ 115,782.92.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

 
 
 



 
 

                     
 
 

 
 


