
ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

1 ซือ้วัสดุส านักงาน-หมึกเครื่องถ่าย 14,000.00           เฉพาะเจาะจง

 รา้นก้อปปี้ปริ้น             

เสนอราคา  14,000  บาท รา้นก้อปปี้ปริ้น เกณฑ์ราคา

2 ซือ้วัสดุคอมพิวเตอร-์ส านักปลัด 4,410.00            เฉพาะเจาะจง

 รา้นศักด์ิชายคอมพิวเตอร ์   

    เสนอราคา  4,410  บาท รา้นศักด์ิชายคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคา

3 ซือ้วัสดุคอมพิวเตอร-์กองคลัง 1,670.00            เฉพาะเจาะจง

 รา้นศักด์ิชายคอมพิวเตอร ์ 

เสนอราคา 1,670  บาท รา้นศักด์ิชายคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคา

4 ซือ้วัสดุคอมพิวเตอร-์กองการศึกษา 1,710.00            เฉพาะเจาะจง

 รา้นศักด์ิชายคอมพิวเตอร ์ 

เสนอราคา 1,710  บาท รา้นศักด์ิชายคอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคา

5 ซือ้วัสดุคส านักงาน-ส านักปลัด 18,349.00           เฉพาะเจาะจง

 รา้นนานาภัณฑ์             

เสนอราคา 18,349  บาท รา้นนานาภัณฑ์ เกณฑ์ราคา

6 ซือ้วัสดุคส านักงาน-กองคลัง 15,345.00           เฉพาะเจาะจง

 รา้นนานาภัณฑ์             

เสนอราคา 115,345  บาท รา้นนานาภัณฑ์ เกณฑ์ราคา

7 ซือ้วัสดุคส านักงาน-กองการศึกษา 8,978.00            เฉพาะเจาะจง

 รา้นนานาภัณฑ์             

เสนอราคา 8,978  บาท รา้นนานาภัณฑ์ เกณฑ์ราคา

8 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงานบรเิวณ อบต.(12 เดือน) 72,000.00           เฉพาะเจาะจง

 นางโสภา  โสดาวัง       

เสนอราคา  72,000 บาท นางโสภา  โสดาวัง เสนอราคาต่ าสุด

สรุปผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดอืน ตลุาคม 2563

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกกลาง อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
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9 จ้างเหมาขับรถน้ าดับเพลิงเอนกประสงค์พรอ้มอุปกรณ์ (2 เดือน) 18,800.00           เฉพาะเจาะจง

 นายพิทักษ์  นาบ ารงุ     

เสนอราคา 18,800 บาท นายพิทักษ์  นาบ ารงุ เสนอราคต่ าสุด

10 จ้างเหมาบรกิารคนงานทั่วไป (12 เดือน) 108,000.00         เฉพาะเจาะจง

 นายสุเนตร  เพ็รชตะกั่วเสนอ

ราคา 108,000 บาท นายสุเนตร  เพ็รชตะกั่ว เสนอราคาต่ าสุด

11 จ้างเหมาบรกิารคนงานทั่วไป (12 เดือน) 108,000.00         เฉพาะเจาะจง

 นายสมพงษ์  ถามาเวชเสนอ

ราคา 108,000 บาท นายสมพงษ์  ถามาเวช เสนอราคาต่ าสุด

12 จ้างเหมาบรกิารคนงานทั่วไป (12 เดือน) 108,000.00         เฉพาะเจาะจง

 นายพงศ์เกษม  ทานขันธ์

เสนอราคา 108,000 บาท นายพงศ์เกษม  ทานขันธ์ เสนอราคาต่ าสุด

13 จ้างเหมาบรกิารปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (12 เดือน) 112,800.00         เฉพาะเจาะจง

 น.ส.เยาวรตัน์  ปิตตาฝ้าย  

เสนอราคา  112,800 บาท น.ส.เยาวรตัน์  ปิตตาฝ้าย เสนอราคาต่ าสุด

14 จ้างเหมาบรกิารปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (12 เดือน) 112,800.00         เฉพาะเจาะจง

