
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 วัสดุคอมพิวเตอร์                

จ านวน 2 รายการ 
 

20,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ         20,800.-บาท 

บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ         20,800.-บาท 

ผู้มีอาชีพ 
จัดจ าหน่าย 

2 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย
ส าเร็จรูป(Premix) จ านวน 400 ถุง 
 

51,360.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ฐานทัพคอนสตรัคชั่น 
ราคาที่เสนอ         51,360.- บาท 

หจก. ฐานทัพคอนสตรัคชั่น 
ราคาที่เสนอ         51,360.- บาท 

ผู้มีอาชีพ 
จัดจ าหน่าย 

3 วัสดุส านักงาน กองคลัง 
จ านวน 13 รายการ 
 

13,082.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ         13,082.-บาท 

บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ         13,082.-บาท 

ผู้มีอาชีพ 
จัดจ าหน่าย 

4 วัสดุส านักงาน  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 10 รายการ 
 

5,039.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ         5,039.-บาท 

บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ         5,039.-บาท 

ผู้มีอาชีพ 
จัดจ าหน่าย 

5 วัสดุส านักงาน กองช่าง 
จ านวน 5 รายการ 
 

3,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ         3,140.-บาท 

บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ         3,140.-บาท 

ผู้มีอาชีพ 
จัดจ าหน่าย 

6 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 
จ านวน 4 รายการ 
 

21,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ         21,350.-บาท 

บริษัท รวมวิทยา จ ากัด 
ราคาที่เสนอ         21,350.-บาท 

ผู้มีอาชีพ 
จัดจ าหน่าย 

7 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
ทรายอะเบท ก าจัดยุงลายชนิดซอง 
ขนาดถังบรรจุ 500 ซอง  
จ านวน 12 ถัง 

36,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทูเอ็น เค เทคโนโลยีซัพพลาย 
ราคาที่เสนอ         36,000.-บาท 

ร้าน ทูเอ็น เค เทคโนโลยีซัพพลาย
ราคาท่ีเสนอ         36,000.-บาท 

ผู้มีอาชีพ 
จัดจ าหน่าย 
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ล าดับที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
8 จ้างเหมาบริการจัดท าพานพุ่มดอกไม้

สดและพวงมาลากร เพ่ือใช้ส าหรับ
งานวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2561 

1,100.00 เฉพาะเจาะจง นางชนัญชิตา  ทุ่งกระโทก 
ราคาที่เสนอ         1,100.-บาท 

นางชนัญชิตา  ทุ่งกระโทก 
ราคาท่ีเสนอ         1,100.-บาท 

ผู้มีอาชีพ 
รับจ้าง 

9 จ้างเหมาเพ่ือจดมิเตอร์ประปาหมู่ที่ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
และ 12  จ านวน  1,440 มิเตอร์  
ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2561 

6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติชาติ  ซาวัน 
ราคาที่เสนอ         6,500.- บาท 

นายกิตติชาติ  ซาวัน 
ราคาที่เสนอ         6,500.- บาท 

ผู้มีอาชีพ 
รับจ้าง 

 

10 จ้างเหมาเพ่ือจ้างเหมาบริการเขียน
บิลเรียกเก็บค่าน้ าประปาประจ าของ 
อบต.หนองตะไก้ พร้อมด าเนินการส่ง
ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้บริการแต่ละมิเตอร์
ทราบ  ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  
2561 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร  นาหมื่นไวย์ 
ราคาที่เสนอ         9,000.- บาท 

นางสุภาพร  นาหมื่นไวย์ 
ราคาที่เสนอ         9,000.- บาท 

ผู้มีอาชีพ 
รับจ้าง 

 

11 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน กธ 8563 
นครราชสีมา 
 

7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต์  ทิศรักษ์ 
ราคาที่เสนอ         7,500.- บาท 

นางสาวชนากานต์  ทิศรักษ์ 
ราคาที่เสนอ         7,500.- บาท 

ผู้มีอาชีพ 
รับจ้าง 

 

 
 
 
       (ลงชื่อ)………………………………… ……………………………….. 

                  (นายสุรทิน  วชัรประทีป) 
                                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
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