
วงเงินที่จะซ้ือ วิธีการ รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจ้าง ซ้ือหรือจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
ค่าจ้างเหมาบริการ
แม่บ้านศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านน ้าเลา

       48,000.00 - เฉพาะเจาะจง
 นางกนกวรรณ  นะราศรี 
เสนอราคา  48,000 บาท

 นางกนกวรรณ  นะราศรี    
จา้งที่ราคา  48,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน  เสนอราคา

เหมาะสม  ภายในวงเงิน
งบประมาณ

CNTR-0001/64                      
 ลว. 1  ตุลาคม  2563

2
ค่าจ้างเหมาบริการ
แม่บ้านศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแก่งทุ่ง

       48,000.00 - เฉพาะเจาะจง
 นางอ้าไพ  อุดมจติร      
เสนอราคา  48,000 บาท

 นางอ้าไพ  อุดมจติร       
จา้งที่ราคา  48,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน  เสนอราคา

เหมาะสม  ภายในวงเงิน
งบประมาณ

CNTR-0002/64                      
 ลว. 1  ตุลาคม  2563

3

ค่าจ้างเหมาบริการ
แม่บ้านศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านเนิน

สวรรค์

       48,000.00 - เฉพาะเจาะจง
 นางไพศาล  พิลาเปล่า    
เสนอราคา  48,000 บาท

 นางไพศาล  พิลาเปล่า    
จา้งที่ราคา  48,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน  เสนอราคา

เหมาะสม  ภายในวงเงิน
งบประมาณ

CNTR-0003/64                      
 ลว. 1  ตุลาคม  2563

4 ค่าจ้างเหมาบริการ      108,000.00 - เฉพาะเจาะจง
 นายเจษฎา  แก้วเข้ม       
   เสนอราคา  108,000 
บาท

 นายเจษฎา  แก้วเข้ม         
 เสนอราคา  108,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน  เสนอราคา

เหมาะสม  ภายในวงเงิน
งบประมาณ

CNTR-0004/64                      
 ลว. 1  ตุลาคม  2563

5

จัดซื ออาหารเสริม 
(นม) ส้าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กต้าบล
บ่อโพธิ์

18,064.20       - เฉพาะเจาะจง
 บ.พิษณุโลกโกลด์มิลล์  

เสนอราคา  
18,064.20บาท

 บ.พิษณุโลกโกลด์มิลล์  
ซื อที่ราคา       

18,064.20บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน  เสนอราคา

เหมาะสม  ภายในวงเงิน
งบประมาณ

CNTR-0005/64                      
 ลว. 1  ตุลาคม  2563

6
ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง
 เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเนินสวรรค์

2,500.00         - เฉพาะเจาะจง
 นายจิต  กล้่าสามเรือน  
เสนอราคา  2,500 บาท

 นายจิต  กล้่าสามเรือน  
จ้างที่ราคา  2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน  เสนอราคา

เหมาะสม  ภายในวงเงิน
งบประมาณ

CNTR-0006/64                      
 ลว. 1  ตุลาคม  2563

7
ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง
 เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านน ้าเลา
7,000.00         - เฉพาะเจาะจง

 นายทองพัด ช้อนทองค้า
เสนอราคา  2,500 บาท

 นายทองพัด ช้อนทองค้า
เสนอราคา  2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน  เสนอราคา

เหมาะสม  ภายในวงเงิน
งบประมาณ

CNTR-0007/64                      
 ลว. 1  ตุลาคม  2563

ล าดบัที่ ราคากลางงานที่จัดซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2563  (ข้อตกลงซ้ือจ้าง)
ต าบลบอ่โพธิ์  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณโุลก

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

วันที่  1  เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563



8
จัดซื อวัสดุโครงการ
จัดงานประเพณีปัก

ธงชัย
31,500.00       - เฉพาะเจาะจง

 ร้าน ส.มั่งมีการค้า  
เสนอราคา 31,500บาท

 ร้าน ส.มั่งมีการค้า      
ซื อที่ราคา 31,500บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน  เสนอราคา

เหมาะสม  ภายในวงเงิน
งบประมาณ

CNTR-0008/64                      
 ลว. 19  ตุลาคม  2563

9

จ้างเหมาทอธงผืน
ใหญ่ พร้อมตกแต่ง
และจัดท้าธง
ผ้าขาวม้า พร้อมคันธง

20,000.00       - เฉพาะเจาะจง
 นางล้าเพ็ญ  ทองค้า  
เสนอราคา 20,000 บาท

 นางล้าเพ็ญ  ทองค้า  
เสนอราคา 20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน  เสนอราคา

เหมาะสม  ภายในวงเงิน
งบประมาณ

CNTR-00009/64                    
   ลว. 19  ตุลาคม  2563

10

จ้างเหมาจัดหาชุด
พร้อมเคร่ืองแต่งกาย
  ตามโครงการจัด

งานประเพณีปักธงชัย

71,700.00       - เฉพาะเจาะจง
 นายขจรเดช เสง่ียมเฉย 
 เสนอราคา 71,700บาท

 นายขจรเดช เสง่ียมเฉย  
เสนอราคา 71,700บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน  เสนอราคา

เหมาะสม  ภายในวงเงิน
งบประมาณ

CNTR-0010/64                      
 ลว. 22  ตุลาคม  2563

11

จัดซื ออาหารเสริม 
(นม) ส้าหรับโรงเรียน
ในเขตพื นที่ อบต.บ่อ

โพธิ์

496,632.56     - เฉพาะเจาะจง
 บ.พิษณุโลกโกลด์มิลล์  

เสนอราคา  
496,632.56บาท

 บ.พิษณุโลกโกลด์มิลล์  
ซื อที่ราคา  

496,632.56บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน  เสนอราคา

เหมาะสม  ภายในวงเงิน
งบประมาณ

CNTR-0011/64                      
 ลว. 30 ตุลาคม  2563

12

จัดซื ออาหารเสริม 
(นม) ส้าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กต้าบล
บ่อโพธิ์

114,954.00     - เฉพาะเจาะจง
 บ.พิษณุโลกโกลด์มิลล์  

เสนอราคา  
114,954.00บาท

 บ.พิษณุโลกโกลด์มิลล์    
ซื อที่ราคา       

114,954.00บาท

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน  เสนอราคา

เหมาะสม  ภายในวงเงิน
งบประมาณ

CNTR-0012/64                      
 ลว. 30 ตุลาคม  2563

1,014,350.76  