 นายจิรณััฐ  เพ็ชรตะกั่ว  

เสนอราคา  112,800 บาท นายจิรณััฐ  เพ็ชรตะกั่ว  เสนอราคาต่ าสุด

15 จ้างเหมาบรกิารปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บค่าบรกิารจัดเก็บขยะ (12 เดือน) 14,400.00           เฉพาะเจาะจง

 นายทิวา   ไสโพธิ์             

เสนอราคา  112,800 บาท นายทิวา    ไสโพธิ์  เสนอราคาต่ าสุด

16 จ้างเหมาซอ่มแซมถนน คสล. พรอ้มบ่อพักน้ า  หมู่ที6่ 12,750.00           เฉพาะเจาะจง

 นางบุญลือ   เสนอกลาง      

เสนอราคา  12,750 บาท นางบุญลือ   เสนอกลาง เสนอราคาต่ าสุด
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17 จ้างเหมาขุดลอกและก าจัดวัชพืชคลองดาดคอนกรตี หมู่2 9,000.00            เฉพาะเจาะจง

 นางอังคนา  บรรดาศักด์ิ  

เสนอราคา  9,000บาท นางอังคนา  บรรดาศักด์ิ เสนอราคาต่ าสุด

18 จ้างเหมาซอ่มแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพืน้ที่ต าบลโคกกลาง 25,970.00           เฉพาะเจาะจง

 นายภานุเดช  เพรชบุร ี  

เสนอราคา  25,970 บาท นายภานุเดช  เพรชบุร ี เสนอราคาต่ าสุด

19 จ้างเหมาท าพวงมาลา 1,000.00            เฉพาะเจาะจง

 รา้นเจ้สาวดอกไม้สด     

เสนอราคา  1,000 บาท รา้นเจ้สาวดอกไม้สด  เสนอราคาต่ าสุด

20 จ้างเหมาซอ่มแซมครภัุณฑ์ส านักงาน-รถยนต์ส่วนกลาง 11,800.00           เฉพาะเจาะจง

 รา้นดอนบรกิาร          

เสนอราคา  1,000 บาท รา้นดอนบรกิาร เสนอราคาต่ าสุด

21 จ้างเหมาสูบน้ าเข้าสระประปา บ้านหนองกอก หมู่ที8่ 16,800.00           เฉพาะเจาะจง

 นางบุญลือ   เสนอกลาง      

เสนอราคา  16,800 บาท นางบุญลือ   เสนอกลาง เสนอราคาต่ าสุด

22 จ้างเหมาท าพวงมาลา 1,000.00            เฉพาะเจาะจง

 รา้นเจ้สาวดอกไม้สด     

เสนอราคา  1,000 บาท รา้นเจ้สาวดอกไม้สด  เสนอราคาต่ าสุด

23 จ้างเหมาก าจัดวัชพืช หมู่ที4่ 75,800.00           เฉพาะเจาะจง

 รา้นสีมาพานิชย์          

เสนอราคา  1,000 บาท รา้นสีมาพานิชย์  เสนอราคาต่ าสุด
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24 จ้างเหมาสูบน้ าเข้าสระประปา บ้านหนองกรด  หมู่ที5่ 14,000.00           เฉพาะเจาะจง

 นายพงศธร  เย้ยไธสง     

เสนอราคา  16,800 บาท นายพงศธร  เย้ยไธสง เสนอราคาต่ าสุด

25 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลรณรงค์ "ชีวิตใหม่ขับข่ีปลอดภัย ไรอุ้บัติเหต"ุ 900.00              เฉพาะเจาะจง

 รา้นโรงพิมพ์เทพประทาย   

เสนอราคา  900  บาท รา้นโรงพิมพ์เทพประทาย เสนอราคาต่ าสุด

26 จ้างเหมาซอ่มแซมครภัุณฑ์ส านักงาน - เครื่องถ่ายเอกสาร 20,000.00           เฉพาะเจาะจง

 รา้นก้อปปี้ปริ้น           

เสนอราคา  900  บาท รา้นก้อปปี้ปริ้น เสนอราคาต่ าสุด


