
 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
ล าดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ี

จะซื้อจะ
จ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีท่ีจะจ้าง รายช่ือผู้เสนอและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง 

51,000 51,000 เฉพาะเจาะจง  น.ส.สิริลักษณ์  ปุณ
ประเสริฐ 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

1/2561  
ลว.2 ต.ต.2560 

2. จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร 3,120 3,120 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอคิวโอเอ 
จ ากัด 

บริษัทไอคิวโอเอ จ ากัด มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

1.1/2561  
ลว. 2 ต.ค.2560 

3. จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง 

51,000 51,000 เฉพาะเจาะจง 
 

 น.ส.สโรชา  แก้วสาร มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

2/2561 
ลว. 2 ต.ค.2560 

4. จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง 

51,000 51,000 เฉพาะเจาะจง  นิภารัตน์  แดงมา มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

3/2561 
ลว. 2 ต.ค.2560 

5. จ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสก
หม ู

51,000 51,000 เฉพาะเจาะจง  น.ส.รัศมี  เพียงนันท์ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

4/2561 
ลว.2 ต.ค.2560 

6 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน อบต.หนอง
หาน 

51,000 51,000 เฉพาะเจาะจง  น.ส.ปาริกา  ดวนดี มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

5/2561  
ลว. 2 ต.ค.2560 

7. จ้างเหมาบริการแม่บ้าน อบต.หนอง
หาน 

51,000 51,000 เฉพาะเจาะจง  นางรัตนา จันทวรากร มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

6/2561 
ลว. 2 ต.ค.2560 

7. จ้างเหมาบริการแม่บ้าน อบต.หนอง
หาน 

51,000 51,000 เฉพาะเจาะจง  นางรัตนา จันทวรากร มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

6/2561 
ลว. 2 ต.ค.2560 

8. จ้างเหมาบริหารคนสวนเกษตร 51,000 51,000 เฉพาะเจาะจง  นายด ารง  มหาโยธี มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

7/2561 
ลว. 2 ต.ค.2560 

9. จ้างเหมาบริหารคนสวนเกษตร 51,000 51,000 เฉพาะเจาะจง  นายธีระยุทธ แอดไธสง มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

8/2561 
ลว. 2ต.ค.2560 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล าดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ี

จะซื้อจะ
จ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีท่ีจะจ้าง รายช่ือผู้เสนอและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

10. จ้างเหมาบริหารคนสวนเกษตร 51,000 51,000 เฉพาะเจาะจง  นายบุญเกิด  ยศธิพานา มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

9/2561  
ลว.2 ต.ต.2560 

11. จ้างเหมาบริการยามรักษาการ 51,000 51,000 เฉพาะเจาะจง  นายส าราญ  ศรีศักด์ิดี มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

10/2561  
ลว. 2 ต.ค.2560 

12. จ้างเหมาบริการยามรักษาการ 51,000 51,000 เฉพาะเจาะจง 
 

 นายบุญล้อม  เส็งนา มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

11/2561 
ลว. 2 ต.ค.2560 

13. จ้างเหมาบริการคนงานประจ ารถ
ขยะ 

51,000 51,000 เฉพาะเจาะจง  นายอ านวย  ศรีภิรมย์ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

12/2561 
ลว. 2 ต.ค.2560 

14.. จ้างเหมาบริการคนงานประจ ารถ
ขยะ 

51,000 51,000 เฉพาะเจาะจง  นายทินกร  ศรีภิรมย์ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

13/2561 
ลว.2 ต.ค.2560 

15. จ้างเหมาบริการคนงานประจ ารถ
ขยะ 

51,000 51,000 เฉพาะเจาะจง  นายจุมพล  เหง้าเทพ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

14/2561  
ลว. 2 ต.ค.2560 

16. จ้างเหมาบริการคนงานประจ ารถ
ขยะ 

51,000 51,000 เฉพาะเจาะจง  นายชัชวาล  ปากกุด
เลาะ 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

15/2561 
ลว. 2 ต.ค.2560 

17. จ้างเหมาบริการคนงานประจ ารถ
ขยะ 

51,000 51,000 เฉพาะเจาะจง  นายทรงเกียรติ พยักชน มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

16/2561 
ลว. 2 ต.ค.2560 

18. ค่าบริการจ้างเหมาเช่าเครื่อง
เอกสาร     ปี 2561 

38,520 38,520 เฉพาะเจาะจง บ.ไอคิว แอนด์โอ 
จ ากัด 

บ.ไอคิว แอนด์โอ จ ากัด มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

17/2561 
ลว. 2 ต.ค.2560 

19. ป้ายถวายความอาลัย 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเซนทรัลอาร์ต ร้านเซนทรัลอาร์ต มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

18/2561 
ลว. 6 ต.ค.2560 

 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ีจะ
ซื้อจะจ้าง 

ราคากลาง วิธีท่ีจะจ้าง รายช่ือผู้เสนอและ
ราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

20. ค่าอาหารวันเล้ียงรับรองในการ
ประชุมสภา 

5,625 5,625 เฉพาะเจาะจง น.ส.วราภรณ์  ศรี
ภิรมย์ 

น.ส.วราภรณ์  ศรีภิรมย์ มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

19/2561 
ลว.24 ต.ค.2560 

21. จ้างป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนพิธี
การวางดอกไม้จันทน ์

3,456 3,456 เฉพาะเจาะจง ร้านเซนทรัลอาร์ต ร้านเซนทรัลอาร์ต มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

20/2561 
ลว.25 ต.ค.2560 

22. ค่าจ้างอาหารในการประชุม 5,625 5,625 เฉพาะเจาะจง น.ส.วราภรณ์  ศรี
ภิรมย์ 

น.ส.วราภรณ์  ศรีภิรมย์ มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

21/2561 
ลว. 25 ต.ค.2560 

23. ลงลูกรังพร้อมเกล่ีย 100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ปุณประเสริฐ หจก.ปุณประเสริฐ มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

