
วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

1 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนเมษายน 2564

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

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

2 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนเมษายน 2564

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

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

3 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนเมษายน 2564

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

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

4 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนเมษายน 2564

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

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

5 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนเมษายน 2564

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

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

6 จางเหมาผูปฏิบัติงานการแพทย

ฉุกเฉิน เดือนเมษายน 2564

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

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

7 จางเหมาซอมรถยนตกูชีพ 

ทะเบียน ขธ9565 นม

1,361.04       เฉพาะเจาะจง หจก.คิงยนต 1,361.04      หจก.คิงยนต 1,361.04       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

8 จางเหมาทําปายไวนิล (สํานักปลัด) 1,100.00       เฉพาะเจาะจง  รานดิจิตอล แอดเวอร

ไทซิ่ง

1,100.00       รานดิจิตอล แอดเวอร

ไทซิ่ง

1,100.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือนเมษายน  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลหนองตาดใหญ  อําเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

9 จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ

(สํานักปลัด)

1,850.00       เฉพาะเจาะจง รานเมืองพลคอมพิวเตอร 1,850.00      รานเมืองพลคอมพิวเตอร 1,850.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

10 จางเหมาซอมกลอง CCTV 23,500.00     เฉพาะเจาะจง รานเมืองพลคอมพิวเตอร 23,500.00    รานเมืองพลคอมพิวเตอร 23,500.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

11 จางกอสรางกอสรางถนนคสล.

บานหัวนาคํา หมูที่ 4

102,700.00    เฉพาะเจาะจง หจก.โชคโอฬารการชาง 102,700.00   หจก.โชคโอฬารการชาง 120,700.00   เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

12 จางกอสรางถนนหินคลุก บานหัว

นาคํา หมูที่ 4

156,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.โชคโอฬารการชาง 156,000.00   หจก.โชคโอฬารการชาง 156,000.00   เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

13 จางซอมแซมถนน คสล.บานหัว

นาคํา หมูที่ 4

44,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โชคโอฬารการชาง 44,500.00    หจก.โชคโอฬารการชาง 44,500.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

14 จัดซื้อของรางวัล โครงการสูงวัยฯ 10,980.00     เฉพาะเจาะจง ราน ส.อาภรณ 10,980.00    ราน ส.อาภรณ 10,980.00     เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

15 จัดซื้ออุกรณการแขงขัน โครงการ

สูงวัยฯ

1,998.00       เฉพาะเจาะจง รานสมหมายการคา 1,998.00      รานสมหมายการคา 1,998.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

16 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย 3,600.00       เฉพาะเจาะจง รานกันเองฟารมาซี 3,600.00      รานกันเองฟารมาซี 3,600.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร(กองชาง) 1,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โบทบุคส 1,500.00      หจก.โบทบุคส 1,500.00       เปนผูมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเสนอ

ราคาต่ําสุด สะดวก บริการรวดเร็ว

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วิธีซื้อ/จาง การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

18 ซื้อวัสดุสํานักงาน(กองคลัง) 5,980.00       เฉพาะเจาะจง หจก.โบทบุคส 5,980.00      หจก.โบทบุคส 5,980.00       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


	เมษายน

