
วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

1 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนมิถุนายน 2563

6,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสอนชัย  ชัยสา 6,000.00      นายสอนชัย  ชัยสา 6,000.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

2 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนมิถุนายน 2563

6,000.00       เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ  ถมฉิม 6,000.00      นายอนุสรณ  ถมฉิม 6,000.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

3 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนมิถุนายน 2563

6,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสุนทรา  หนึ่งชะนะ 6,000.00      นายสุนทรา  หนึ่งชะนะ 6,000.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

4 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนมิถุนายน 2563

6,000.00       เฉพาะเจาะจง นายศุกร  พลดงนอก 6,000.00      นายศุกร  พลดงนอก 6,000.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

5 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนมิถุนายน 2563

6,000.00       เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  ศรีกองคาม 6,000.00      นายวิเชียร  ศรีกองคาม 6,000.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

6 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนมิถุนายน 2563

6,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสาย  เอมสวัสดิ์ 6,000.00      นายสาย  เอมสวัสดิ์ 6,000.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

7 จางเหมาซอมแซมอาคารกูชีพ(ปู

กระเบื้อง)

2,300.00       เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน  โหววอนตี 2,300.00      นายชัยรัตน  โหววอนตี 2,300.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

8 จางเหมาทําปายไวนิล 1,200.00       เฉพาะเจาะจง รานมุงเจริญซีสเต็ม 1,200.00      รานมุงเจริญซีสเต็ม 1,200.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

9 จางเหมาซอมรถยนตสวนกลาง 

ทะเบียน กบ 671 นม

2,033.00       เฉพาะเจาะจง รานวิบุลอะไหล 2,033.00      รานวิบุลอะไหล 2,033.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

10 จางเหมาปรับเกลี่ยขยะลงบอโคก

ชาด

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

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

11 จางเหมาซอมรถยนตกูชีพ 

ทะเบียน ขธ 6595

11,089.76     เฉพาะเจาะจง หจก.คิงสยนต 11,089.76    หจก.คิงสยนต 11,089.76     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

12 จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ 

(สํานักปลัด)

2,500.00       เฉพาะเจาะจง รานเมืองพลคอมพิวเตอร 2,500.00      รานเมืองพลคอมพิวเตอร 2,500.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

13 จางเหมาซอมจอภาพ LCD 

(กลองCCTV)

2,500.00       เฉพาะเจาะจง รานเมืองพลคอมพิวเตอร 2,500.00      รานเมืองพลคอมพิวเตอร 2,500.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

14 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ศพด.   

จํานวน 5ศูนย โรงเรียน 4 แหง 

(กองการศึกษา)

81,578.24     วิธีกรณีพิเศษ สหกรณโคนม(ปากชอง) 81,578.24    สหกรณโคนม(ปากชอง) 81,578.24     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

15 ซื้อวัสดุเพื่อดําเนินการปรับ

สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยสําหรับ

คนพิการ ผูสูงอายุฯ

50,000.00     เฉพาะเจาะจง รานไทยอนันต 50,000.00    รานไทยอนันต 50,000.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

16 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน            

(งานปองกันฯ)

1,450.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โบทบุคส 1,450.00      หจก.โบทบุคส 1,450.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

17 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองชาง) 10,540.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โบทบุคส 10,540.00    หจก.โบทบุคส 10,540.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

18 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 

(สํานักปลัด)

5,335.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โบทบุคส 5,335.00      หจก.โบทบุคส 5,335.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(สํานักปลัด) 3,775.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โบทบุคส 3,775.00      หจก.โบทบุคส 3,775.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

20 จัดซื้อวัสดุในโครงการแหเทียน

เขาพรรษา

7,000.00       เฉพาะเจาะจง รานพุทธจักร 7,000.00      รานพุทธจักร 7,000.00       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


	มิถุนายน

