
1
จา้งเหมาบริการรายเดือนบคุคลปฏบิติังานด้านผู้ดูแล
ระบบประปาหมู่บา้นเทศบาลต าบลหนองใหญ่ 9,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายอรรถชัย บญุบาล 9,000        นายอรรถชัย บญุบาล 9,000        บริการต่อเนื่อง

2
จา้งเหมาเจา้หนา้ที่ขับเคล่ือนงานจดัเกบ็รายได้และงาน
การเงินและบญัชี 9,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินทร์ทพิย ์ 9,000        นางสาวศิรินทร์ทพิย ์ 9,000        บริการต่อเนื่อง

3
จา้งเหมาเจา้หนา้ที่ขับเคล่ือนงานจดัเกบ็รายได้และงาน
การเงินและบญัชี 9,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นางสาวเสาวรีย ์ อคัวงษา 9,000        นางสาวเสาวรีย ์ อคัวงษา 9,000        บริการต่อเนื่อง

4
จา้งเหมาบริการบคุคลเพื่อปฏบิติังานด้านงานไฟฟา้กองช่าง
เทศบาลต าบลหนองใหญ่ 9,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ  อนสุรณ์ 9,000        นายอดิศักด์ิ  อนสุรณ์ 9,000        บริการต่อเนื่อง

5 โครงการจา้งเหมาบริการงานธรุการ 9,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายปยิะณัฐ  ค าภกัดี 9,000        นายปยิะณัฐ  ค าภกัดี 9,000        บริการต่อเนื่อง

6
จา้งเหมาเจา้หนา้ที่ขับเคล่ือนงานจดัเกบ็รายได้และงาน
การเงินและบญัชี 9,000       9,000          เฉพาะเจาะจง แพรวดาว ทองจนัทร์ 9,000        แพรวดาว ทองจนัทร์ 9,000        บริการต่อเนื่อง

7
โครงการจา้งเหมาบคุคลภายนอกเกบ็ขยะมูลฝอย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 9,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายจเรศักด์ิ สะอาดจนัดี 9,000        นายจเรศักด์ิ สะอาดจนัดี 9,000        บริการต่อเนื่อง

8
โครงการจา้งเหมาบคุคลภายนอกเกบ็ขยะมูลฝอย ประจ าปี
งบประมาณ 2563 9,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายบดินทร์ สะอาดจนัดี 9,000        นายบดินทร์ สะอาดจนัดี 9,000        บริการต่อเนื่อง

9
โครงการจา้งเหมาบคุคลภายนอกเกบ็ขยะมูลฝอย ประจ าปี
งบประมาณ 2564 9,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายสมควร  นาสมภกัด์ิ 9,000        นายสมควร  นาสมภกัด์ิ 9,000        บริการต่อเนื่อง

10
โครงการจา้งเหมาบคุคลภายนอกเกบ็ขยะมูลฝอย ประจ าปี
งบประมาณ 2565 9,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายสมใจ ภมูิ่งศรี 9,000        นายสมใจ ภมูิ่งศรี 9,000        บริการต่อเนื่อง

11
โครงการจา้งเหมาบคุคลภายนอกประจ ารถยนต์บรรทกุน  า
ดับเพลิงของเทศบาลต าบลหนองใหญ่ 9,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายสันทดั  จนัทริมา 9,000        นายสันทดั  จนัทริมา 9,000        บริการต่อเนื่อง

12
โครงการจา้งเหมาบริการคนงานรักษาความสะอาด
ส านกังานเทศบาลต าบลหนองใหญ่ 9,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นางทองหลา สุวรรณประเภา 9,000        นางทองหลา สุวรรณประเภา 9,000        บริการต่อเนื่อง

13

เพื่อจา้งบคุลากรเพื่อปฏบิติังาน โดยมีบทบาท ขอบเขต
หนา้ที่ สนบัสนนุปฏบิติังานด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ (EMS) 
ประจ าหนว่ยกู้ชีพพร้อมใหบ้ริการ ผู้ปา่ยฉกุเฉนิ และ
ประชาชนทกุหมู่บา้นในต าบลหนองใหญ่ 9,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ ์ แจทอง 9,000        นายสมพงษ ์ แจทอง 9,000        บริการต่อเนื่อง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ 2563 ประจ าเดอืน มนีาคม 2564
เทศบาลต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

ล าดบั งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธซ้ืีอ/จ้าง รายชื่อผู้ซ้ือซอง/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง



เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ 2563 ประจ าเดอืน มนีาคม 2564
เทศบาลต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

ล าดบั งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธซ้ืีอ/จ้าง รายชื่อผู้ซ้ือซอง/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

14

เพื่อจา้งบคุลากรเพื่อปฏบิติังาน โดยมีบทบาท ขอบเขต
หนา้ที่ สนบัสนนุปฏบิติังานด้านการแพทยฉ์กุเฉนิ (EMS) 
ประจ าหนว่ยกู้ชีพพร้อมใหบ้ริการ ผู้ปา่ยฉกุเฉนิ และ
ประชาชนทกุหมู่บา้นในต าบลหนองใหญ่ 9,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายทองปน  พทุไธสงค์ 9,000        นายทองปน  พทุไธสงค์ 9,000        บริการต่อเนื่อง

15 จา้งเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟา้ 9,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายพงษศิ์ริ ภกูองชัย นายพงษศิ์ริ ภกูองชัย -            บริการต่อเนื่อง

16
จา้งเหมาเจา้หนา้ที่ขับเคล่ือนงานจดัเกบ็รายได้และงาน
การเงินและบญัชี 9,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นางปวณีา สองคร 9,000        นางปวณีา สองคร 9,000        บริการต่อเนื่อง

