
1
โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีขับเคล่ือนงานจัดเก็บรายได้
และงานการเงินและบัญชี 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายอรรถชัย บุญบาล 9,000         นายอรรถชัย บุญบาล 9,000         บริการต่อเน่ือง

2
โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีขับเคล่ือนงานจัดเก็บรายได้
และงานการเงินและบัญชี 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัฒรา เทพาศิริ 9,000         นางสาวศิรินทร์ทิพย์ 9,000         บริการต่อเน่ือง

3
โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีขับเคล่ือนงานจัดเก็บรายได้
และงานการเงินและบัญชี 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติมา อุราแก้ว 9,000         นางสาวเสาวรีย์  อัควงษา 9,000         บริการต่อเน่ือง

4
โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีขับเคล่ือนงานจัดเก็บรายได้
และงานการเงินและบัญชี 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรวดาว ทองจันทร์ 9,000         แพรวดาว ทองจันทร์ 9,000         บริการต่อเน่ือง

5
โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีขับเคล่ือนงานจัดเก็บรายได้
และงานการเงินและบัญชี 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นางปวีณา สองคร 9,000         นางปวีณา สองคร 9,000         บริการต่อเน่ือง

6 โครงการจ้างเหมาบริการคนงานรักาความสะอาดส านักงาน 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายเสมียน นาแถมทอง 9,000         นายเสมียน นาแถมทอง 9,000         บริการต่อเน่ือง
7 โครงการจ้างเหมาบริการเข้าเวรให้บริการทางการแพทย์ EMS 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายประเพนธ์ หม่ันมี 9,000         นายประเพนธ์ หม่ันมี 9,000         บริการต่อเน่ือง

8
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้า
กองช่าง 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายอดิศักด์ิ อนุสร 9,000         นายอดิศักด์ิ อนุสร 9,000         บริการต่อเน่ือง

9
โครงการจ้างเหมาบริการขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชนและสังคม
สงเคราะห์ 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายธชย ค าภักดี 9,000         นายธชย ค าภักดี 9,000         บริการต่อเน่ือง

10
โครงการจ้างเหมาบริการดูแลสวนสมุนไพรเทศบาลต าบลหนอง
ใหญ่ 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นางแดงต้อย บุตรพรม 9,000         นางแดงต้อย บุตรพรม 9,000         บริการต่อเน่ือง

11
โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอนงค์ เทพาศิริ 9,000         นางสาวอรอนงค์ เทพาศิริ 9,000         บริการต่อเน่ือง

12 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายสวรรค์ ซามาตร์ 9,000         นายสวรรค์ ซามาตร์ 9,000         บริการต่อเน่ือง
13 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายสมใจ ภูม่ิงศรี 9,000         นายสมใจ ภูม่ิงศรี 9,000         บริการต่อเน่ือง
14 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายประสิทธ์ิ ภาลี 9,000         นายประสิทธ์ิ ภาลี 9,000         บริการต่อเน่ือง
15 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายจเรศักด์ิ สอาดจันดี 9,000         นายจเรศักด์ิ สอาดจันดี 9,000         บริการต่อเน่ือง
16 โครงการจ้างเหมาบริการเข้าเวรให้บริการทางการแพทย์ EMS 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายสันทัด จันทริมา 9,000         นายสันทัด จันทริมา 9,000         บริการต่อเน่ือง
17 โครงการจ้างเหมาบริการเข้าเวรให้บริการทางการแพทย์ EMS 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นางบุญเพ็ง ภูขลัง 9,000         นางบุญเพ็ง ภูขลัง 9,000         บริการต่อเน่ือง
18 โครงการจ้างเหมาบริการเข้าเวรให้บริการทางการแพทย์ EMS 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายทองปน พุทไธสงค์ 9,000         นายทองปน พุทไธสงค์ 9,000         บริการต่อเน่ือง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2566 ประจ าเดือน ตุลาคม 2565
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19 โครงการจ้างเหมาบริการเข้าเวรให้บริการทางการแพทย์ EMS 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์ แจทอง 9,000         นายสมพงษ์ แจทอง 9,000         บริการต่อเน่ือง
20 โครงการจ้างเหมาบริการในการขับเคล่ือนงานธุรการ 9,000        9,000           เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์วิภา มัสแมน 9,000         นางสาวพิมพ์วิภา มัสแมน 9,000         บริการต่อเน่ือง

