
จัดซ้ือ จัดจ้าง สัญญาจ้าง
1 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ 9,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านหนองบ่อออโต้ชอป มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

2 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 9,504 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลอาร์ท มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

3 จ้างเหมาท าป้ายบอกสถานท่ีเลือกต้ัง 4,725 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านแบ่งปันสุข มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

4 จ้างเหมาท าป้ายฝึกอบรม บอกสถานท่ีเลือกต้ัง 657 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านแบ่งปันสุข มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

5 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 5,500 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านช่างเอกหนองหาน มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

6 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร               6,341.48 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง บ.ไอคิว โอเอ โซลูช่ัน จ ากัด มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

7 จ้างเหมาท าสปอตโฆษณา เลือกต้ัง 2,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้าน วาย.พี เอ็น ซัพพลาย มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

8 จ้างเหมาท าอาหารอบรม กปน. 34,980 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านมินิบิงซู มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

9 จ้างเหมาท าป้านรวมผลคะแนนเลือกต้ัง                  34,200 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้าน วาย.พี เอ็น ซัพพลาย มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

10 จ้างเหมาท าป้ายโครงการฝึกอบรมเลือกต้ัง 432 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลอาร์ท มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

11 จ้างเหมาท าป้ายโครงการพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตย

3,850 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลอาร์ท มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

12 จ้างเหมาท าอาหารกลางวันพร้อมน้ าด่ืม 9,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านมินิบิงซู มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

13 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง                    4,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นายทองพูน  รอดขันเมือง มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

14 จ้างเหมาท าป้านรวมผลคะแนนเลือกต้ัง 10,530 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านแบ่งปันสุข มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

15 จ้างเหมาท าป้ายพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 5,260 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลอาร์ท มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

16 จ้างซ่อมเคร่ือวปรับอากาศ 6,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้าน เอทีแอร์ เซอร์วิส มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

17 จัดซ้ือน้ าด่ืม 1,140 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมโอเค มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

18 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเลือกต้ัง 2,720 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านแบ่งปันสุข มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

19 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเลือกต้ัง 43,705 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านแบ่งปันสุข มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

20 จัดซ้ือโซล่าเซล 41,830 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านแบ่งปันสุข มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

21 จัดซ้ือน้ ายาฆ่าเช้ือ 72,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านบ็อก รีแลกซ์ กรุป มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

22 จัดซ้ืออุปกรณ์เลือกต้ัง 26,315 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้านแบ่งปันสุข มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

เหตุผลท่ีเลือกล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้าง ราคากลาง
ประเภทการจัดหา

สรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน



23 จัดซ้ือน้ าด่ืม 1,500 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้าน เอทีแอร์ เซอร์วิส มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

24 จัดซ้ือน้ าด่ืม 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้าน เอทีแอร์ เซอร์วิส มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

25 จ้างปรัลปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล ม.13 498,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง หจก.ปุณประเสริฐ ก่อสร้าง มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

26 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.15 498,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง หจก.ปุณประเสริฐ ก่อสร้าง มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

27 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.19 498,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง หจก.ปุณประเสริฐ ก่อสร้าง มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

28 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.17 498,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง หจก.ปุณประเสริฐ ก่อสร้าง มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

29 จ้างปรัลปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล ม.9 498,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง หจก.ปุณประเสริฐ ก่อสร้าง มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

30 จ้างก่อสร้างถนน คสล 298,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง หจก.ปุณประเสริฐ ก่อสร้าง มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

31 จ้างก่อสร้างถนน คสล 367,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง หจก.ปุณประเสริฐ ก่อสร้าง มีความสะดวก/ราคาตามท้องตลาด

837,989

(ลงช่ือ)                              ผู้รายงาน
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