
วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

1 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนกันยายน 2564

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

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

2 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนกันยายน 2564

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

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

3 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนกันยายน 2564

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

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

4 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนกันยายน 2564

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

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

5 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนกันยายน 2564

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

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

6 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนกันยายน 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/จัดจางในรอบเดือนกันยายน 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 จางเหมาปรับเกรดบอขยะ หมูที่ 

5 บานดอนเต็ง

4,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร  อินทับทิม 4,000.00        นายเสกสรร  อินทับทิม 4,000.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

14 จางเหมาทําปายไวนิลโควิด-19 2,700.00        เฉพาะเจาะจง รานมุงเจริญซีสเต็ม 2,700.00       รานมุงเจริญซีสเต็ม 2,700.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

15 จางเหมาซอมรถยนตกูชีพ 6,591.20        เฉพาะเจาะจง บจก.คิงสยนต 6,591.20       บจก.คิงสยนต 6,591.20        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

16 โครงการกอสรางถนนดิน หมูที7่ 133,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.รุงรวีพูนทรัพย 133,000.00    หจก.รุงรวีพูนทรัพย 133,000.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

17 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ม.2 93,500.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.อ.ีซี.วอเตอรฯ 93,500.00      บจก.เอ.อ.ีซี.วอเตอรฯ 93,500.00      เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

18 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ม.7 93,500.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.อ.ีซี.วอเตอรฯ 93,500.00      บจก.เอ.อ.ีซี.วอเตอรฯ 93,500.00      เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

19 โครงการกอสรางถนนคสล.ม.8 214,000.00     เฉพาะเจาะจง  หจก.เอส.พ.ีเอ็น.เจริญ

กอสราง

214,000.00     หจก.เอส.พ.ีเอ็น.เจริญ

กอสราง

214,000.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

20 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว

(สํานักปลัด)

5,275.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โบทบุคส 5,275.00       หจก.โบทบุคส 5,275.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

21 จางเหมาทําระบบแลนและ

อุปกรณพรอมติดตั้ง

44,480.00      เฉพาะเจาะจง รานนาโนคอม 44,480.00      รานนาโนคอม 44,480.00      เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

22 จางเหมาถายเอกสารพรอมเขา

เลม

3,611.00        เฉพาะเจาะจง รานคนึงการพิมพ 3,611.00       รานคนึงการพิมพ 3,611.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

23 โครงการซอมแซมถนนภายในเขต

 ต.หนองตาดใหญ

325,000.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.อ.ีซี.วอเตอรฯ 325,000.00    บจก.เอ.อ.ีซี.วอเตอรฯ 325,000.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

24 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 

หมูที่ 2

62,500.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.เอส.พ.ีเอ็น.เจริญ

กอสราง

62,500.00       หจก.เอส.พ.ีเอ็น.เจริญ

กอสราง

62,500.00      เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

25 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 

หมูที่ 3

53,500.00      เฉพาะเจาะจง  หจก.เอส.พ.ีเอ็น.เจริญ

กอสราง

53,500.00       หจก.เอส.พ.ีเอ็น.เจริญ

กอสราง

53,500.00      เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

26 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 

หมูที่ 6

133,700.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โชคโอฬารการชาง 133,700.00    หจก.โชคโอฬารการชาง 133,700.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

27 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 

หมูที่ 6

109,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โชคโอฬารการชาง 109,000.00    หจก.โชคโอฬารการชาง 109,000.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

การพิจารณาคัดเลือกลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

28 จางเหมาทําปายไวนิล 700.00          เฉพาะเจาะจง รานมุงเจริญซีสเต็ม 700.00          รานมุงเจริญซีสเต็ม 700.00          เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

29 จัดซื้อถุงยังชีพ จํานวน 11 ชุด 5,500.00        เฉพาะเจาะจง รานสมหมายการคา 5,500.00       รานสมหมายการคา 5,500.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

30 จัดซื้อตูเหล็ก 2 หลัง ตูกระจก

บานเลือน 2 หลัง

20,000.00      เฉพาะเจาะจง  รานเอส.ท.ีวาย.

