
 
 

 

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

1 – 31 กรกฎาคม 2564 

 

ล า
ดบั
ท่ี 

งานจดัซื้อ/จดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตุผลท่ีได้รบัคดัเลือก 

ผู้เสนอราคา (ต า่สุด) ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา 

1 จา้งป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการโรคลมัปีสกลิ 

600.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที ่
36/2564 

ลว. 15 ก.ค.2564 

รา้น PT-อารต์ 600.- รา้น PT-อารต์ 600.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

2 จา้งซ่อมแซม
เครื่องปรบัอากาศ อบต.
บา้นหนั 

2,100.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที ่
37/2564 

ลว. 23 ก.ค.2564 

รา้นออนแอร ์ 2,100.- รา้นออนแอร ์ 2,100.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

3. จา้งซ่อมแซม
เครื่องปรบัอากาศ 
ส านักงานป้องกนั 

2,500.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที ่
38/2564 

ลว. 23 ก.ค.2564 

รา้นออนแอร ์ 2,500.- รา้นออนแอร ์ 2,500.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

4. จา้งป้ายประชาสมัพนัธ์
โครงการปลูกป่าฯ 

600.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที ่
39/2564 

ลว. 23 ก.ค.2564 

รา้น PT-อารต์ 600.- รา้น PT-อารต์ 600.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

5. จดัซื้อวสัดุส านักงาน 
(งานป้องกนัฯ) 

4,877.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
40/2564 

ลว. 1 ก.ค.2564 

บรษิทัเทคนิคฯ 4,877.- บรษิทัเทคนิคฯ 4,877.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น 

1 – 31 กรกฎาคม 2564 
 

ล า
ดบั
ท่ี 

งานจดัซื้อ/จดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตุผลท่ีได้รบัคดัเลือก 

ผู้เสนอราคา (ต า่สุด) ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา 

6 จดัซื้อวสัดุสิน้เปลอืงทาง
การแพทย ์ 

15,200.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
41/2564 

ลว. 1 ก.ค.2564 

บรษิทัเทคนิคฯ 15,200.- บรษิทัเทคนิคฯ 15,200.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

7 จดัซื้อวสัดุงานบา้นงาน
ครวั กองช่าง 

4,992.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
42/2564 

ลว. 1 ก.ค.2564 

บรษิทัเทคนิคฯ 4,992.- บรษิทัเทคนิคฯ 4,992.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

8 จดัซื้อวสัดุส านักงาน 
กองช่าง 

17,672.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
43/2564 

ลว. 1 ก.ค.2564 

บรษิทัเทคนิคฯ 17,672.- บรษิทัเทคนิคฯ 17,672.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

9 จดัซื้อวสัดุส านักงาน สป. 19,690.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
44/2564 

ลว. 1 ก.ค.2564 

บรษิทัเทคนิคฯ 19,690.- บรษิทัเทคนิคฯ 19,690.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

10 จดัซื้อยางมะตอย 20 
กก. 

90,000.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
45/2564 

ลว. 5 ก.ค.2564 

หจก.บา้นไผ่ดาวเงนิ 90,000.- หจก.บา้นไผ่ดาวเงนิ 90,000.- 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 

11 จดัซื้อน ้าดื่มตาม
โครงการลมัปีสกลิ 

1,000.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
46/2564 

ลว. 15 ก.ค.2564 

รา้นเทวฯี 1,000.- รา้นเทวฯี 1,000.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

12 จดัซื้อเวชภณัฑต์าม
โครงการลมัปีสกลิ 

45,000.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
47/2564 

ลว. 15 ก.ค.2564 

รา้นขอนแก่น เคมเทรด 45,000.- รา้นขอนแก่น เคมเทรด 45,000.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

13 จดัซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควนั 

59,000.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
48/2564 

ลว. 16 ก.ค.2564 

รา้นขอนแก่น เคมเทรด 59,000.- รา้นขอนแก่น เคมเทรด 59,000.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

14 จดัซื้อตูเ้หลก็แบบ 2 
บาน (กองคลงั) 

9,000.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
49/2564 

ลว. 21 ก.ค.2564 

หจก.เมอืงพลฯ 9,000.- หจก.เมอืงพลฯ 9,000.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

15 จดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ 
(กองคลงั) 

21,000.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
50/2564 

ลว. 23 ก.ค.2564 

รา้นออนแอร ์ 21,000.- รา้นออนแอร ์ 21,000.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น 

1 – 31 กรกฎาคม 2564 

 

ล า
ดบั
ท่ี 

งานจดัซื้อ/จดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตุผลท่ีได้รบัคดัเลือก 

ผู้เสนอราคา (ต า่สุด) ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา 

16 จดัซื้อน ้าดื่มตาม
โครงการปลูกป่าฯ 

1,000.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
51/2564 

ลว. 23 ก.ค.2564 

รา้นเทวฯี 1,000.- รา้นเทวฯี 1,000.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

17 จดัซื้อตน้ไมต้าม
โครงการปลูกป่าฯ 

5,550.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
52/2564 

ลว. 23 ก.ค.2564 

นายวุฒชิยั อนิทะมาตย ์ 5,550.- นายวุฒชิยั อนิทะมาตย ์ 5,550.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

18 จดัซื้ออาหารเสรมิ (นม) 
ศพด. 

15,765.12.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
53/2564 

ลว. 29 ก.ค.2564 

วทิยาลยัเกษตรฯ 15,765.12.- วทิยาลยัเกษตรฯ 15,765.12.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

19 จดัซื้ออาหารเสรมิ (นม) 
รร.สพฐ. 

110,520.06.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที ่
54/2564 

ลว. 29 ก.ค.2564 

วทิยาลยัเกษตรฯ 110,520.06.- วทิยาลยัเกษตรฯ 110,520.06.- เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

 
 

 
 


