
วงเงินงบประมาณ เหตุผลทีคั่ดเลือก

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

1 จ้างเหมาผู้ปฏิบติังานการแพทย์

ฉุกเฉิน เดือนธันวาคม 2564

9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสอนชัย  ชัยสา 9,000.00     นายสอนชัย  ชัยสา 9,000.00     เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไขเสนอ

ราคาต่่าสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

2 จ้างเหมาผู้ปฏิบติังานการแพทย์

ฉุกเฉิน เดือนธันวาคม 2564

9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอนสุรณ์  ถมฉิม 9,000.00     นายอนสุรณ์  ถมฉิม 9,000.00     เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไขเสนอ

ราคาต่่าสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

3 จ้างเหมาผู้ปฏิบติังานการแพทย์

ฉุกเฉิน เดือนธันวาคม 2564

9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสุนทรา  หนึง่ชะนะ 9,000.00     นายสุนทรา  หนึง่ชะนะ 9,000.00     เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไขเสนอ

ราคาต่่าสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

4 จ้างเหมาผู้ปฏิบติังานการแพทย์

ฉุกเฉิน เดือนธันวาคม 2564

9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายศุกร์  พลดงนอก 9,000.00     นายศุกร์  พลดงนอก 9,000.00     เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไขเสนอ

ราคาต่่าสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

5 จ้างเหมาผู้ปฏิบติังานการแพทย์

ฉุกเฉิน เดือนธันวาคม 2564

9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  ศรีกองคาม 9,000.00     นายวิเชียร  ศรีกองคาม 9,000.00     เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไขเสนอ

ราคาต่่าสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

6 จ้างเหมาผู้ปฏิบติังานการแพทย์

ฉุกเฉิน เดือนธันวาคม 2564

9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสาย  เอมสวัสด์ิ 9,000.00     นายสาย  เอมสวัสด์ิ 9,000.00     เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไขเสนอ

ราคาต่่าสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

7 จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบติัหนา้ที่

งานสาธารณสุข

9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ์  พลดงนอก 9,000.00     นายสิทธิพงษ์  พลดงนอก 9,000.00     เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไขเสนอ

ราคาต่่าสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

8 จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบติัหนา้ที่

งานบริหารงานบคุคล

9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวปณุยวี  ศรีคง 9,000.00     นางสาวปณุยวี  ศรีคง 9,000.00     เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไขเสนอ

ราคาต่่าสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

แบบ สขร.1

สรุปผลการด่าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองตาดใหญ่  อ่าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

ล่าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพจิารณาคัดเลือก



วงเงินงบประมาณ เหตุผลทีคั่ดเลือก

(ราคากลาง) ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

9 จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบติัหนา้ที่

งานวิเคราะหน์โยบายและแผน

9,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.ปาริชาติ  ชืน่สว่าง 9,000.00     น.ส.ปาริชาติ  ชืน่สว่าง 9,000.00     เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไขเสนอ

ราคาต่่าสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

10 จ้างเหมาบริการบคุคล ช่วย

ปฏิบติังานด้านผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหวันาค่า

9,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.พงศ์ประภาภรณ์  ทุตา 9,000.00     น.ส.พงศ์ประภาภรณ์  ทุตา 9,000.00     เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไขเสนอ

ราคาต่่าสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

11 จ้างเหมาบริการปฏิบติัหนา้ที่

แม่บา้น อบต.หนองตาดใหญ่

9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางเทวา ภุภาพนัธ์ 9,000.00     นางเทวา ภุภาพนัธ์ 9,000.00     เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไขเสนอ

ราคาต่่าสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

12 จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบติัหนา้ที่

งานด้านช่าง

9,000.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.กุลการ  อ้อมนอก 9,000.00     น.ส.กุลการ  อ้อมนอก 9,000.00     เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไขเสนอ

ราคาต่่าสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

13 จ้างเหมาบริการอยู่เวรยาม 9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอนรัุกษ ์ พลดงนอก 9,000.00     นายอนรัุกษ ์ พลดงนอก 9,000.00     เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไขเสนอ

ราคาต่่าสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

14 จ้างเหมาท่าปา้ยไวนลิมหกรรม

ศิลปะนานาชาติ

1,728.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมุ่งเจริญซิสเต็ม 1,728.00     ร้านมุ่งเจริญซิสเต็ม 1,728.00     เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไขเสนอ

ราคาต่่าสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

15 จ้างเหมาท่าปา้ยไวนลิโครงการ

ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ

8,690.00       เฉพาะเจาะจง ร้านดิจิตอล แอดไวไทซ่ิง 8,690.00     ร้านดิจิตอล แอดไวไทซ่ิง 8,690.00     เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไขเสนอ

ราคาต่่าสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

16 จัดซ้ือถุงยังชีพ จ่านวน 6 ชุด 3,000.00       เฉพาะเจาะจง  ร้านแทนคุณมินมิาร์ท 3,000.00       ร้านแทนคุณมินมิาร์ท 3,000.00      เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไขเสนอ

ราคาต่่าสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

17 จัดซ้ือวัสดุส่านกังาน กองคลัง 7,350.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เทพวิทยา 7,350.00     หจก.เทพวิทยา 7,350.00     เปน็ผู้มีคุณสมบติัตามเง่ือนไขเสนอ

ราคาต่่าสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

ล่าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง การเสนอราคา การพจิารณาคัดเลือก



(ลงชื่อ)   นางดาราณี   เขียนดี   ผู้ตรวจสอบ

               (นางดาราณี   เขียนดี)

                 ผู้อ่านวยการกองคลัง  

(ลงชื่อ)   นางสาวศศิมาภรณ์   ศรประสิทธ์ิ   ผู้จัดท่า

(นางสาวศศิมาภรณ์   ศรประสิทธ์ิ)

เจ้าพนักงานพัสดุช่านาญงาน


