
จัดซ้ือ จัดจ้าง สัญญาจ้าง
1 จัดซ้ือน้้ำด่ืมประจ้ำเดือน ต.ค.64 876 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้ำนน้้ำด่ืมโอเค

2 ช้ือวัสดุในกำรรับสมัคร 4,800.00 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้ำนเหล่ำถำวร

3 ซ้ือหมึกพิมพ์+กระดำษพิมพ์ 32,940.00 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง เอที แอร์ เซอร์วิส

4 ช้ือน้้ำด่ืม 4,800.00 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง เอที แอร์ เซอร์วิส

5 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เลือกต้ัง 242,072 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้ำนแบ่งปันสุข

6 ซ้ืออำหำรรับรองตำมโครงกำรเลือกต้ัง 1,610.00 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้ำนมินิบิชู

7 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เลือกต้ัง 10220 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้ำนแบ่งปันสุข

8 จัดซ้ือกระจกส้ำหรับปูโต๊ะ 2,450 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้ำนหนองหำนกำรกระจก

9 จ้ำงเหมำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 38,520 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง บริษัทไอคิวโอเอโซลูช่ัน

11 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยตำมโครงกำรเลือกต้ัง 2,160 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้ำนเหล่ำถำวร

12 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยตำมโครงกำรเลือกต้ัง 864 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง ร้ำนเหล่ำถำวร

13 จ้ำงเหมำแบบสอบถำม 10,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำงสำวนิรมล นรินทร์

14 จ้ำงเหมำ ขุดกลบเกล่ีย บ่อขยะ 492,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำงบุญเรือง  จันทะบูลย์

15 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนขยะ 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำยทรงเกียรติ  พยักชน

16 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนขยะ 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำยสำยเปล  โพธิชำเนตร

17 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนขยะ 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำยจุมพล  เหง้ำเทพ

18 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนขยะ 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำยชินกร  ศรีภิรมย์

19 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำนขยะ 51,001 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำยนิโกร  นรินทร์

20 จ้ำงเหมำบริกำรท่ัวไป 51,001 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำงสำวรัศมี เพียงพันธ์

21 จ้ำงเหมำบริกำรท่ัวไป 51,001 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำยส้ำรำญ ศรีศักดี

22 จ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำนท้ำควำมสะอำด 51,001 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำงรัตนำ จันทร์วรำกร

23 จ้ำงเหมำบริกำรคนสวน 51,001 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำยบุญล้อม เส็งนำ

24 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนขับรถยนต์ส่วนกลำง 51,001 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำยชัยวัฒน์  จ้ำนงค์นิจ

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือจะจ้าง ราคากลาง
ประเภทการจัดหา

สรุปการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน



25 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำงำนธุรกำรกองสวัสดิกำรสังคม 51,001 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำงสำวทัศนีย์ นรินทร์

26 จ้ำงเหมำบุคลคลผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้ำนม่วง 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำงชัชชีวรรณ ลีเวียง

27 จ้ำงเหมำบุคลคลผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้ำนม่วง 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำงสำวเสำวภำ  โคตรวงษ์

28 จ้ำงเหมำบุคลคลผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้ำนม่วง 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำงสำวสุภำพร  นรินทร์

29 จ้ำงเหมำบุคลคลผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้ำนโสกหมู 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำงสำวณัฐยำ  ผิวบำง

30 จ้ำงเหมำนักกำรภำรโรง 51,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำยสมพร ยำย่อ

31 โครงกำรชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนำรำยได้ ม.1 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำยธวัชัย  นำมรำช

32 โครงกำรชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนำรำยได้ ม.15 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง

33 โครงกำรชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนำรำยได้ ม.13 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำงประนม  โคตรวงษ์

34 โครงกำรชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนำรำยได้ ม.9 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำงนงนุช  บุญสิทธ์ิ

35 โครงกำรชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนำรำยได้ ม.14 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำยอ้ำนวย กุลสุวรรณ

36 โครงกำรชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนำรำยได้ ม.4 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำงดำรำพร  ชำวพงษ์

37 โครงกำรชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนำรำยได้ ม.17 3,600 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำงนำงน้อย  ยศย่ิง

38 โครงกำรชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนำรำยได้ ม.18 3,600 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำงเสวณี  ฤทธ์ิละคร

39 โครงกำรชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนำรำยได้ ม.19 3,600 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำยปวริช  เบญจจินดำ

40 โครงกำรชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนำรำยได้ ม.7 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำงประทัย  เส็งนำ

41 โครงกำรชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนำรำยได้ ม.12 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำงสำวมำลินี  ศรีสุนำครัว

42 โครงกำรชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนำรำยได้ ม.16 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำยสมพงษ์  พิลำเคน

43 โครงกำรชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนำรำยได้ ม.5 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำงบุญเรือง  จันทะบูลย์

44 โครงกำรชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนำรำยได้ ม.8 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำงสำววัญชุสำ  พำหุรัตน์

45 โครงกำรชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนำรำยได้ ม.11 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง นำงแสงจันทร์  มัฆนโส

46 โครงกำรชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนำรำยได้ ม.3 4,800 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง

47 จ้ำง ขุดกลบเกล่ีย บ่อขยะ 492,000 / ราคาตามท้องตลาด เฉพาะเจาะจง หจก.ปุณประเสริฐก่อสร้ำง

2,224,519รวม



(ลงช่ือ)                              ผู้รำยงำน

                  (นำงสำวศิริพร  วุฒิเสน)

                       เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ

           (นำงปุลรตี  ศุภรัตนกุล)

               เจ้ำหน้ำท่ีพัสดุ

(ลงช่ือ)                                ผู้รับรองข้อมูล


	ต.ค.65

