
ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

1 จัดซือ้วัสดุก่อสรา้ง-ยางส าเรจ็รปู 76,000.00           เฉพาะเจาะจง

 รา้นรุ่งเรอืงเคหะภัณฑ์     เสนอ

ราคา  76,000  บาท       หจก. 

ตั้ก                        เสนอ

ราคา  76,040  บาท      หจก.

โคราชรุ่งเรอืงก่อสรา้ง          

ราคา  76,020 บาท

รา้นรุ่งเรอืงเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด

2 จัดซือ้วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,165.00            เฉพาะเจาะจง

 รา้นรุ่งเรอืงเคหะภัณฑ์     เสนอ

ราคา  8,175  บาท       หจก. 

ตั้ก                        เสนอ

ราคา  8,450  บาท      หจก.

โคราชรุ่งเรอืงก่อสรา้ง          

ราคา  8,175 บาท

รา้นรุ่งเรอืงเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด

สรุปผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดอืน กุมภาพนัธ ์2564

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกกลาง อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป

สรุปผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ในรอบเดอืน กุมภาพนัธ ์2564

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกกลาง อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

3 จัดซือ้วัสดุก่อสรา้ง 16,340.00           เฉพาะเจาะจง

 รา้นรุ่งเรอืงเคหะภัณฑ์     เสนอ

ราคา  16,340  บาท       

หจก.ตั้ก                   เสนอ

ราคา  16,360  บาท      หจก.

โคราชรุ่งเรอืงก่อสรา้ง          

ราคา 16,480 บาท

รา้นรุ่งเรอืงเคหะภัณฑ์ ราคาต  าสุด

4 จัดซือ้วัสดุกีฬา 50,000.00           เฉพาะเจาะจง

 รา้นนานาภัณฑ์             

เสนอราคา  50,000  บาท       

รา้นโชคจ ารสั             เสนอ

ราคา  50,480  บาท      รา้น

สีมาพานิชย์          ราคา  

รา้นนานาภัณฑ์ ราคาต  าสุด

5 จัดซือ้ชุดไมโครโฟนพรอ้มอุปกรณ์ 7,265.30            เฉพาะเจาะจง

 รา้นเครื องเสียงจินดาซาวด์     

เสนอราคา  7,618.40  บาท      

 รา้นซาวด์สมิท              

เสนอราคา  8,164.10  บาท  

หจก.มณเทียร วอเตอร ์แอนด์

ซาวด์ ซสิเต็ม                ราคา

 7,265.30บาท

หจก.มณเทียร วอเตอร ์แอนด์

ซาวด์ ซสิเต็ม
ราคาต  าสุด
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6 จ้างเหมาจัดท าตรายาง 1,150.00            เฉพาะเจาะจง

 โรงพิมพ์เทพประทาย      เสนอ

ราคา  1,150  บาท โรงพิมพ์เทพประทาย เกณฑ์ราคา

7 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีประจ าปี 2564 12,260.00           เฉพาะเจาะจง

 รา้นทองพูนการพิมพ์           

เสนอราคา  12,260  บาท รา้นทองพูนการพิมพ์  เกณฑ์ราคา

8 จ้างเหมาซอ่มแซมครภัุณฑ์-รถบรรทุกขยะ 6,035.00            เฉพาะเจาะจง

 รา้นดอนบรกิาร            เสนอ

ราคา  6,035  บาท รา้นดอนบรกิาร เกณฑ์ราคา

9 จ้างเหมาสูบน้ าเข้าสระประปา บ้านหนองกรด หมู่ที 8 21,000.00           เฉพาะเจาะจง

 นายแย้ม  คุณนาเมือง        

เสนอราคา 21,000  บาท นายแย้ม  คุณนาเมือง เกณฑ์ราคา

10 จ้างเหมาเครื องเสียง (โครงการแข่งขันกีฬาครอบครวัผูกพันธ)์ 3,000.00            เฉพาะเจาะจง

 นายวสันต์  ผายช านาญ   เสนอ

ราคา 21,000  บาท นายวสันต์  ผายช านาญ เกณฑ์ราคา

11

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (โครงการแข่งขันกีฬาครอบครวั

ผูกพันธ)์ 12,000.00           เฉพาะเจาะจง

 นางวันเพ็ญ  ปิตาฝ้าย     เสนอ

ราคา 21,000  บาท นางวัยเพ็ญ  ปิตาฝ้าย เกณฑ์ราคา

12 จ้างเหมาซอ่มแซมระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที 2 45,000.00           เฉพาะเจาะจง

 นายประสิทธิ์  สีธรรม     เสนอ

ราคา 45,000  บาท นายประสิทธิ์  สีธรรม เกณฑ์ราคา



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก
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13 จ้างเหมาคนงานทั วไป(เดือนมีนาคม 64) 9,500.00            เฉพาะเจาะจง

 นายทรงพล  นาหนองขาม       

เสนอราคา  9,500 บาท นายทรงพล  นาหนองขาม เกณ์ราคา

14 จ้างเหมาคนงานทั วไป(เดือนมีนาคม 64) 9,500.00            เฉพาะเจาะจง

 นายนุ้ม  เพ็ชรตะกั ว      เสนอ

ราคา  9,500 บาท นายนุ้ม  เพ็ชรตะกั ว เกณ์ราคา

15
โครงการก่อสรา้งงานถมดินคันทาง (จากรา้นรุ่งเรอืงเจรญิยนต์

การเกษตร-หนองไผ่
483,000.00         เฉพาะเจาะจง

 รา้นนานาภัณฑ์             

เสนอราคา 483,000  บาท       

รา้นโชคจ าวีรชน            เสนอ

ราคา  481,000  บาท      รา้น

โชคจ ารสั               ราคา  

483,000  บาท

รา้นโชควีรชน ราคาต  าสุด