21
จ้างพาหนะเดินทางของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
หนองใหญ่ ภาคเรียนท่ี 2/2566 66,500      66,500         เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ ไชยหา 66,500       นายทนงศักด์ิ ไชยหา 66,500       บริการต่อเน่ือง

22
ค่าจัดพิธีการเปิดการแข่งขันกีฬา พลุ แพรป้ายลูกโป่งค่า
แต่งตัวพร้อมชุดผู้ถือป้ายป้ายเทศบาล วงดุริยางค์ 11,000      11,000         เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ ดวงวิสุ่ย 11,000       นายอ านาจ ดวงวิสุ่ย 11,000       ผู้มีอาชีพโดยตรง

23
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กค 4121 เปล่ียนผ้าเบลก 
ช่วงคลัชล่าง และแก้น  ามันร่ัว 2,700        2,700           เฉพาะเจาะจง นายทองมุข ประเสริฐสุข 2,700         นายทองมุข ประเสริฐสุข 2,700         ผู้มีอาชีพโดยตรง

24 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กค 4212 ซ่อมไดสตาร์ส 3,380        3,380           เฉพาะเจาะจง ร้านมุ้ยการไฟฟ้า 3,380         ร้านมุ้ยการไฟฟ้า 3,380         ผู้มีอาชีพโดยตรง
25 จ้างท าป้ายไวนิลโครงไม้ขนาด 300*600 1 ป้าย 550           550              เฉพาะเจาะจง ร้านวิโรจน์การผ้าย 550            ร้านวิโรจน์การผ้าย 550            ผู้มีอาชีพโดยตรง
26 ซื อน  าด่ืมไว้บริการประชาชน 12,000      12,000         เฉพาะเจาะจง ศ.เจริญไชย วอรเตอร์ 12,000       ศ.เจริญไชย วอรเตอร์ 12,000       ผู้มีอาชีพโดยตรง
27 ซื อน  าด่ืมส าหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต 1,2 15,000      15,000         เฉพาะเจาะจง ศ.เจริญไชย วอรเตอร์ 15,000       ศ.เจริญไชย วอรเตอร์ 15,000       ผู้มีอาชีพโดยตรง

28
ซื ออาหารเสริมนม เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ประจ าภาค
เรียน 2/2565 179,517    179,517       เฉพาะเจาะจง บ.กาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด 179,517     บ.กาฬสินธ์ุแดร่ีฟูด 179,517     ผู้มีอาชีพโดยตรง

29

ซื ออุปกรณ์กีฬา 1. ตาข่ายฟุตบอล 2.ตาข่ายวอลเล่ย์บอล 3.
ตาข่ายตะกร้อ 4.เสาอากาศวอลเล่ย์บอล 5.สกอร์บอร์ด 6.
ฟุตบอล 17,660      17,660         เฉพาะเจาะจง ร้านดีโอกราฟฟิค 17,660       ร้านดีโอกราฟฟิค 17,660       ผู้มีอาชีพโดยตรง

30 ซื อเสื อกีฬาให้นักกีฬา 150 ตัว 15,000      15,000         เฉพาะเจาะจง น.ส.พรสุดา กองหล้า 15,000       น.ส.พรสุดา กองหล้า 15,000       ผู้มีอาชีพโดยตรง

31
ซื อวัสดุก่อสร้าง 1.เหล็กกล่อง 1*1 2.ล้อเล่ือนแป้นเหล็ก 3.
ไม้อัด 10 มม. 4.ใบตัด 5.ลวดเช่ือม 6.สกรู 2,700        2,700           เฉพาะเจาะจง นางรจนา พุทธวงค์ 2,700         นางรจนา พุทธวงค์ 2,700         ผู้มีอาชีพโดยตรง

32
วัสดุก่อสร้าง 1.เหล็กกล่อง  2.สีบรอน 3.กลอน 4.บานพับลม
ด า 5.กุญแจ 6.ตาข่าย 6 ม. 7.ตาข่าย 3,025        3,025           เฉพาะเจาะจง นางรจนา พุทธวงค์ 3,025         นางรจนา พุทธวงค์ 3,025         ผู้มีอาชีพโดยตรง


