
วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

1 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนพฤศจิกายน 2564

9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสอนชัย  ชัยสา 9,000.00       นายสอนชัย  ชัยสา 9,000.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

2 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนพฤศจิกายน 2564

9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ  ถมฉิม 9,000.00       นายอนุสรณ  ถมฉิม 9,000.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

3 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนพฤศจิกายน 2564

9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสุนทรา  หนึ่งชะนะ 9,000.00       นายสุนทรา  หนึ่งชะนะ 9,000.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

4 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนพฤศจิกายน 2564

9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายศุกร  พลดงนอก 9,000.00       นายศุกร  พลดงนอก 9,000.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

5 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนพฤศจิกายน 2564

9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  ศรีกองคาม 9,000.00       นายวิเชียร  ศรีกองคาม 9,000.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

6 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนพฤศจิกายน 2564

9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสาย  เอมสวัสดิ์ 9,000.00       นายสาย  เอมสวัสดิ์ 9,000.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

7 จางเหมาบริการชวยปฏิบัติหนาที่

งานสาธารณสุข

9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสิทธิพงษ  พลดงนอก 9,000.00       นายสิทธิพงษ  พลดงนอก 9,000.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

8 จางเหมาบริการชวยปฏิบัติหนาที่

งานบริหารงานบุคคล

9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวปุณยวี  ศรีคง 9,000.00       นางสาวปุณยวี  ศรีคง 9,000.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

9 จางเหมาบริการชวยปฏิบัติหนาที่

งานวิเคราะหนโยบายและแผน

9,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.ปาริชาติ  ชื่นสวาง 9,000.00       น.ส.ปาริชาติ  ชื่นสวาง 9,000.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

10 จางเหมาบริการบุคคล ชวย

ปฏิบัติงานดานผูชวยครูผูดูแลเด็ก

  ั ็ ็  ั ํ

9,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.พงศประภาภรณ  ทุต 9,000.00       น.ส.พงศประภาภรณ  ทุต 9,000.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

11 จางเหมาบริการปฏิบัติหนาที่

แมบาน อบต.หนองตาดใหญ

9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางเทวา ภุภาพันธ 9,000.00       นางเทวา ภุภาพันธ 9,000.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

12 จางเหมาบริการชวยปฏิบัติหนาที่

งานดานชาง

9,000.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.กุลการ  ออมนอก 9,000.00       น.ส.กุลการ  ออมนอก 9,000.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

13 จางเหมาทําโครงปายขาเหล็ก 

จํานวน 2 อัน

3,500.00        เฉพาะเจาะจง นายทองใส  ศรีกองคาม 3,500.00       นายทองใส  ศรีกองคาม 3,500.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

14 จางเหมาอยูเวรยาม 6,300.00        เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ  พลดงนอก 6,300.00       นายอนุรักษ  พลดงนอก 6,300.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

15 จางเหมาทําความสะอาดสถานที่

เลือกตั้ง หมูที่ 1

250.00          เฉพาะเจาะจง นายดาว  ทองโคตร 250.00          นายดาว  ทองโคตร 250.00          เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

16 จางเหมาทําความสะอาดสถานที่

เลือกตั้ง หมูที่ 2

250.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวหนูพิน  เจริญ 250.00          นางสาวหนูพิน  เจริญ 250.00          เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

17 จางเหมาทําความสะอาดสถานที่

เลือกตั้ง หมูที่ 3

250.00          เฉพาะเจาะจง นางเทวา ภุภาพันธ 250.00          นางเทวา ภุภาพันธ 250.00          เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

18 จางเหมาทําความสะอาดสถานที่

เลือกตั้ง หมูที่ 4

250.00          เฉพาะเจาะจง นางสีทา  แสนศรี 250.00          นางสีทา  แสนศรี 250.00          เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

การพิจารณาคัดเลือกลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

19 จางเหมาทําความสะอาดสถานที่

เลือกตั้ง หมูที่ 5

250.00          เฉพาะเจาะจง นางอําพร  ทรงเพ็ง 250.00          นางอําพร  ทรงเพ็ง 250.00          เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

20 จางเหมาทําความสะอาดสถานที่

เลือกตั้ง หมูที่ 6

250.00          เฉพาะเจาะจง นางคําพู  อุปเก 250.00          นางคําพู  อุปเก 250.00          เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

21 จางเหมาทําความสะอาดสถานที่

เลือกตั้ง หมูที่ 5

250.00          เฉพาะเจาะจง นายอดุลย  หลงหนองคูณ 250.00          นายอดุลย  หลงหนองคูณ 250.00          เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

22 จางเหมาทําความสะอาดสถานที่

เลือกตั้ง หมูที่ 5

250.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.โสภาพรรณ  ภายไธสง 250.00          น.ส.โสภาพรรณ  ภายไธสง 250.00          เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

23 จางเหมาทําความสะอาดสถานที่

เลือกตั้ง หมูที่ 5

250.00          เฉพาะเจาะจง นายสุทธิ  พรหมภา 250.00          นายสุทธิ  พรหมภา 250.00          เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

24 จัดซื้อถุงยังชีพ จํานวน 10 ชุด 5,000.00        เฉพาะเจาะจง  รานแทนคุณมินิมารท 5,000.00        รานแทนคุณมินิมารท 5,000.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

25 จัดซื้ออุปกรณใชในงานเลือกตั้ง 87,595.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.ส.เสรีสปอรตเซน

เตอร

87,595.00       หจก.ส.เสรีสปอรตเซน

เตอร

87,595.00      เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

26 จัดซื้อแบบพิมพใชในงานเลือกตั้ง 8,044.50        เฉพาะเจาะจง  โรงพิมพอาสาฯ 8,044.50        โรงพิมพอาสาฯ 8,044.50        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

27 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน          

(สํานักปลัด)

16,647.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เทพวิทยา 16,647.00      หจก.เทพวิทยา 16,647.00      เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

28 จัดซื้อตรายางสําเร็จ          

(สํานักปลัด)

320.00          เฉพาะเจาะจง บจก.โนนไทยศิลป 320.00          บจก.โนนไทยศิลป 320.00          เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

29 จัดซื้อแบบพิมพใชในงานเลือกตั้ง 12,366.00      เฉพาะเจาะจง  โรงพิมพอาสาฯ 12,366.00       โรงพิมพอาสาฯ 12,366.00      เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

30 จัดซื้ออุปกรณใชในงานเลือกตั้ง 7,980.00        เฉพาะเจาะจง  รานไทยอนันต 7,980.00        รานไทยอนันต 7,980.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

31 จัดซื้อถุงยังชีพ จํานวน 3 ชุด 1,500.00        เฉพาะเจาะจง  รานแทนคุณมินิมารท 1,500.00        รานแทนคุณมินิมารท 1,500.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

(ลงชื่อ)   นางดาราณี   เขียนดี   ผูตรวจสอบ

               (นางดาราณี   เขียนด)ี

                 ผูอํานวยการกองคลัง  

การพิจารณาคัดเลือก

(ลงชื่อ)   นางสาวศศิมาภรณ   ศรประสิทธิ์   ผูจัดทํา

(นางสาวศศิมาภรณ   ศรประสิทธิ)์

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา


	พฤศจิกายน