22/2561 
ลว.30 ต.ค.2560 

24. ลงลูกรังพร้อมเกล่ีย 100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ปุณประเสริฐ หจก.ปุณประเสริฐ มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

23/2561 
ลว.30 ต.ค.2560 

25. ลงลูกรังพร้อมเกล่ีย 100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ปุณประเสริฐ หจก.ปุณประเสริฐ มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

24/2561 
ลว.30 ต.ค.2560 

26. ลงลูกรังพร้อมเกล่ีย 100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ปุณประเสริฐ หจก.ปุณประเสริฐ มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

25/2561 
ลว.30 ต.ค.2560 

 
 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

27. ลงลูกรังพร้อมเกล่ีย 100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ปุณประเสริฐ หจก.ปุณประเสริฐ มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

26/2561 
ลว.30 ต.ค.2560 

28. ลงลูกรังพร้อมเกล่ีย 100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ปุณประเสริฐ หจก.ปุณประเสริฐ มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

27/2561 
ลว.30 ต.ค.2560 

29 จ้างเหมา ขุด กลบ เกล่ีย ม.9 91,000 91,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ปุณประเสริฐ
  

หจก.ปุณประเสริฐ
  

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

28/2561 
ลว.31 ต.ค.2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีที่จะจ้าง รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3,210 3,210 เฉพาะเจาะจง บ.ไอคิวโอเอ บ.ไอคิวโอเอ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

29/2561 
ลว. 1 พ.ย.2560 

2. จ้างเหมาบริการแม่บ้าน 41,924 41,294 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุกัญญา  นนทะรักษ์ น.ส.สุกัญญา  นนทะรักษ์ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

30/2561 
ลว.3 พ.ย.2560 

3. จ้างเหมาบริการภารโรง 41,294 41,294 เฉพาะเจาะจง นายสมควร วรชินา นายสมควร วรชินา มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

31/2561 
ลว. 3 พ.ย.2560 

4. จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์
ส่วนกลาง 

3,650 3,650 เฉพาะเจาะจง สน่ันการไฟฟ้า สน่ันการไฟฟ้า มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

32/2561 
ลว.10 พ.ย.2560 

5. จ้างซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 500 500 เฉพาะเจาะจง สหคอมพิวเตอร์ สหคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

33/2561 
ลว.10 พ.ย.2560 

6. จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,728 1,728 เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลอาร์ต ร้านเซ็นทรัลอาร์ต มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

34/2561 
ลว.21 พ.ย.2560 

7. จ้างถ่ายเอกสาร 6,386.62 6386.62 เฉพาะเจาะจง บ.ไอคิวโอเอ บ.ไอคิวโอเอ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

35/2561 
ลว.21 พ.ย.2560 

8. จ้างซ่อมรถตู้ 13,300 13,300 เฉพาะเจาะจง สน่ันการไฟฟ้า สน่ันการไฟฟ้า มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

36/2561 
ลว.21 พ.ย.2560 

9. จ้างซ่อมแซมประตูห้องศพด.
บ้านม่วง 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง อ.การกระจก อ.การกระจก มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

37/2561 
ลว.22 พ.ย.2560 

10. จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์   เฉพาะเจาะจง   มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

38/2561 
ลว.29 พ.ย.2560 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล าดับ

ที ่
งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะ

ซื้อจะจ้าง 
ราคากลาง วิธีที่จะจ้าง รายชื่อผู้เสนอและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างถ่ายเอกสาร 3,210 3,210 เฉพาะเจาะจง บ.ไอคิวโอเอ บ.ไอคิวโอเอ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

39/2561 
ลว.1 ธ.ค.2560 

2. จ้างซ่อมแซมอาคาร 
ศพด.โสกหมู 

84,000 84,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทรก่อสร้าง(ค้าไม้) หจก.ภัทรก่อสร้าง(ค้าไม้) มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

40/2561 
ลว. 12 ธ.ค.2560 

3. จ้างพิมพ์ใบเสร็จ 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง คมการพิมพ์ คมการพิมพ์ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

41/2561 
ลว.12 ธ.ค.2560 

4. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ า 6,00 6,000 เฉพาะเจาะจง สน่ันการไฟฟ้า สน่ันการไฟฟ้า มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

42/2561 
ลว.12 ธ.ค.2560 

5. จ้างถ่ายเอกสาร 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง เอกวัสดุ เอกวัสดุ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

43/2561 
ลว.14 ธ.ค.2560 

6. จ้างอาหารศึกษาดูงาน 8,700 8,700 เฉพาะเจาะจง ร้านอานนท์ ร้านอานนท์ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

44/2561 
ลว.15 ธ.ค.2560 

7. จ้างเช่ารถศึกษาดูงาน 90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง จ าปาหอม จ าปาหอม มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

45/2561 
ลว.15 ธ.ค.2560 

8. ค่าท่ีพักศึกษาดูงาน      มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

56/2561 
ลว. 15 ธ.ค.2560 

9. ค่าอาหารเช้าศึกษาดูงาน      มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

57/2561 
ลว.15 ธ.ค.2560 

10. ค่าอาหารเย็นศึกษาดูงาน      มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

58/2561 
ลว. 15 ธ.ค.2560 

 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล าดับ
ท่ี 

งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ี
จะซื้อจะ

จ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีท่ีจะจ้าง รายช่ือผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

11. จ้างอาหารเช้า 18,19   เฉพาะเจาะจง   มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

59/2561 
ลว. 15 ธ.ค.2560 

12. จ้างอาหารกลางวัน 18   เฉพาะเจาะจง   มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

60/2561 
ลว.15 ธ.ค.2560 

13. จ้างอาหารเย็นวันท่ี 18   เฉพาะเจาะจง   มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

61/2561 
ลว.15 ธ.ค.2560 

14. จ้างอาหารเท่ียงวันท่ี 19   เฉพาะเจาะจง   มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

