
วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

1 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนตุลาคม 2563

6,200.00      เฉพาะเจาะจง นายสอนชัย  ชัยสา 6,200.00     นายสอนชัย  ชัยสา 6,200.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

2 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนตุลาคม 2563

6,200.00      เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ  ถมฉิม 6,200.00     นายอนุสรณ  ถมฉิม 6,200.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

3 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนตุลาคม 2563

6,200.00      เฉพาะเจาะจง นายสุนทรา  หนึ่งชะนะ 6,200.00     นายสุนทรา  หนึ่งชะนะ 6,200.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

4 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนตุลาคม 2563

6,200.00      เฉพาะเจาะจง นายศุกร  พลดงนอก 6,200.00     นายศุกร  พลดงนอก 6,200.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

5 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนตุลาคม 2563

6,200.00      เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  ศรีกองคาม 6,200.00     นายวิเชียร  ศรีกองคาม 6,200.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

6 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนตุลาคม 2563

6,200.00      เฉพาะเจาะจง นายสาย  เอมสวัสดิ์ 6,200.00     นายสาย  เอมสวัสดิ์ 6,200.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

7 จางเหมากอสรางระบบประปา 

หมูที่ 5 บานดอนเต็ง

399,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.อัครพลสตีล 399,000.00  บจก.อัครพลสตีล 399,000.00  เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

8 จางเหมากอสรางระบบประปา 

หมูที่ 8 บานเมืองสูง

399,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.อัครพลสตีล 399,000.00  บจก.อัครพลสตีล 399,000.00  เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

9 จางเหมากอสรางถนนหินคลุก 

หมูที่ 3

34,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยสวัสดิ์วิศวกรรม 34,500.00   หจก.ชัยสวัสดิ์วิศวกรรม 34,500.00   เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

10 จางเหมากอสรางถนน คสล. หมูที่

 9 บานหนองเทียมพัฒนา

247,000.00   เฉพาะเจาะจง  หจก.ประทายรุงเรือง

คาเหล็ก

247,000.00   หจก.ประทายรุงเรือง

คาเหล็ก

247,000.00  เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

11 จางเหมาทํากระทง ตามโครงการ

ประเพณีวันลอยกระทงฯ

8,000.00      เฉพาะเจาะจง นางบัวพันธ  สงรัมย 8,000.00     นางบัวพันธ  สงรัมย 8,000.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

12 จางเหมาเวที เครื่องเสียง ตาม

โครงการประเพณีวันลอยกระทงฯ

10,000.00     เฉพาะเจาะจง นายชํานาญ  ทาพิมาย 10,000.00   นายชํานาญ  ทาพิมาย 10,000.00   เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

13 จางเหมาชุดแสดงศิลปวัฒนธรรม

 ตามโครงการประเพณีวันลอย

กระทงฯ

5,000.00      เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ  อุทกศิริ 5,000.00     นายณัฐพงษ  อุทกศิริ 5,000.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

14 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ศพด.   

จํานวน 5ศูนย โรงเรียน 4 แหง 

(กองการศึกษา)

322,858.28   วิธีกรณีพิเศษ อส.ค. 322,858.28  อส.ค. 322,858.28  เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

15 จัดซื้อน้ําเชื้อเพลิงประจําเดือน  

ตุลาคม 2563

6,711.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เบสท เอ็นเนอรยี่

 พลัส

6,711.00     บจก.เบสท เอ็นเนอรยี่

 พลัส

6,711.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

16 จัดซื้ออุปกรณกอสราง(กองชาง) 29,900.00     เฉพาะเจาะจง รานสมหมายการคา 29,900.00   รานสมหมายการคา 29,900.00   เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

17 จัดซื้อของรางวัลประกวดนางนพ

มาศ ตามโครงการประเพณีวัน

ลอยกระทงฯ

5,400.00      เฉพาะเจาะจง รานทีแอนดดีสปอรตคลับ 5,400.00     รานทีแอนดดีสปอรตคลับ 5,400.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

18 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ          

(กองชาง)

32,590.00     เฉพาะเจาะจง รานเจเจซาวด 32,590.00   รานเจเจซาวด 32,590.00   เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

(ลงชื่อ)   นางดาราณี   เขียนดี   ผูตรวจสอบ

               (นางดาราณี   เขียนดี)

                 ผูอํานวยการกองคลัง  

(ลงชื่อ)   นางสาวศศิมาภรณ   ศรประสิทธิ์   ผูจัดทํา

(นางสาวศศิมาภรณ   ศรประสิทธิ์)

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก


	ตุลาคม