17 จา้งซ่อมเปล่ียนซิลน  ามัน 450 450 เฉพาะเจาะจง ร้านมุ้ยการไฟฟา้ 450 ร้านมุ้ยการไฟฟา้ 450 ผู้มีอาชีพโดยตรง
18 จา้งซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน กค 4121 กาฬสินธุ์ 560 560 เฉพาะเจาะจง ร้านมุ้ยการไฟฟา้ 560 ร้านมุ้ยการไฟฟา้ 560 ผู้มีอาชีพโดยตรง

19
จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยรรทกุเอนกประสงค์ทะเบยีน 
82-5233 5880 5880 เฉพาะเจาะจง ร้านมุ้ยการไฟฟา้ 5880 ร้านมุ้ยการไฟฟา้ 5880 ผู้มีอาชีพโดยตรง

20 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาซ่อมแซมเล่ือยโซ่ยนต์ 4380 4380 เฉพาะเจาะจง บา้นเกษตรรุ่งเรือง 4380 บา้นเกษตรรุ่งเรือง 4380 ผู้มีอาชีพโดยตรง
21 จา้งท าปา้ยไวนลิรณรงค์เลือกตั งสมาชิกและนายก 15300 15300 เฉพาะเจาะจง ร้านไอคิว พซีีไทยแลนด์ 15300 ร้านไอคิว พซีีไทยแลนด์ 15300 ผู้มีอาชีพโดยตรง
22 จา้งท าปา้ยไวนลิประกาศรับสมัครเลือกตั งสมาชิกและนายก 3155 3155 เฉพาะเจาะจง ร้านวโิรจนก์ารปา้ย 3155 ร้านวโิรจนก์ารปา้ย 3155 ผู้มีอาชีพโดยตรง
23 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถกู้ชีพกู้ภยั บธ 7499 1300 1300 เฉพาะเจาะจง อู่โนนศิลาการช่าง 1300 อู่โนนศิลาการช่าง 1300 ผู้มีอาชีพโดยตรง
24 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาแอร์ส านกังาน เทศบาลต าบลหนองใหญ่ 29750 29750 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษทองมาแอร์ 29750 ร้านเกษทองมาแอร์ 29750 ผู้มีอาชีพโดยตรง
25 จา้งถ่ายเอกสารเกี่ยวกบังานเทศบาลต าบลหนองใหญ่ 9827 9827 เฉพาะเจาะจง ศูนยถ์ายเอกสารไทยแกว้ 9827 ศูนยถ์ายเอกสารไทยแกว้ 9827 ผู้มีอาชีพโดยตรง
26 จา้งลงวนิโดว ์คอม รหสั 416-16-0044 800 800 เฉพาะเจาะจง หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 800 หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 800 ผู้มีอาชีพโดยตรง
27 ซื อตะแกรงใส่เอกสาร 250 250 เฉพาะเจาะจง หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 250 หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 250 ผู้มีอาชีพโดยตรง
28 ซื อแบบพมิพ ์การเลือกตั ง 9592 9592 เฉพาะเจาะจง โรงพมิพรั์กษาดินแดน 9592 โรงพมิพรั์กษาดินแดน 9592 ผู้มีอาชีพโดยตรง
29 ซื อเกา้อี ส านกังานและโต๊ะท างานเหล็ก 13000 13000 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวกิรเฟอร์นเิจอร์ 13000 ร้านสุวกิรเฟอร์นเิจอร์ 13000 ผู้มีอาชีพโดยตรง
30 ซื อคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ค ส าหรับส านกังาน 32000 32000 เฉพาะเจาะจง หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 32000 หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 32000 ผู้มีอาชีพโดยตรง
31 ซื อหมึก Rioch 360 8700 8700 เฉพาะเจาะจง หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 8700 หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 8700 ผู้มีอาชีพโดยตรง
32 ซื อวสัดุส านกังานจ านวน 5 รายการ 1885 1885 เฉพาะเจาะจง หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 1885 หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 1885 ผู้มีอาชีพโดยตรง
33 ซื อวสุัส านกังาน จ านวน 6 รายการ 1220 1220 เฉพาะเจาะจง หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 1220 หจก.บิ๊กอ.ออโตเมชั่น 1220 ผู้มีอาชีพโดยตรง
34 ซื อวสัดุท าปา้ยใช้ในงานเลือกตั ง 41485 41485 เฉพาะเจาะจง อรรถพงษค้์าวสัดุกอ่สร้าง 41485 อรรถพงษค้์าวสัดุกอ่สร้าง 41485 ผู้มีอาชีพโดยตรง
35 ซื อวสัดุเลือกตั ง จ านวน 5 รายการ 82510 82510 เฉพาะเจาะจง พ.ีเอส. ซับพลาย 2020 82510 พ.ีเอส. ซับพลาย 2020 82510 ผู้มีอาชีพโดยตรง
36 ซื อวสัดุส านกังาน อบรม กปน 8250 8250 เฉพาะเจาะจง ร้านดีโอกราฟฟคิ 8250 ร้านดีโอกราฟฟคิ 8250 ผู้มีอาชีพโดยตรง



เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ 2563 ประจ าเดอืน มนีาคม 2564
เทศบาลต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

ล าดบั งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่

จัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธซ้ืีอ/จ้าง รายชื่อผู้ซ้ือซอง/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

37 ซื อยางรถยนต์ทะเบยีน 82-5231 จ านวน 2 เส้น 6500 6500 เฉพาะเจาะจง นายทองมุข สุขประเสริฐ 6500 นายทองมุข สุขประเสริฐ 6500 ผู้มีอาชีพโดยตรง