62/2561 
ลว.15 ธ.ค.2560 

15. จ้างอาหารเย็นวันท่ี 19   เฉพาะเจาะจง   มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

63/2561 
ลว.15 ธ.ค.2560 

16. จ้างอาหารเช้าวันท่ี 
20,21 

  เฉพาะเจาะจง   มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

64/2561 
ลว.15 ธ.ค.2560 

17. จ้างอาหารเท่ียงวันท่ี 20    เฉพาะเจาะจง   มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

62/2561 
ลว.15 ธ.ค.2560 

18. จ้างอาหารเย็นวันท่ี 20   เฉพาะเจาะจง
  

  มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

63/2561 
ลว. 15 ธ.ค.2560 

19. จ้างอาหารเท่ียงวันท่ี 21   เฉพาะเจาะจง
  

  มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

64/2561 
ลว. 15ธ.ค.2560 

20. จ้างอาหารเย็นวันท่ี21   เฉพาะเจาะจง
  

  มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

65/2561 
ลว.15 ธ.ค.2560 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล าดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ี

จะซื้อจะ
จ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีท่ีจะจ้าง รายช่ือผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

21. จ้างป้ายภาษี 1,875 1,875 เฉพาะเจาะจง   มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

 

22. จ้างซ่อมคอม 500 500 เฉพาะเจาะจง   มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

 

23. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 7,510 7,510 เฉพาะเจาะจง   มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

 

24. จ้างท าป้ายอวยพรปีใหม่ 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง   มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล าดับ

ท่ี 
งานท่ีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินท่ี

จะซื้อจะ
จ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีท่ีจะจ้าง รายช่ือผู้เสนอและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1. จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 24,620 24,620 เฉพาะเจาะจง สนั่นการไฟฟ้า สนั่นการไฟฟ้า มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 
 

2. จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า 1,740 1,740 เฉพาะเจาะจง สนั่นการไฟฟ้า สนั่นการไฟฟ้า มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

 

3. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ า 2,630 2,630 เฉพาะเจาะจง สนั่นการไฟฟ้า สนั่นการไฟฟ้า มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

 

4. จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจ าเดือน 3,210 3,210 เฉพาะเจาะจง ไอคิวโอเอ เอคิวโอเอ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

 

5. จ้างซ่อมคอม 500 500 เฉพาะเจาะจง สหคอมพิวเตอร์ สหคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

 

6. จ้างเหมาป้ายประสัมพันธ์ทิ้งขยะ 1,728 1,728 เฉพาะเจาะจง เซนทรัลอาร์ท เซนทรัลอาร์ท มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

 

    เฉพาะเจาะจง   มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

 

    เฉพาะเจาะจง
  

  มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

 

    เฉพาะเจาะจง
  

  มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

 

    เฉพาะเจาะจง
  

  มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

 

 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซื้อจะจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1. ลูกรังพร้อมเกล่ีย 200,000.- 200,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

1/2561 
ลว.30 ต.ต.2560 

2. ลูกรังพร้อมเกล่ีย 200,000.- 200,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

2/2561 
ลว.30 ต.ค.2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล ำดับ

ท่ี 
งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อ

จะจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำ

ท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 
1. โครงกำรก่อสร้ำง 

คสล.ม.13 
105,000.- 105,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

ก่อสร้ำง 
หจก.ปุณประเสริฐ

ก่อสร้ำง 
มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง
ครบถ้วน 

3/2561 
ลว.3 พย.2560 

2. โครงกำรก่อสร้ำง  
คสล.ม.8 

498,000.- 498,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

4/2561 
ลว.3 พย2560 

3. โครงกำรก่อสร้ำง 
คสล. ม.12 

500,000.- 500,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

5/2561 
ลว.3 พย.2561 

4. โครงกำรก่อสร้ำง 
คสล.ม.11 

498,000.- 498,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

6/2561 
ลว.3พย.2560 

5. โครงกำรก่อสร้ำง 
คสล.ม.7 

474,000.- 474,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

7/2561 
ลว.3 พย.2560 

6. โครงกำรก่อสร้ำง 
คสล.ม.3 

416,000.- 416,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

8/2561 
ลว.6 พ.ย.2560 

7. โครงกำรก่อสร้ำง 
คสล.ม.14 

500,000 500,000 เฉพำะเจำะจง หจก.อุดร เอ ที วำย หจก.อุดร เอ ที วำย มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

9/2561 
ลว.6 พ.ย.2560 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อ

จะจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและ

รำคำท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

หรือจ้ำง 
8. โครงกำรก่อสร้ำง คสล.ม.

15 
25,000.- 250,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.อุดร เอ ทีวำย หจก.อุดร เอ ทีวำย มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 
10/2561 

ลว.6 พ.ย.2560 
9. โครงกำรก่อสร้ำง คสล. ม.6 498,000.- 498,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.อุดรเอ ทีวำย หจก.อุดรเอ ทีวำย มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 
11/2561 

ลว.6 พย.2560 
10. โครงกำรขุดตกแต่งคันคูล ำ

ห้วยดำน ม.1 
261,000.- 261,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

ก่อสร้ำง 
หจก.ปุณประเสริฐ

ก่อสร้ำง 
มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 
12/2561 

ลว.6 พ.ย.2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อ

จะจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1. โครงกำรจ้ำงเหมำเก็บค่ำ
ขยะ ม.9 12 เดือน 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำงนงนุช  บุญสิทธิ์ นำงนงนุช  บุญสิทธิ์ มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

13/2561 
ลว. 12.1 2560 

2. โครงกำรจ้ำงก่อสร้ำงถนน 
คศล.ม.11 

500,000.- 
 

500,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

13/2561 
ลว.8 ธ.ค. 2560 

3. โครงกำรจ้ำงก่อสร้ำงถนน 
คศล.ม.4 

116,000.- 116,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

14/2561 
ลว.8 ธ.ค.2560 

4. จ้ำง ก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์ ศพด.บ้ำน 

โสกหม ู

400,000.- 400,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ภัทรก่อสร้ำง หจก.ภัทรก่อสร้ำง มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

