
วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

1 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนมกราคม 2564

7,750.00      เฉพาะเจาะจง นายสอนชัย  ชัยสา 7,750.00     นายสอนชัย  ชัยสา 7,750.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

2 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนมกราคม 2564

7,750.00      เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ  ถมฉิม 7,750.00     นายอนุสรณ  ถมฉิม 7,750.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

3 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนมกราคม 2564

7,750.00      เฉพาะเจาะจง นายสุนทรา  หนึ่งชะนะ 7,750.00     นายสุนทรา  หนึ่งชะนะ 7,750.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

4 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนมกราคม 2564

7,750.00      เฉพาะเจาะจง นายศุกร  พลดงนอก 7,750.00     นายศุกร  พลดงนอก 7,750.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

5 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนมกราคม 2564

7,750.00      เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  ศรีกองคาม 7,750.00     นายวิเชียร  ศรีกองคาม 7,750.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

6 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนมกราคม 2564

7,750.00      เฉพาะเจาะจง นายสาย  เอมสวัสดิ์ 7,750.00     นายสาย  เอมสวัสดิ์ 7,750.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

7 จางเหมาทําปายประชาสัมพันธ

เก็บภาษี จํานวน 2 ปาย

900.00         เฉพาะเจาะจง รานมุงเจริญซีสเต็ม 900.00       รานมุงเจริญซีสเต็ม 900.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

8 จางเหมาปรับเกรดเกลี่ยผิว

จราจรภายในตําบลหนองตาดใหญ

101,000.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.เอส.พ.ีเอ็น.เจริญ

กอสราง

101,000.00   หจก.เอส.พ.ีเอ็น.เจริญ

กอสราง

101,000.00  เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือนมกราคม  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

9 จางเหมาทําปายไวนิล

ประชาสัมพันธ

600.00         เฉพาะเจาะจง รานมุงเจริญซีสเต็ม 600.00       รานมุงเจริญซีสเต็ม 600.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

10 จางเหมาซอมรถยนตกูชีพ 4,840.68      เฉพาะเจาะจง หจก.คิงสยนต 4,840.68     หจก.คิงสยนต 4,840.68     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

11 จัดซื้อรถยนตสวนกลาง 654,321.00   เฉพาะเจาะจง บจก.แกรนดไดรฟ 654,321.00  บจก.แกรนดไดรฟ 654,321.00  เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

12 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย 8,600.00      เฉพาะเจาะจง รานกันเองฟารมาซี 8,600.00     รานกันเองฟารมาซี 8,600.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

13 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(งานปองกัน) 870.00         เฉพาะเจาะจง หจก.โบทบุคส 870.00       หจก.โบทบุคส 870.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

14 จัดซื้อวัสดุอุปกรณดับเพลิง(กรวย) 7,500.00      เฉพาะเจาะจง อริศราพาณิชย 7,500.00     อริศราพาณิชย 7,500.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

15 จัดซื้อวัสดุอุปกรณดับเพลิง(เติม

น้ํายาถังดับเพลิง)

10,200.00     เฉพาะเจาะจง อริศราพาณิชย 10,200.00   อริศราพาณิชย 10,200.00   เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร(กองคลัง) 9,700.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โบทบุคส 9,700.00     หจก.โบทบุคส 9,700.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

17 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(กองคลัง) 11,807.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โบทบุคส 11,807.00   หจก.โบทบุคส 11,807.00   เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

การพิจารณาคัดเลือกลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(สํานักปลัด) 19,598.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โบทบุคส 19,598.00   หจก.โบทบุคส 19,598.00   เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน หมึกเครื่อง

ถายเอกสาร(สํานักปลัด)

11,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิกอปป 11,400.00   หจก.ชัยภูมิกอปป 11,400.00   เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

20 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ(กองคลัง) 1,140.00      เฉพาะเจาะจง หจก.โบทบุคส 1,140.00     หจก.โบทบุคส 1,140.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

(ลงชื่อ)   นางดาราณี   เขียนดี   ผูตรวจสอบ

               (นางดาราณี   เขียนดี)

                 ผูอํานวยการกองคลัง  

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

(ลงชื่อ)   นางสาวศศิมาภรณ   ศรประสิทธิ์   ผูจัดทํา

(นางสาวศศิมาภรณ   ศรประสิทธิ์)

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน


	มกราคม

