
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนเมษำยน 2561 2,000.00               2,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   42/61

รำคำที เสนอ 2,000.-บำท รำคำที เสนอ 2,000.-บำท  ลว. 2 เม.ย. 61
2 จ้ำงเหมำซ่อมรถกระเช้ำ 43,080.00             43,080.00    เฉพำะเจำะจง ร้านสชุาตกิารชา่ง ร้านสชุาตกิารชา่ง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   37/61

รำคำที เสนอ 43,080.-บำท รำคำที เสนอ 43,080.-บำท ลว. 3 เม.ย. 61
3 จ้ำงเหมำจัดท้ำพวงมำลำ 1,000.00               1,000.00     เฉพำะเจำะจง นายประกาส  แปลนกลาง นายประกาส  แปลนกลาง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   38/61

(โครงกำรบวงสรวงย่ำโม) รำคำที เสนอ 1,000.-บำท รำคำที เสนอ 1,000.-บำท ลว. 3 เม.ย. 61
4 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ย 5,105.00               5,105.00     เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   39/61

(โครงกำรอบุติัเหตุสงกรำนตฺ) รำคำที เสนอ 5105.-บำท รำคำที เสนอ 5105.-บำท ลว. 3 เม.ย. 61
5 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 445.00                  445.00        เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ หจก.เทวัญครุภณัฑ์สตลี เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   40/61

(โครงกำรอบรมสุขภำพผู้สูงอำยุ) รำคำที เสนอ 445.-บำท รำคำที เสนอ 10,000.-บำท ลว. 4 เม.ย. 61
6 ค่ำจ้ำงเหมำเช่ำเครื องไฟขยำยเสียง 2,000.00               2,000.00     เฉพำะเจำะจง นายวิษณุ  ปรัชญา นายวิษณุ  ปรัชญา เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   42/61

(โครงกำรอบรมสุขภำพผู้สูงอำยุ) รำคำที เสนอ  2,000.-บำท รำคำที เสนอ  2,000.-บำท รำคำที เสนอ  2,000.-บำท ลว. 4 เม.ย. 61
7 ค่ำจ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 430.00                  430.00        เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  43/2561

(โครงกำรเยำวชนกล้ำดี) รำคำที เสนอ 430.-บำท รำคำที เสนอ 430.-บำท ลว. 19 เม.ย. 61
8 จ้ำงเหมำพำหนะศึกษำดูงำน 30,000.00             30,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก. ช.น าชยั หจก. ช.น าชยั เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   43/2561

(โครงกำรอบรมเยำวชนกล้ำดี) รำคำที เสนอ 30,000.-บำท รำคำที เสนอ 30,000.-บำท ลว. 2 พ.ค. 61
8 จ้ำงเหมำปรับระดับฝำตะแกรง หมู่ 6 7,100.00               7,100.00     เฉพำะเจำะจง นายนพดล  พวยกระโทก นายนพดล  พวยกระโทก เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลจ้ำงเลขที  45/61

รำคำที เสนอ  7,000.-บำท รำคำที เสนอ  7,000.-บำท ลว 27 เม.ย. 61
นายประสงค์  ฝาสงูเนิน
รำคำที เสนอ  7,100.-บำท
นายพัชรพล  ทพิยส์นัเทยีะ
รำคำที เสนอ  7,300.-บำท

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน   2561
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    30    เดือนเมษายน  พ.ศ.  2561

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

10 โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร คสล. 951,000.00            951,000.00  ประกวดรำคำ หจก.สพุรรณีก่อสร้าง หจก.สพุรรณีก่อสร้าง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที   4/2561
อเิล็กทรอนกิส์ รำคำที เสนอ  630,000.-บำท รำคำที เสนอ  630,000.-บำท และเปน็ประโยชนต่์อรำชกำร ลว 5 เม.ย. 61

หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาเก็จตติ้ง
รำคำที เสนอ  720,000.-บำท
หจก.ศรชยัวัฒนาก่อสร้าง
รำคำที เสนอ  636,000.-บำท
หจก.อรุณกลการจตัรุัส
รำคำที เสนอ  860,000.-บำท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนเมษำยน 2561 2,000.00               2,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   42/61