15/2561 
ลว.12 ธ.ค.2560 

5. โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.6 12 เดือน 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวเสำวณี ดทธิ์ละคร นำงสำวเสำวณี ดทธิ์ละคร มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

16/2561 
ลว.12 ธ.ค.2560 

6. โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.1 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำยธงชัย  นำมรำช นำยธงชัย  นำมรำช มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

17/2561 
ลว.12 ธ.ค.2560 

7. โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.12 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวลินดำ  นรินทร์ นำงสำวลินดำ  นรินทร์ มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

18/2561 
ลว. 12 ธ.ค.2560 

 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินที่จะ
ซื้อจะจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีที่จะจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง 

8 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.8 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำงสุถำพ มหำเสนำ นำงสุถำพ มหำเสนำ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

19/2561 
ลว. 12 ธ.ค..2560 

9 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.5 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำงณติวรรณ  ศรีบุโฮม นำงณติวรรณ  ศรีบุโฮม มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

20/2561 
ลว.12 ธ.ค..2560 

10 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.4 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำงดำรำพร ชำวพงษ์ นำงดำรำพร ชำวพงษ์ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

21/2561 
ลว. 12 ธ.ค..2560 

11. โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.7 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำยบุญล้อม  เส็งนำ นำยบุญล้อม  เส็งนำ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

22/2561 
ลว.12 ธ.ค.2560 

12. โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.3 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวมลธิชำ  เทพ
ประเสริฐ 

นำงสำวมลธิชำ  เทพ
ประเสริฐ 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

23/2561 
ลว.12 ธ.ค.2560 

13. โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.17 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำงนำงน้อย  ยศยิ่ง นำงนำงน้อย  ยศยิ่ง มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

24/2561 
ลว.12 ธ.ค.2560 

14 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.14 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย  กุลสุวรรณ นำยอ ำนวย  กุลสุวรรณ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

25/2561 
ลว.12 ธ.ค.2560 

15 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.15 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวค ำอ้อย  พุขุนทด นำงสำวค ำอ้อย  พุขุนทด มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

26/2561 
ลว.12 ธ.ค.2560 

16 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.16 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำยสมพงษ์  พิลำเดน นำยสมพงษ์  พิลำเดน มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

27/2561 
ลว. 12  ธ.ค.2560 

17 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.11 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง ยำยปวริศ  เบญจจินดำ ยำยปวริศ  เบญจจินดำ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

28/2561 
ลว 12 ธ.ค.2560 

18 โครงกำรจ้ำงเหมำเก็บ
ขยะ ม.13 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวจุรีรัตน์  แก้วไตร
รัตน์ 

นำงสำวจุรีรัตน์  แก้วไตร
รัตน์ 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

29/2561 
ลว.12 ธ.ค.2560 

         
 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซื้อจะจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 
1 จ้ำงเหมำพนักงำน

ปฏิบัติงำนรำยเดือน 
75,946.- 75,946.- เฉพำะเจำะจง นำยศิริวัฒน ์ นำยศิริวัฒน ์ มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง
ครบถ้วน 

30/2561 
ลว.30 ม.ค.2561 

2 โครงกำรจ้ำงซ่อมแซม
ลูกรัง ม.9 

200,000 200,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

31/2561 
ลว.29 ม.ค.2561 

3 โครงกำรซ่อมแซม
ลูกรัง ม 4 

150,000.- 150,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณปะเสริฐ ก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

32/2561 
ลว.29 ม.ค.2561 

4 โครงกำรซ่อมแซม
ลูกรัง ม7 

150,000.- 150,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

33/2561 
ลว.29 ม.ค.2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซื้อจะจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 
1 โครงกำรขุดลอกล ำ

ห้วยดำน ม.12 
500,000 500,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐ

ก่อสร้ำง 
มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

34/2561 
ลว. 7 ก.พ.2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล ำดับ

ท่ี 
งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ

ซื้อจะจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1. โครงกำรก่อสร้ำง คสล. ม.7 178,000.- 178,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณปรเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐก่อ
ร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

35/2561 
ลว.15 .2560 

2. โครงกำรก่อสร้ำง คสล ม.7 322,000.- 322,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ 
ก่อสร้ำง 

หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

36/2561 
ลว.5 มี.ค.2561 

3. โครงกำรก่อสร้ำง คสล.8 500,000.- 500,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

37/2561 
ลว.5 มี.ค.2561 

4. โครงกำรก่อสร้ำง คสล. 14 97,000.- 97,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ 
ก่อสร้ำง 

หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

38/2561 
ลว.5 มี.ค.2561 

5. โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ 55,000.- 55,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

39/2561 
ลว.5 มี.ค.2561 

6. โครงกำรก่อสร้ำง คสล.ม.11 355,000.- 355,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสรำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

40/2561 
ลว.6 มี.ค.2561 

7. โครงกำรก่อสร้ำง คสล. ม.9 24,000.- 24,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

41/2561 
ลว.6 มี.ค.2561 

 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซื้อจะจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1. จ้ำเหมำบริกำรบุคคลปฏิบัติงำน
กองคลังจ ำนวน2เดือน 

17,000.- 17,000.- เฉพำะเจำะจง น.ส.สุธำรัตน์  ละลึกถึง นำงสำวสุธำรัตน์  ละลึกถึง มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

42/2561 
ลว.2 เม.ย 2561 

2. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคล
ปฏิบัติงำนคนสวน 
จ ำนวน 6 เดือน 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง นำยด ำรง  มหำโยธี นำยด ำรง  มหำโยธี มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

43/2561 
ลว.2 เม.ย.2561 

3. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลผู้ดูแลเด็ก 
ศพด.บ้ำนม่วง จ ำนวน 6 เดือน 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง น.ส.สิริลักษณ์  ปูณประเสริฐ น.ส.สิริลักษณ์ ปูณประเสริฐ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