เฟอรนิเจอร

20,000.00       รานเอส.ท.ีวาย.

เฟอรนิเจอร

20,000.00      เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

31 จัดซื้อตูเหล็ก 2 บานเปด 2 หลัง 11,000.00      เฉพาะเจาะจง  รานเอส.ท.ีวาย.

เฟอรนิเจอร

11,000.00       รานเอส.ท.ีวาย.

เฟอรนิเจอร

11,000.00      เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

32 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร          

(กองการศึกษา)

3,600.00        เฉพาะเจาะจง รานเทพครุภัณฑ 3,600.00       รานเทพครุภัณฑ 3,600.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

33 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน            

(กองการศึกษา)

2,952.00        เฉพาะเจาะจง รานเทพครุภัณฑ 2,952.00       รานเทพครุภัณฑ 2,952.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

34 จัดซื้อวัสดุอุปกรณกอสราง    

(กองชาง)

550.00          เฉพาะเจาะจง รานสมหมายการคา 550.00          รานสมหมายการคา 550.00          เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

35 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน            

(สํานักปลัด)

3,448.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทพวิทยา 3,448.00       หจก.เทพวิทยา 3,448.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

36 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว

(สํานักปลัด)

3,660.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทพวิทยา 3,660.00       หจก.เทพวิทยา 3,660.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

การพิจารณาคัดเลือกลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

37 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน            

(สํานักปลัด)

9,090.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทพวิทยา 9,090.00       หจก.เทพวิทยา 9,090.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

38 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน          

(กองคลัง)

5,761.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทพวิทยา 5,761.00       หจก.เทพวิทยา 5,761.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

39 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(กลอง)     

(กองคลัง)

2,000.00        เฉพาะเจาะจง รานสมหมายการคา 2,000.00       รานสมหมายการคา 2,000.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

40 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(หมึกเครื่อง

ถายเอกสาร(กองคลัง)

3,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิกอปป 3,800.00       หจก.ชัยภูมิกอปป 3,800.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

41 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(หมึกเครื่อง

ถายเอกสาร(สํานักปลัด)

3,800.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยภูมิกอปป 3,800.00       หจก.ชัยภูมิกอปป 3,800.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

42 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร          

(สํานักปลัด)

4,300.00        เฉพาะเจาะจง รานนาโนคอม 4,300.00        รานนาโนคอม 4,300.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

43 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร          

(กองคลัง)

11,880.00      เฉพาะเจาะจง รานนาโนคอม 11,880.00      รานนาโนคอม 11,880.00      เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

44 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร          

(กองสวัสดิการฯ)

6,870.00        เฉพาะเจาะจง รานนาโนคอม 6,870.00       รานนาโนคอม 6,870.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

45 จัดซื้อถุงยังชีพ จํานวน 13 ชุด 6,500.00        เฉพาะเจาะจง รานสมหมายการคา 6,500.00       รานสมหมายการคา 6,500.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

46 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 40,680.00      เฉพาะเจาะจง รานนาโนคอม 40,680.00      รานนาโนคอม 40,680.00      เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

47 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑสํารวจ 7,900.00        เฉพาะเจาะจง รานนาโนคอม 7,900.00       รานนาโนคอม 7,900.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

48 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร      

(สํานักปลัด)

5,400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เทพวิทยา 5,400.00       หจก.เทพวิทยา 5,400.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

49 จัดซื้อถุงยังชีพ จํานวน 12 ชุด 6,000.00        เฉพาะเจาะจง รานสมหมายการคา 6,000.00       รานสมหมายการคา 6,000.00        เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

(ลงชื่อ)   นางดาราณี   เขียนดี   ผูตรวจสอบ

               (นางดาราณี   เขียนด)ี

                 ผูอํานวยการกองคลัง  

(นางสาวศศิมาภรณ   ศรประสิทธิ)์

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน

(ลงชื่อ)   นางสาวศศิมาภรณ   ศรประสิทธิ์   ผูจัดทํา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก


	กันยายน