รำคำที เสนอ 2,000.-บำท รำคำที เสนอ 2,000.-บำท  ลว. 2 เม.ย. 61
2 จ้ำงเหมำซ่อมรถกระเช้ำ 43,080.00             43,080.00    เฉพำะเจำะจง ร้านสชุาตกิารชา่ง ร้านสชุาตกิารชา่ง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   37/61

รำคำที เสนอ 43,080.-บำท รำคำที เสนอ 43,080.-บำท ลว. 3 เม.ย. 61
3 จ้ำงเหมำจัดท้ำพวงมำลำ 1,000.00               1,000.00     เฉพำะเจำะจง นายประกาส  แปลนกลาง นายประกาส  แปลนกลาง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   38/61

(โครงกำรบวงสรวงย่ำโม) รำคำที เสนอ 1,000.-บำท รำคำที เสนอ 1,000.-บำท ลว. 3 เม.ย. 61
4 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ย 5,105.00               5,105.00     เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   39/61

(โครงกำรอบุติัเหตุสงกรำนตฺ) รำคำที เสนอ 5105.-บำท รำคำที เสนอ 5105.-บำท ลว. 3 เม.ย. 61
5 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 445.00                  445.00        เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ หจก.เทวัญครุภณัฑ์สตลี เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   40/61

(โครงกำรอบรมสุขภำพผู้สูงอำยุ) รำคำที เสนอ 445.-บำท รำคำที เสนอ 10,000.-บำท ลว. 4 เม.ย. 61
6 ค่ำจ้ำงเหมำเช่ำเครื องไฟขยำยเสียง 2,000.00               2,000.00     เฉพำะเจำะจง นายวิษณุ  ปรัชญา นายวิษณุ  ปรัชญา เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   42/61

(โครงกำรอบรมสุขภำพผู้สูงอำยุ) รำคำที เสนอ  2,000.-บำท รำคำที เสนอ  2,000.-บำท รำคำที เสนอ  2,000.-บำท ลว. 4 เม.ย. 61
7 ค่ำจ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 430.00                  430.00        เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  43/2561

(โครงกำรเยำวชนกล้ำดี) รำคำที เสนอ 430.-บำท รำคำที เสนอ 430.-บำท ลว. 19 เม.ย. 61
8 จ้ำงเหมำพำหนะศึกษำดูงำน 30,000.00             30,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก. ช.น าชยั หจก. ช.น าชยั เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   43/2561

(โครงกำรอบรมเยำวชนกล้ำดี) รำคำที เสนอ 30,000.-บำท รำคำที เสนอ 30,000.-บำท ลว. 2 พ.ค. 61
8 จ้ำงเหมำปรับระดับฝำตะแกรง หมู่ 6 7,100.00               7,100.00     เฉพำะเจำะจง นายนพดล  พวยกระโทก นายนพดล  พวยกระโทก เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลจ้ำงเลขที  45/61

รำคำที เสนอ  7,000.-บำท รำคำที เสนอ  7,000.-บำท ลว 27 เม.ย. 61
นายประสงค์  ฝาสงูเนิน
รำคำที เสนอ  7,100.-บำท
นายพัชรพล  ทพิยส์นัเทยีะ
รำคำที เสนอ  7,300.-บำท

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน   2561
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    30    เดือนเมษายน  พ.ศ.  2561

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

10 โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร คสล. 951,000.00            951,000.00  ประกวดรำคำ หจก.สพุรรณีก่อสร้าง หจก.สพุรรณีก่อสร้าง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที   4/2561
อเิล็กทรอนกิส์ รำคำที เสนอ  630,000.-บำท รำคำที เสนอ  630,000.-บำท และเปน็ประโยชนต่์อรำชกำร ลว 5 เม.ย. 61

หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาเก็จตติ้ง
รำคำที เสนอ  720,000.-บำท
หจก.ศรชยัวัฒนาก่อสร้าง
รำคำที เสนอ  636,000.-บำท
หจก.อรุณกลการจตัรุัส
รำคำที เสนอ  860,000.-บำท