44/2561 
ลว. 2 เม.ย.2561 

4. จ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำนท ำควำม
สะอำด อบต.หนองหำน 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง นำงรัตนำ  จันทร์วรำกร นำงรัตนำ  จันทร์วรำกร มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

45/2561 
ลว.2เม.ย.2561 

5. จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนประจ ำ
รถขยะ 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง นำยชินกร  ศรีภิรมย์ นำยชินกร  ศรีภิรมย์ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

46/2561 
ลว. 2เม.ย.2561 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล ำดับ

ท่ี 
งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ

ซื้อจะจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี

คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

6. จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนประจ ำรถ
ขยะ จ ำนวน 6 เดือน 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย ศรีภิรมย์ นำยอ ำนวย ศรีภิรมย์ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

47/2561 
ลว.2 เม.ย 2561 

7. จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนประจ ำรถ
ขยะ  จ ำนวน 6 เดือน 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง นำยชัชวำล  ปำกกุลเลำะ นำยชัชวำล  ปำกกุลเลำะ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

48/2561 
ลว.2 เม.ย.2561 

8. จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนประจ ำรถ
ขยะ  จ ำนวน 6 เดือน 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง นำยทรงเกียติ  พยักชน นำยทรงเกียรติ  พยักชน มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

49/2561 
ลว. 2 เม.ย.2561 

9. จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนประจ ำรถ
ขยะ จ ำนวน 6 เดือน 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง นำยจุมพล  เหง้ำเทพ นำยจุมพล  เหง้ำเทพ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

50/2561 
ลว.2เม.ย.2561 

10. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลรักษำควำม
ปลอดภัย อบต.หนองหำน 

จ ำนวน 6 เดือน 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง นำยส ำรำญ  ศรีศักดี นำยส ำรำญ  ศรีศักดี มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

51/2561 
ลว. 2เม.ย.2561 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล ำดับ

ท่ี 
งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ

ซื้อจะจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี

คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

11. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลรักษำควำม
ปลอดภัย อบต.หนองหำน 
จ ำนวน 6 เดือน 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบุญล้อม  เส็งนำ นำยบุญล้อม  เส็งนำ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

      52/2561 
ลว.2 เม.ย 2561 

12. จ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำนท ำควำม
สะอำด อบต.หนองหำน จ ำนวน 
6 เดือน 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง น.ส.สุกัญญำ  นนทะรักษ ์ น.ส.สุกัญญำ  นนทะรักษ ์ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

53/2561 
ลว.2 เม.ย.2561 

13. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลผู้ดูแลเด็ก 
สพด.บ้ำนม่วง 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง น.ส.สโรชำ  แก้วสำร น.ส.สโรชำ  แก้วสำร มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

54/2561 
ลว. 2 เม.ย.2561 

14. จ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำน ศพด.
บ้ำนโสกหมู 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง น.ส.รัศมี  พียงพันธ ์ น.ส.รัศมี  พียงพันธ ์ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

55/2561 
ลว.2เม.ย.2561 

15. จ้ำงเหมำบริกำรภำรโรง ศพด.
บ้ำนโสกหมู และ ศพด.บ้ำนม่วง  

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง นำยสมควร  วรชินำ นำยสมควร  วรชินำ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

56/2561 
ลว. 2เม.ย.2561 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซื้อจะจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1. โครงกำรก่อสร้ำง คสล. ม.11 500,000.- 500,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ ก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐ ก่อสร้ำง มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

      57/2561 
ลว.31 พ.ค 2561 

2. โครงกำรก่อสร้ำง คสล. ม.6 404,000.- 404,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ ก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐ ก่อสร้ำง มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

58/2561 
ลว.31 พ.ค.2561 

3. โครงกำรก่อสร้ำง คสล.ม16 126,000.- 126,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ ก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐ ก่อสร้ำง มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

59/2561 
ลว.31 พ.ค.2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล ำดับ

ท่ี 
งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ

ซื้อจะจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี

คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1. โครงกำรก่อสร้ำง คสล. ม.11 500,000.- 500,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

      60/2561 
ลว.1 มิ.ย 2561 

2. โครงกำรก่อสร้ำง คสล. ม.14 
ด้ำนทิศตะวันตก 

257,000.- 257,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

61/2561 
ลว.1 มิ.ย 2561 

3. โครงกำรก่อสร้ำง คสล. ม.14 
ด้ำนทิศตะวันออก  

165,000.- 165,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

62/2561 
ลว.1 มิ.ย 2561 

4. โครงกำรปรับเกล่ียลูกรัง 200,000.- 200,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

63/2561 
ลว.1 มิ.ย 2561 

 
 
 
 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล ำดับ

ท่ี 
งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ

ซื้อจะจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี

คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 
คศล.รับแรงดึง ขนำด 0.60X.58 
ม.15 

200,000.- 200,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

      64/2561 
ลว.17 ก.ค 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซื้อจะจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 
1 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลปฏิบัติงำน

คีย์ข้อมูล อบต.หนองหำน จ ำนวน 
2 เดือน 

17,000.- 17,000.- เฉพำะเจำะจง น.ส. ศันศนีย์  สะพังเงิน น.ส. ศันศนีย์  สะพังเงิน มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

66/2561 
ลว.1 ส.ค.2561 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการสัญญาซ้ือขายในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล ำดับ

ท่ี 
งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อ

จะจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำ

ท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 
1. จัดซื้ออำหำรเสริมนม  

รร. 
-  เฉพำะเจำะจง บริษัท แมรี่ แอนแดรี่ 

โปรดักส์ จ ำกัด 
บริษัท แมรี่ แอนแดรี่ 
โปรดักส์ จ ำกัด 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

