
 

สรปุผลการด าเนินการจดัซื้อจดัจ้างในรอบเดือน ........ตุลาคม  2563...ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564........ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นหนั อ าเภอโนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น 

1 – 31 ตุลาคม 2563 

ล า
ดบั
ท่ี 

งานจดัซื้อ/จดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตุผลท่ีได้รบัคดัเลือก 

ผู้เสนอราคา (ต า่สุด) ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา 

1 จา้งเหมาบรกิารผู้
ปฎบิตังิานในกองคลงั 

96,000.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที่
1/2564 

ลว. 1 ต.ค.2563 

นายวชัโรทยั ไชยพรม 8,000.- 
ต่อ 

เดอืน 

นายวชัโรทยั ไชยพรม 8,000.- 
ต่อ 

เดอืน 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

2 จา้งเหมาบรกิารครู
ผูช้่วย ศพด.อบต. 

108,000 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที่
2/2564 

ลว. 1 ต.ค.2563 

นางวาสนา ไชยพรม 9,000.- 
ต่อ 

เดอืน 

นางวาสนา ไชยพรม 9,000.- 
 ต่อ 

เดอืน 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

3. จา้งเหมาบรกิารครู
ผูช้่วย ศพด.อบต. 

108,000 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที่
3/2564 

ลว. 1 ต.ค.2563 

นางสาวณฐัณิชา สุดน้อย 9,000.- 
ต่อ 

เดอืน 

นางสาวณฐัณิชา สุดน้อย 9,000.- 
 ต่อ 

เดอืน 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

4. จา้งเหมาบรกิารครู
ผูช้่วย ศพด.อบต. 

108,000 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที่
4/2564 

ลว. 1 ต.ค.2563 

นายพรประเสรฐิ สุภา 9,000.- 
ต่อ 

เดอืน 

นายพรประเสรฐิ สุภา 9,000.- 
 ต่อ 

เดอืน 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

5. จา้งเหมาบรกิารครู
ผูช้่วย ศพด.อบต. 

108,000 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที่
5/2564 

ลว. 1 ต.ค.2563 

นางธติมิา ตอ้นโศกร ี 9,000.- 
ต่อ 

เดอืน 

นางธติมิา ตอ้นโศกร ี 9,000.- 
 ต่อ 

เดอืน 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

6. จา้งเหมาบรกิาร
ผูป้ฏบิตังิานประจ า
รถบรรทุกน ้าดบัเพลงิฯ 
 

108,000 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที่
6/2564 

ลว. 1 ต.ค.2563 

นายวุฒชิยั อนิทะมาตย ์
 
 

9,000.- 
ต่อ 

เดอืน 

นายวุฒชิยั อนิทะมาตย ์ 9,000.- 
 ต่อ 

เดอืน 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 



 
-2- 

ล า
ดบั
ท่ี 

งานจดัซื้อ/จดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตุผลท่ีได้รบัคดัเลือก 

ผู้เสนอราคา (ต า่สุด) ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา 

7. จา้งเหมาบรกิาร
ผูป้ฏบิตังิานประจ า
รถบรรทุกน ้าดบัเพลงิฯ 
 

108,000 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที่
7/2564 

ลว. 1 ต.ค.2563 

นายธวชัชยั มลูพนัธ ์
 
 

9,000.- 
ต่อ 

เดอืน 

นายธวชัชยั มลูพนัธ ์ 9,000.- 
 ต่อ 

เดอืน 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

 8. จา้งเหมาบรกิาร
ผูป้ฏบิตังิานประจ า
รถบรรทุกน ้าดบัเพลงิฯ 
 

108,000 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที่
8/2564 

ลว. 1 ต.ค.2563 

นายสทิธิส์ยาม ต่างใจ 
 
 

9,000.- 
ต่อ 

เดอืน 

นายสทิธิส์ยาม ต่างใจ 9,000.- 
 ต่อ 

เดอืน 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

 9. จา้งเหมาบรกิาร
ผูป้ฏบิตังิานประจ า
รถบรรทุกน ้าดบัเพลงิฯ 
 

108,000 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที่
9/2564 

ลว. 1 ต.ค.2563 

นายคมสนัต ์ทายงั 
 
 

9,000.- 
ต่อ 

เดอืน 

นายคมสนัต ์ทายงั 9,000.- 
 ต่อ 

เดอืน 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

10. จา้งเหมาบรกิาร
ผูป้ฏบิตังิานประจ า
รถบรรทุกน ้าดบัเพลงิ
แบบอเนกประสงค ์
 

108,000 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที่
10/2564 

ลว. 1 ต.ค.2563 

นายทองมา จนัทรจ์ติร 
 
 

