
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 ธันวาคม 2565
เทศบาลต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินท่ี

จัดซ้ือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง  รายช่ือผู้ซ้ือซอง/ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ  ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง
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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
ซ้ือวัสดุส านักงาน กระดาษคาร์บอนม้า ท่ีแขวนตรายาง ตรา
ยางโลโก้ ทต. ตรายางช่ือ ตรายางช่ือ 2,750        2,750           เฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน 2,750         หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน 2,750         ผู้มีอาชีพโดยตรง

22 จ้างลงวินโดว์ คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 800           800              เฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน 800            หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน 800            ผู้มีอาชีพโดยตรง

23
จ้างซ๋อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะทะเบียน บพ3324 
ขอนแก่น 13,100      13,100         เฉพาะเจาะจง อู่สารพัดช่างเซอร์วิส 13,100       อู่สารพัดช่างเซอร์วิส 13,100       ผู้มีอาชีพโดยตรง

24 จ้างลงวินโดว์ คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 800           800              เฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน 800            หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน 800            ผู้มีอาชีพโดยตรง

25
จ้างปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลต าบลหนองใหญ่ และเช่าพ้ืนท่ี
เว็บไซต์ต่อโดเมนเนมพร้อมบริการดูแลเว็บไซต์ 30,600      30,600         เฉพาะเจาะจง บ.ไอ.ทีโกลโบลจ ากัด 30,600       บ.ไอ.ทีโกลโบลจ ากัด 30,600       ผู้มีอาชีพโดยตรง

26
ซ้ือหลอดไฟ ledt8 20w เทปพันสายไฟ สายไฟ VFF2.2.5 
หลอดไฟ led 40 w 20,350      20,350         เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์อิเลคทรอนิคส์ 20,350       ร้านสมบูรณ์อิเลคทรอนิคส์ 20,350       ผู้มีอาชีพโดยตรง

27 ซ้ือวัสดุก่สอร้าง จ านวน 10 รายการ 12,060      12,060         เฉพาะเจาะจง ร้านอรรถพงษ์ค้าวัสดุก่อสร้าง 12,060       ร้านอรรถพงษ์ค้าวัสดุก่อสร้าง 12,060       ผู้มีอาชีพโดยตรง
28 ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองกดน้ าร้อน เย็น 8,900        8,900           เฉพาะเจาะจง นางสาว พรสุดา กองหล้า 8,900         นางสาว พรสุดา กองหล้า 8,900         ผู้มีอาชีพโดยตรง

29
ซ้ือกระดาษ A4 สมุดนัมเบอร์ ชุดป้ายช่ือ พร้อมสายคล้องคอ 
แฟ้ม A4 ตราช้าง กระดาษกาวสองหน้า แล็คซีน 2 น้ิว 4,680        4,680           เฉพาะเจาะจง  ร้านดีโอกราฟฟิค 4,680         ร้านดีโอกราฟฟิค 4,680         ผู้มีอาชีพโดยตรง

30 ซ้ือหลอดไฟ led t8 18 w 11,400      11,400         เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์อิเลคทรอนิคส์ 11,400       ร้านสมบูรณ์อิเลคทรอนิคส์ 11,400       ผู้มีอาชีพโดยตรง
31 ซ้ือหมึก ricoh sp230h และผ้าหมึก citic อย่างละ2 กล่อง 7,900        7,900           เฉพาะเจาะจง หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน 7,900         หจก.บ๊ิกอ.ออโตเมช่ัน 7,900         ผู้มีอาชีพโดยตรง
32 ซ้ือน้ ามันพร้อมเปล่ียนและเช็คลมยางรถมอเตอร์ไซต์สามล้อ 255           255              เฉพาะเจาะจง นายประมุข ประเสริฐสุข 255            นายประมุข ประเสริฐสุข 255            ผู้มีอาชีพโดยตรง

33

ซ้ือกระดาษ A4 กระดาษการ์ดสี คลิปด าหนีบกระดาษ กระ
ดาษโฟโต้ แฟ้มA4 เทปโฟมกาวสองหน้า เทปใส1 น้ิว  แลคซีน
 กาว 9,925        9,925           เฉพาะเจาะจง ร้านดีโอกราฟฟิค 9,925         ร้านดีโอกราฟฟิค 9,925         