1/2561 
ลว.1 พย.2560 

2. จัดซื้อส่ือกำรเรียนกำร
สอน 

124,100.- 124,100.- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกวัสดุภัณฑ์ ร้ำนเอกวัสดุภัณฑ์ มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

2/2561 
ลว.23 พย2560 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินการสัญญาซ้ือขายในรอบเดือนธันวาคม 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อจะ
จ้ำง 

รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำ
ท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1. จัดซื้ออำหำรเสริมนม  รร. 
6 แห่ง 

323,518.66.- 323,518.66.- เฉพำะเจำะจง บริษัท แมรี่ แอนแดรี่ 
โปรดักส์ จ ำกัด 

บริษัท แมรี่ แอนแดรี่ โปร
ดักส์ จ ำกัด 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

3/2561 
ลว. 1 ธ.ค. 2560 

2. จัดซื้อวัสดุส ำนักงำน 323,518.66.- 
 

323,518.66.- 
 

เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอกวัสดุภัณฑ์ ร้ำนเอกวัสดุภัณฑ์ มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

4/2561 
ลว. 12 ธ.ค. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการสัญญาซ้ือขายในรอบเดือนมีนาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล ำดับ

ท่ี 
งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อ

จะจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  1,926,500.- 1,926,500.- เฉพำะเจำะจง หจก.พี.ที.แอล ธำนีเอ็นจี
เนียร์ 

หจก.พี.ที.แอล ธำนีเอ็น
จีเนียร์ 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

5/2561 
ลว.29 มี.ค  2560 

2. จัดซื้ออำหำรเสริมนม ภำคเรียน
ท่ี 1/2561 

132,908.72 132,908.72 เฉพำะเจำะจง บริษัท แมรี่ แอนแดรี่ 
โปรดักส์ จ ำกัด 

บริษัท แมรี่ แอนแดรี่ 
โปรดักส์ จ ำกัด 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

6/2561 
ลว.30 มี.ค.2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการสัญญาซ้ือขายเดือนพฤษภาคม 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อ
จะจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 
1. จัดซื้ออำหำรเสริมนม 42,848.96.- 42,848.96.- เฉพำะเจำะจง บริษัท แมรี่ แอนแดรี่ โปร

ดักส์ จ ำกัด 
บริษัท แมรี่ แอนแดรี่ โปร

ดักส์ จ ำกัด 

มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

      
6.1/2561 

ลว.10 พ.ค 
2561 

2. จัดซื้ออำหำรเสริมนม   เฉพำะเจำะจง บริษัท แมรี่ แอนแดรี่ โปร
ดักส์ จ ำกัด 

บริษัท แมรี่ แอนแดรี่ โปร
ดักส์ จ ำกัด 

มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

58/2561 
ลว.31 พ.ค.

2561 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซื้อจะจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1. ลูกรังพร้อมเกล่ีย 200,000.- 200,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

1/2561 
ลว.30 ต.ต.2560 

2. ลูกรังพร้อมเกล่ีย 200,000.- 200,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

2/2561 
ลว.30 ต.ค.2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล ำดับ

ท่ี 
งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อ

จะจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำ

ท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 
1. โครงกำรก่อสร้ำง 

คสล.ม.13 
105,000.- 105,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

ก่อสร้ำง 
หจก.ปุณประเสริฐ

ก่อสร้ำง 
มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง
ครบถ้วน 

3/2561 
ลว.3 พย.2560 

2. โครงกำรก่อสร้ำง  
คสล.ม.8 

498,000.- 498,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

4/2561 
ลว.3 พย2560 

3. โครงกำรก่อสร้ำง 
คสล. ม.12 

500,000.- 500,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

5/2561 
ลว.3 พย.2561 

4. โครงกำรก่อสร้ำง 
คสล.ม.11 

498,000.- 498,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

6/2561 
ลว.3พย.2560 

5. โครงกำรก่อสร้ำง 
คสล.ม.7 

474,000.- 474,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

7/2561 
ลว.3 พย.2560 

6. โครงกำรก่อสร้ำง 
คสล.ม.3 

416,000.- 416,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

8/2561 
ลว.6 พ.ย.2560 

7. โครงกำรก่อสร้ำง 
คสล.ม.14 

500,000 500,000 เฉพำะเจำะจง หจก.อุดร เอ ที วำย หจก.อุดร เอ ที วำย มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

9/2561 
ลว.6 พ.ย.2560 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อ

จะจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและ

รำคำท่ีเสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อ

หรือจ้ำง 
8. โครงกำรก่อสร้ำง คสล.ม.

15 
25,000.- 250,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.อุดร เอ ทีวำย หจก.อุดร เอ ทีวำย มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 
10/2561 

ลว.6 พ.ย.2560 
9. โครงกำรก่อสร้ำง คสล. ม.6 498,000.- 498,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.อุดรเอ ทีวำย หจก.อุดรเอ ทีวำย มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 
11/2561 

ลว.6 พย.2560 
10. โครงกำรขุดตกแต่งคันคูล ำ

ห้วยดำน ม.1 
261,000.- 261,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ

ก่อสร้ำง 
หจก.ปุณประเสริฐ

ก่อสร้ำง 
มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน 
12/2561 

ลว.6 พ.ย.2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อ

จะจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1. โครงกำรจ้ำงเหมำเก็บค่ำ
ขยะ ม.9 12 เดือน 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำงนงนุช  บุญสิทธิ์ นำงนงนุช  บุญสิทธิ์ มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

13/2561 
ลว. 12.1 2560 

2. โครงกำรจ้ำงก่อสร้ำงถนน 
คศล.ม.11 

500,000.- 
 

500,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

13/2561 
ลว.8 ธ.ค. 2560 

3. โครงกำรจ้ำงก่อสร้ำงถนน 
คศล.ม.4 

116,000.- 116,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

14/2561 
ลว.8 ธ.ค.2560 

4. จ้ำง ก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์ ศพด.บ้ำน 

โสกหม ู

400,000.- 400,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ภัทรก่อสร้ำง หจก.ภัทรก่อสร้ำง มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