9,000.- 
ต่อ 

เดอืน 

นายทองมา จนัทรจ์ติร 9,000.- 
 ต่อ 

เดอืน 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

11. จา้งเหมาบรกิาร
ผูป้ฏบิตังิานประจ า
รถบรรทุกน ้าดบัเพลงิ
แบบอเนกประสงค ์
 

108,000 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที่
11/2564 

ลว. 1 ต.ค.2563 

นายอธพิงษ์ ศรสุีวอ 
 
 

9,000.- 
ต่อ 

เดอืน 

นายอธพิงษ์ ศรสุีวอ 9,000.- 
 ต่อ 

เดอืน 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

12. จา้งเหมาบรกิาร
ผูป้ฏบิตังิานระบบ
การแพทยฉุ์กเฉิน 
 

108,000 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที่
12/2564 

ลว. 1 ต.ค.2563 

นายสมพงษ ์สุ่ยหลา้ 
 
 

9,000.- 
ต่อ 

เดอืน 

นายสมพงษ ์สุ่ยหลา้ 9,000.- 
ต่อ 

เดอืน 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

 



 

-3- 
ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซื้อ/จดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตุผลท่ีได้รบัคดัเลือก 

ผู้เสนอราคา (ต า่สุด) ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา 
13. จา้งเหมาบรกิาร

ผูป้ฏบิตังิานระบบ
การแพทยฉุ์กเฉิน 
 

108,000 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

13/2564 

ลว. 1 ต.ค.2563 

นายธนากร สุ่ยหลา้ 
 
 

9,000.- 
ต่อ 

เดอืน 

นายธนากร สุ่ยหลา้ 9,000.- 
ต่อ 

เดอืน 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

14. จา้งเหมาบรกิาร
ผูป้ฏบิตังิานระบบ
การแพทยฉุ์กเฉิน 
 

108,000 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

เลขที1่4/2564 

ลว. 1 ต.ค.2563 

นายสมคดิ เชือ้ไร ่
 
 

9,000.- 
ต่อ 

เดอืน 

นายสมคดิ เชือ้ไร ่ 9,000.- 
ต่อ 

เดอืน 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

15. จา้งเหมาบรกิาร
ผูป้ฏบิตังิานระบบ
การแพทยฉุ์กเฉิน 
 

108,000 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที่
15/2564 

ลว. 1 ต.ค.2563 

นายกติตกิร ณฐชยัภทัรธรณ์ 
 
 

9,000.- 
ต่อ 

เดอืน 

นายกติตกิร ณฐชยัภทัร
ธรณ์ 

9,000.- 
ต่อ 

เดอืน 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

16. จา้งเหมาบรกิาร
ผูป้ฏบิตังิานระบบ
การแพทยฉุ์กเฉิน 
 

108,000 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที่
16/2564 

ลว. 1 ต.ค.2563 

นายวญิญ ู ผมหอม 
 
 

9,000.- 
ต่อ 

เดอืน 

นายวญิญ ู ผมหอม 
 

9,000.- 
ต่อ 

เดอืน 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

17. จา้งเหมาบรกิาร
ผูป้ฏบิตังิานระบบ
การแพทยฉุ์กเฉิน 
 

108,000 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที่
17/2564 

ลว. 1 ต.ค.2563 

นายวชิยั  วชิยัยา 
 
 

9,000.- 
ต่อ 

เดอืน 

นายวชิยั  วชิยัยา 9,000.- 
ต่อ 

เดอืน 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

18. จา้งเหมาบรกิารรถ
รบั-ส่งเดก็ สายที ่2 

100,800.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที่
18/2564 

ลว. 1 ต.ค.2563 

นางสายยน สุดโต 8,400.- 
ต่อ 

เดอืน 

นางสายยน สุดโต 8,400.- 
 ต่อ 

เดอืน 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

19. จา้งเหมาบรกิารรถ
รบั-ส่งเดก็(ของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็)สายที ่
1 

91,200.- เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที่
19/2564 

ลว. 1 ต.ค.2563 

นายวริุฬ  โตมบีญุ 7,600.- 
ต่อ 

เดอืน 

นายวริุฬ  โตมบีญุ 7,600.- 
 ต่อ 

เดอืน 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 



 
 

-4- 
ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซื้อ/จดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตุผลท่ีได้รบัคดัเลือก 

