
 
 

 

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

1 – 30 มิถนุายน 2564 

 

ล า
ดบั
ท่ี 

งานจดัซื้อ/จดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตุผลท่ีได้รบัคดัเลือก 

ผู้เสนอราคา (ต า่สุด) ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา 

1 จา้งบ ารุงรกัษาฯ 
รถบรรทุกน ้าฯ 

4,467.25.- เฉพาะเจาะจง 

สญัญาจา้งเลขที ่
10/2564 

ลว. 10 ม.ิย.2564 

บ.โคว้ยู่ฮะฯ 4,467.25.- บ.โคว้ยู่ฮะฯ 4,467.25.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

2 จา้งซ่อมแซม
เครื่องปรบัอากาศ ศพด.
อบต.บา้นหนั 

7,900.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที ่
34/2564 

ลว. 1 ม.ิย.2564 

นายภาคภมู ิไชยมลู 7,900.- นายภาคภมู ิไชยมลู 7,900.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

3. จา้งซ่อมแซมไซเรน รถกู้
ชพีฯ 

1,900.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที ่
35/2564 

ลว. 24 ม.ิย.2564 

รา้นประทปีฯ 1,900.- รา้นประทปีฯ 1,900.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

4. จดัซื้อแบตเตอรี ่รถ กอ.
4376 ขก 

2,800.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
29/2564 

ลว. 7 ม.ิย.2564 

บ.เทคนิคฯ 2,800.- บ.เทคนิคฯ 2,800.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

5. จดัซื้ออาหารเสรมิ (นม) 
รร.ไตรมติรฯ 

12,574.38.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
30/2564 

ลว. 11 ม.ิย.2564 

วทิยาลยัเกษตรฯ 12,574.38.- วทิยาลยัเกษตรฯ 12,574.38.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 
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1 – 30 มิถนุายน 2564 
 

ล า
ดบั
ท่ี 

งานจดัซื้อ/จดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตุผลท่ีได้รบัคดัเลือก 

ผู้เสนอราคา (ต า่สุด) ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา 

6 จดัซื้ออาหารเสรมิ (นม) 
ศพด.อบต.บา้นหนั 

8,468.46.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
31/2564 

ลว. 11 ม.ิย.2564 

วทิยาลยัเกษตรฯ 8,468.46.- วทิยาลยัเกษตรฯ 8,468.46.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

7 จดัซื้ออาหารเสรมิ (นม) 
รร.บา้นวงัยาวฯ 

8,810.62.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
32/2564 

ลว. 11 ม.ิย.2564 

วทิยาลยัเกษตรฯ 8,810.62.- วทิยาลยัเกษตรฯ 8,810.62.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

8 จดัซื้ออาหารเสรมิ (นม) 
รร.บา้นหนองไฮฯ 

6,928.74.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
33/2564 

ลว. 11 ม.ิย.2564 

วทิยาลยัเกษตรฯ 6,928.74.- วทิยาลยัเกษตรฯ 6,928.74.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

9 จดัซื้ออาหารเสรมิ (นม) 
รร.โพธิท์องฯ 

7,185.36.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
34/2564 

ลว. 11 ม.ิย.2564 

วทิยาลยัเกษตรฯ 7,185.36.- วทิยาลยัเกษตรฯ 7,185.36.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

10 จดัซื้ออาหารเสรมิ (นม) 
รร.เบญจคามฯ 

8,297.38.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
35/2564 

ลว. 11 ม.ิย.2564 

วทิยาลยัเกษตรฯ 8,297.38.- วทิยาลยัเกษตรฯ 8,297.38.- 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 จดัซื้ออาหารเสรมิ (นม) 
รร.บา้นหว้ยแคนฯ 

6,158.88.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
36/2564 

ลว. 11 ม.ิย.2564 

วทิยาลยัเกษตรฯ 6,158.88.- วทิยาลยัเกษตรฯ 6,158.88.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

12 จดัซื้ออาหารเสรมิ (นม) 
รร.บา้นหนองขีเ้หน็ 

7,356.44.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
37/2564 

ลว. 11 ม.ิย.2564 

วทิยาลยัเกษตรฯ 7,356.44.- วทิยาลยัเกษตรฯ 7,356.44.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

13 จดัซื้ออาหารเสรมิ (นม) 
โครงการเยยีวยาฯ 

129,864.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
38/2564 

ลว. 18 ม.ิย.2564 

สหกรณ์โคนมหนองโพฯ 
ราชบุร ี

129,864.- สหกรณ์โคนมหนองโพฯ 
ราชบุร ี

129,864.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

14 จดัซื้อยางรถยนตก์ูช้พีฯ 
กอ 4376 ขก 

11,840.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
39/2564 

ลว. 30 ม.ิย.2564 

รา้นศริวิรรณฯ 11,840.- รา้นศริวิรรณฯ 11,840.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

 
 
 
 
 

                     
 



 