15/2561 
ลว.12 ธ.ค.2560 

5. โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.6 12 เดือน 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวเสำวณี ดทธิ์ละคร นำงสำวเสำวณี ดทธิ์ละคร มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

16/2561 
ลว.12 ธ.ค.2560 

6. โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.1 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำยธงชัย  นำมรำช นำยธงชัย  นำมรำช มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

17/2561 
ลว.12 ธ.ค.2560 

7. โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.12 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวลินดำ  นรินทร์ นำงสำวลินดำ  นรินทร์ มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

18/2561 
ลว. 12 ธ.ค.2560 

 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินที่จะ
ซื้อจะจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีที่จะจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง 

8 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.8 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำงสุถำพ มหำเสนำ นำงสุถำพ มหำเสนำ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

19/2561 
ลว. 12 ธ.ค..2560 

9 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.5 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำงณติวรรณ  ศรีบุโฮม นำงณติวรรณ  ศรีบุโฮม มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

20/2561 
ลว.12 ธ.ค..2560 

10 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.4 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำงดำรำพร ชำวพงษ์ นำงดำรำพร ชำวพงษ์ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

21/2561 
ลว. 12 ธ.ค..2560 

11. โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.7 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำยบุญล้อม  เส็งนำ นำยบุญล้อม  เส็งนำ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

22/2561 
ลว.12 ธ.ค.2560 

12. โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.3 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวมลธิชำ  เทพ
ประเสริฐ 

นำงสำวมลธิชำ  เทพ
ประเสริฐ 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

23/2561 
ลว.12 ธ.ค.2560 

13. โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.17 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำงนำงน้อย  ยศยิ่ง นำงนำงน้อย  ยศยิ่ง มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

24/2561 
ลว.12 ธ.ค.2560 

14 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.14 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย  กุลสุวรรณ นำยอ ำนวย  กุลสุวรรณ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

25/2561 
ลว.12 ธ.ค.2560 

15 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.15 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวค ำอ้อย  พุขุนทด นำงสำวค ำอ้อย  พุขุนทด มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

26/2561 
ลว.12 ธ.ค.2560 

16 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.16 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำยสมพงษ์  พิลำเดน นำยสมพงษ์  พิลำเดน มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

27/2561 
ลว. 12  ธ.ค.2560 

17 โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำร
เก็บค่ำขยะ ม.11 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง ยำยปวริศ  เบญจจินดำ ยำยปวริศ  เบญจจินดำ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

28/2561 
ลว 12 ธ.ค.2560 

18 โครงกำรจ้ำงเหมำเก็บ
ขยะ ม.13 

4,800.- 4,800.- เฉพำะเจำะจง นำงสำวจุรีรัตน์  แก้วไตร
รัตน์ 

นำงสำวจุรีรัตน์  แก้วไตร
รัตน์ 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วน 

29/2561 
ลว.12 ธ.ค.2560 

         
 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซื้อจะจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 
1 จ้ำงเหมำพนักงำน

ปฏิบัติงำนรำยเดือน 
75,946.- 75,946.- เฉพำะเจำะจง นำยศิริวัฒน ์ นำยศิริวัฒน ์ มีคุณสมบัติ

ถูกต้อง
ครบถ้วน 

30/2561 
ลว.30 ม.ค.2561 

2 โครงกำรจ้ำงซ่อมแซม
ลูกรัง ม.9 

200,000 200,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

31/2561 
ลว.29 ม.ค.2561 

3 โครงกำรซ่อมแซม
ลูกรัง ม 4 

150,000.- 150,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณปะเสริฐ ก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

32/2561 
ลว.29 ม.ค.2561 

4 โครงกำรซ่อมแซม
ลูกรัง ม7 

150,000.- 150,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

33/2561 
ลว.29 ม.ค.2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซื้อจะจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 
1 โครงกำรขุดลอกล ำ

ห้วยดำน ม.12 
500,000 500,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐ

ก่อสร้ำง 
มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

34/2561 
ลว. 7 ก.พ.2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล ำดับ

ท่ี 
งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ

ซื้อจะจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1. โครงกำรก่อสร้ำง คสล. ม.7 178,000.- 178,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณปรเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐก่อ
ร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

35/2561 
ลว.15 .2560 

2. โครงกำรก่อสร้ำง คสล ม.7 322,000.- 322,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ 
ก่อสร้ำง 

หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

36/2561 
ลว.5 มี.ค.2561 

3. โครงกำรก่อสร้ำง คสล.8 500,000.- 500,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

37/2561 
ลว.5 มี.ค.2561 

4. โครงกำรก่อสร้ำง คสล. 14 97,000.- 97,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ 
ก่อสร้ำง 

หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

38/2561 
ลว.5 มี.ค.2561 

5. โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ 55,000.- 55,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

39/2561 
ลว.5 มี.ค.2561 

6. โครงกำรก่อสร้ำง คสล.ม.11 355,000.- 355,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสรำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

40/2561 
ลว.6 มี.ค.2561 

7. โครงกำรก่อสร้ำง คสล. ม.9 24,000.- 24,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐ
ก่อสร้ำง 

มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

41/2561 
ลว.6 มี.ค.2561 

 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซื้อจะจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1. จ้ำเหมำบริกำรบุคคลปฏิบัติงำน
กองคลังจ ำนวน2เดือน 

17,000.- 17,000.- เฉพำะเจำะจง น.ส.สุธำรัตน์  ละลึกถึง นำงสำวสุธำรัตน์  ละลึกถึง มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

42/2561 
ลว.2 เม.ย 2561 

2. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคล
ปฏิบัติงำนคนสวน 
จ ำนวน 6 เดือน 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง นำยด ำรง  มหำโยธี นำยด ำรง  มหำโยธี มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

