
วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

1 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนพฤษภาคม 2563

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

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

2 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนพฤษภาคม 2563

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

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

3 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนพฤษภาคม 2563

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

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

4 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนพฤษภาคม 2563

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

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

5 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนพฤษภาคม 2563

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

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

6 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนพฤษภาคม 2563

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

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

7 จางเหมาซอมเครื่องปริ้นเตอร  

(กองคลัง)

1,900.00      เฉพาะเจาะจง รานชัชชญาคอมพิวเตอร 1,900.00     รานชัชชญาคอมพิวเตอร 1,900.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

8 จางเหมากอสรางถนนหินคลุก 

หมูที่ 2 บานหนองตาด

99,500.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.อ.ีซี.วอเตอรฯ 99,500.00   บจก.เอ.อ.ีซี.วอเตอรฯ 99,500.00   เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

9 จางกอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

(แบบราง V) บานหัวนาคํา หมูที่ 4

101,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.อ.ีซี.วอเตอรฯ 96,200.00   บจก.เอ.อ.ีซี.วอเตอรฯ 96,200.00   เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

10 จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ

(กองคลัง)

3,800.00      เฉพาะเจาะจง รานเมืองพลคอมพิวเตอร 3,800.00     รานเมืองพลคอมพิวเตอร 3,800.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

11 จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ

(กองชาง)

1,800.00      เฉพาะเจาะจง รานเมืองพลคอมพิวเตอร 1,800.00     รานเมืองพลคอมพิวเตอร 1,800.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

12 จางกอสรางถนนดิน บานหนอง

ตาดใหญ หมูที่ 1

109,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.เอ.อ.ีซี.วอเตอรฯ 100,000.00  บจก.เอ.อ.ีซี.วอเตอรฯ 100,000.00  เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

13 จางซอมแซมครุภัณฑเครื่องพนยุง 5,200.00      เฉพาะเจาะจง รานเอ็มฟอกซกิ้ง 5,200.00     รานเอ็มฟอกซกิ้ง 5,200.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

14 จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ

(สํานักปลัด)

1,500.00      เฉพาะเจาะจง รานเมืองพลคอมพิวเตอร 1,500.00     รานเมืองพลคอมพิวเตอร 1,500.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

15 จางเหมาซอมแซมศูนย อปพร. 

ตําบลหนองตาดใหญ

10,200.00     เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน  โหววอนตี 10,200.00   นายชัยรัตน  โหววอนตี 10,200.00   เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร(กองชาง) 5,550.00      เฉพาะเจาะจง รานเมืองพลคอมพิวเตอร 5,550.00     รานเมืองพลคอมพิวเตอร 5,550.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

17 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน(เครื่อง

อานบัตรอเนกประสงค)

3,500.00      เฉพาะเจาะจง รานเมืองพลคอมพิวเตอร 3,500.00     รานเมืองพลคอมพิวเตอร 3,500.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

18 จัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟา (กองชาง) 2,140.00      เฉพาะเจาะจง รานสมหมายกอสราง 2,140.00     รานสมหมายกอสราง 2,140.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

19 ซื้อถุงยังชีพ 23,000.00     เฉพาะเจาะจง รานสมหมายการคา 23,000.00   รานสมหมายการคา 23,000.00   เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร(สํานัก

ปลัด)

800.00         เฉพาะเจาะจง รานชัชชญาคอมพิวเตอร 800.00       รานชัชชญาคอมพิวเตอร 800.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

21 จัดซื้อวัสดุกอสราง 4,900.00      เฉพาะเจาะจง รานสาครพาณิชย 4,900.00     รานสาครพาณิชย 4,900.00     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

