
วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

1 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนพฤษภาคม 2564

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

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

2 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนพฤษภาคม 2564

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

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

3 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนพฤษภาคม 2564

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

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

4 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนพฤษภาคม 2564

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

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

5 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนพฤษภาคม 2564

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

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

6 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนพฤษภาคม 2564

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

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

7 จางเหมาซอมเครื่องคอมพิวเตอร 

 (สํานักปลัด)

500.00          เฉพาะเจาะจง รานชัชชญาคอมพิวเตอร 500.00       รานชัชชญาคอมพิวเตอร 500.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

8 จางเหมาปรับเกรดบอขยะภายใน

ตําบล

4,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสนั่น  กังขรนอก 4,000.00     นายสนั่น  กังขรนอก 4,000.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

9 จางเหมาทําปายไวนิลหามทิ้งขยะ 300.00          เฉพาะเจาะจง รานมุงเจริญซีสเต็ม 300.00       รานมุงเจริญซีสเต็ม 300.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

10 จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ

(สํานักปลัด)

6,550.00        เฉพาะเจาะจง รานแหลมซาวด 6,550.00     รานแหลมซาวด 6,550.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

11 จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ

(กองคลัง)

5,750.00        เฉพาะเจาะจง รานแหลมซาวด 5,750.00     รานแหลมซาวด 5,750.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

12 จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ 

(กองชาง)

2,200.00        เฉพาะเจาะจง รานแหลมซาวด 2,200.00     รานแหลมซาวด 2,200.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

13 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย

37,400.00      เฉพาะเจาะจง รานเอ็มฟอกซกิ้ง 37,400.00   รานเอ็มฟอกซกิ้ง 37,400.00   เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร(กอง

สวัสดิการฯ)

6,500.00        เฉพาะเจาะจง รานเมืองพลคอมพิวเตอร 6,500.00     รานเมืองพลคอมพิวเตอร 6,500.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

15 จัดซื้อถุงยังชีพ จํานวน 5 ชุด 

(กองสวัสดิการฯ)

2,500.00        เฉพาะเจาะจง รานสมหมายการคา 2,500.00     รานสมหมายการคา 2,500.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

16 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง   (สํานักปลัด) 2,212.80        เฉพาะเจาะจง  บจก.เบสทเอ็นเนอร

ยี่พลัส มหาชน

2,212.80      บจก.เบสทเอ็นเนอร

ยี่พลัส มหาชน

2,212.80     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

17 จัดซื้อถุงยังชีพ จํานวน 10 ชุด 

(กองสวัสดิการฯ)

5,000.00        เฉพาะเจาะจง รานสมหมายการคา 5,000.00     รานสมหมายการคา 5,000.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

18 จัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟา 16,090.00      เฉพาะเจาะจง รานแหลมซาวด 16,090.00   รานแหลมซาวด 16,090.00   เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

19 จางเหมาปรับปรุงซอมแซมคันคู

กั้นน้ําลําหวยโพนไผ บริเวณนา

นายศักดิ์ชัย  ตาดี

26,200.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.อ.ีซี.วอเตอรฯ 26,200.00   บจก.เอ.อ.ีซี.วอเตอรฯ 26,200.00   เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

20 จางเหมาปรับปรุงซอมแซมคันคู

กั้นน้ําลําหวยโพนไผ บริเวณนา

นายอานนท  ดามาพงษ

46,600.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.อ.ีซี.วอเตอรฯ 46,600.00   บจก.เอ.อ.ีซี.วอเตอรฯ 46,600.00   เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

21 จางเหมาปรับปรุงซอมแซมคันคู

กั้นน้ําลําหวยโพนไผ บริเวณนา

นายสังวาลย  ปฏิสัตย

49,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.อ.ีซี.วอเตอรฯ 49,000.00   บจก.เอ.อ.ีซี.วอเตอรฯ 49,000.00   เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

22 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

คสล.(รูปตัวยู) พรอมฝาปด หมูที่ 3

209,000.00    เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.อ.ีซี.วอเตอรฯ 209,000.00  บจก.เอ.อ.ีซี.วอเตอรฯ 209,000.00  เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

23 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 

คสล.(รูปตัวยู) พรอมฝาปด หมูที่ 3

121,000.00    เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.อ.ีซี.วอเตอรฯ 121,000.00  บจก.เอ.อ.ีซี.วอเตอรฯ 121,000.00  เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

(ลงชื่อ)   นางดาราณี   เขียนดี   ผูตรวจสอบ

               (นางดาราณี   เขียนดี)

                 ผูอํานวยการกองคลัง  

(นางสาวศศิมาภรณ   ศรประสิทธิ์)

เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน

(ลงชื่อ)   นางสาวศศิมาภรณ   ศรประสิทธิ์   ผูจัดทํา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก


	พฤษภาคม