ผู้เสนอราคา (ต า่สุด) ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา 
20. จา้งซ่อมฯ รถยนต ์

กธ 5286 ขก 
31,250 

 
เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที่
20/2564 

ลว. 1 ต.ค.2563 

นายสุพล เทยีบพมิพ ์ 31,250 นายสุพล เทยีบพมิพ ์ 31,250 เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

21. จา้งเหมาป้ายไวนิล 800 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่จา้งเลขที่
21/2564 

ลว. 1 ต.ค.2563 

รา้น PT อารต์ 800.- 
 

รา้น PT อารต์ 800.- 
 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

22. จา้งเหมาบรกิาร
แม่บา้น ฯ 
 

90,000 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

สญัญาจา้งเลขที่
1/2564 

ลว. 1 ต.ค.2563 

นางสุพศิ โพธิจ์กัร ์
 
 

7,500.- 
ต่อ 

เดอืน 

นางสุพศิ โพธิจ์กัร ์ 7,500.- 
ต่อ 

เดอืน 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

23. จา้งเหมาบรกิาร
แม่บา้น  ศพด. 
 

90,000 
 
 

เฉพาะเจาะจง 

สญัญาจา้งเลขที่
2/2564 

ลว. 1 ต.ค.2563 

นางสุพตัรา เครื่องพาท ี
 
 

7,500.- 
ต่อ 

เดอืน 

นางสุพตัรา เครื่องพาท ี 7,500.- 
ต่อ 

เดอืน 

เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

24. ซื้ออาหารเสรมิ(นม)
ศพด.อบต.บา้นหนั 

101,960.78 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที่
1/2564 

ลว. 30 ต.ค.2563 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ขอนแก่น 

101,960.78 วทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยขีอนแก่น 

101,960.78 เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

25. ซื้ออาหารเสรมิ(นม) 
ร.ร.บา้นหนองขีเ้หน็ 

75,769.02 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที่
2/2564 

ลว. 30 ต.ค.2563 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ขอนแก่น 

75,769.02 วทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยขีอนแก่น 

75,769.02 เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

 
 
 



 
 

-5- 
ล าดบั
ท่ี 

งานจดัซื้อ/จดัจ้าง ราคากลาง วิธีซือ้/จ้าง การเสนอราคา การพิจารณาคดัเลือก เหตุผลท่ีได้รบัคดัเลือก 

ผู้เสนอราคา (ต า่สุด) ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก ราคา 
26. ซื้ออาหารเสรมิ(นม) 

ร.ร.บา้นหนองไฮฯ 

76,704.44 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที่
3/2564 

ลว. 30 ต.ค.2563 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ขอนแก่น 

76,704.44 วทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยขีอนแก่น 

76,704.44 เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

27. ซื้ออาหารเสรมิ(นม) 
ร.ร.โพธิท์องหนองน ้า
ขุน่เหนือ 

86,058.64 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที่
4/2564 

ลว. 30 ต.ค.2563 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ขอนแก่น 

86,058.64 วทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยขีอนแก่น 

86,058.64 เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

28. ซื้ออาหารเสรมิ(นม) 
ร.ร.เบญจคามฯ 

83,252.38 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที่
5/2564 

ลว. 30 ต.ค.2563 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ขอนแก่น 

83,252.38 วทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยขีอนแก่น 

83,252.38 เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

24. ซื้ออาหารเสรมิ(นม) 
ร.ร.ไตรมติรฯ 

144,054.68 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที่
6/2564 

ลว. 30 ต.ค.2563 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ขอนแก่น 

144,054.68 วทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยขีอนแก่น 

144,054.68 เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

25. ซื้ออาหารเสรมิ(นม) 
ร.ร.บา้นหว้ยแคน 

58,931.46 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที่
7/2564 

ลว. 30 ต.ค.2563 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ขอนแก่น 

58,931.46 วทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยขีอนแก่น 

58,931.46 เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

26. ซื้ออาหารเสรมิ(นม) 
ร.ร.วงัยาวฯ 

88,864.90 
 

เฉพาะเจาะจง 

ใบสัง่ซื้อเลขที่
8/2564 

ลว. 30 ต.ค.2563 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
ขอนแก่น 

88,864.90 วทิยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยขีอนแก่น 

88,864.90 เป็นผูม้คีุณสมบตัถิูกตอ้ง
ตามเงือ่นไข วธิี
เฉพาะเจาะจง 

 
 
 



 
 
 
 