43/2561 
ลว.2 เม.ย.2561 

3. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลผู้ดูแลเด็ก 
ศพด.บ้ำนม่วง จ ำนวน 6 เดือน 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง น.ส.สิริลักษณ์  ปูณประเสริฐ น.ส.สิริลักษณ์ ปูณประเสริฐ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

44/2561 
ลว. 2 เม.ย.2561 

4. จ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำนท ำควำม
สะอำด อบต.หนองหำน 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง นำงรัตนำ  จันทร์วรำกร นำงรัตนำ  จันทร์วรำกร มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

45/2561 
ลว.2เม.ย.2561 

5. จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนประจ ำ
รถขยะ 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง นำยชินกร  ศรีภิรมย์ นำยชินกร  ศรีภิรมย์ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

46/2561 
ลว. 2เม.ย.2561 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล ำดับ

ท่ี 
งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ

ซื้อจะจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี

คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

6. จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนประจ ำรถ
ขยะ จ ำนวน 6 เดือน 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง นำยอ ำนวย ศรีภิรมย์ นำยอ ำนวย ศรีภิรมย์ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

47/2561 
ลว.2 เม.ย 2561 

7. จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนประจ ำรถ
ขยะ  จ ำนวน 6 เดือน 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง นำยชัชวำล  ปำกกุลเลำะ นำยชัชวำล  ปำกกุลเลำะ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

48/2561 
ลว.2 เม.ย.2561 

8. จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนประจ ำรถ
ขยะ  จ ำนวน 6 เดือน 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง นำยทรงเกียติ  พยักชน นำยทรงเกียรติ  พยักชน มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

49/2561 
ลว. 2 เม.ย.2561 

9. จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนประจ ำรถ
ขยะ จ ำนวน 6 เดือน 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง นำยจุมพล  เหง้ำเทพ นำยจุมพล  เหง้ำเทพ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

50/2561 
ลว.2เม.ย.2561 

10. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลรักษำควำม
ปลอดภัย อบต.หนองหำน 

จ ำนวน 6 เดือน 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง นำยส ำรำญ  ศรีศักดี นำยส ำรำญ  ศรีศักดี มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

51/2561 
ลว. 2เม.ย.2561 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล ำดับ

ท่ี 
งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ

ซื้อจะจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี

คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

11. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลรักษำควำม
ปลอดภัย อบต.หนองหำน 
จ ำนวน 6 เดือน 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง นำยบุญล้อม  เส็งนำ นำยบุญล้อม  เส็งนำ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

      52/2561 
ลว.2 เม.ย 2561 

12. จ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำนท ำควำม
สะอำด อบต.หนองหำน จ ำนวน 
6 เดือน 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง น.ส.สุกัญญำ  นนทะรักษ ์ น.ส.สุกัญญำ  นนทะรักษ ์ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

53/2561 
ลว.2 เม.ย.2561 

13. จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลผู้ดูแลเด็ก 
สพด.บ้ำนม่วง 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง น.ส.สโรชำ  แก้วสำร น.ส.สโรชำ  แก้วสำร มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

54/2561 
ลว. 2 เม.ย.2561 

14. จ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำน ศพด.
บ้ำนโสกหมู 

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง น.ส.รัศมี  พียงพันธ ์ น.ส.รัศมี  พียงพันธ ์ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

55/2561 
ลว.2เม.ย.2561 

15. จ้ำงเหมำบริกำรภำรโรง ศพด.
บ้ำนโสกหมู และ ศพด.บ้ำนม่วง  

51,000.- 51,000.- เฉพำะเจำะจง นำยสมควร  วรชินำ นำยสมควร  วรชินำ มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

56/2561 
ลว. 2เม.ย.2561 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซื้อจะจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1. โครงกำรก่อสร้ำง คสล. ม.11 500,000.- 500,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ ก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐ ก่อสร้ำง มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

      57/2561 
ลว.31 พ.ค 2561 

2. โครงกำรก่อสร้ำง คสล. ม.6 404,000.- 404,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ ก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐ ก่อสร้ำง มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

58/2561 
ลว.31 พ.ค.2561 

3. โครงกำรก่อสร้ำง คสล.ม16 126,000.- 126,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐ ก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐ ก่อสร้ำง มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

59/2561 
ลว.31 พ.ค.2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล ำดับ

ท่ี 
งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ

ซื้อจะจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี

คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1. โครงกำรก่อสร้ำง คสล. ม.11 500,000.- 500,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

      60/2561 
ลว.1 มิ.ย 2561 

2. โครงกำรก่อสร้ำง คสล. ม.14 
ด้ำนทิศตะวันตก 

257,000.- 257,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

61/2561 
ลว.1 มิ.ย 2561 

3. โครงกำรก่อสร้ำง คสล. ม.14 
ด้ำนทิศตะวันออก  

165,000.- 165,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

62/2561 
ลว.1 มิ.ย 2561 

4. โครงกำรปรับเกล่ียลูกรัง 200,000.- 200,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

63/2561 
ลว.1 มิ.ย 2561 

 
 
 
 

 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล ำดับ

ท่ี 
งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ

ซื้อจะจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี

คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ 
คศล.รับแรงดึง ขนำด 0.60X.58 
ม.15 

200,000.- 200,000.- เฉพำะเจำะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง มี
คุณสมบัติ
ถูกต้อง
ครบถ้วน 

      64/2561 
ลว.17 ก.ค 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล ำดับ
ท่ี 

งำนท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซื้อจะจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีท่ีจะจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอและรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 
1 จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลปฏิบัติงำน

คีย์ข้อมูล อบต.หนองหำน จ ำนวน 
2 เดือน 

17,000.- 17,000.- เฉพำะเจำะจง น.ส. ศันศนีย์  สะพังเงิน น.ส. ศันศนีย์  สะพังเงิน มีคุณสมบัติ
ถูกต้อง

ครบถ้วน 

66/2561 
ลว.1 ส.ค.2561 

 
 
 


