
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนกรกฎำคม 2561 4,000.00               4,000.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   56/61

รำคำที เสนอ 4,000.-บำท รำคำที เสนอ 4,000.-บำท  ลว. 2 ก.ค. 61
2 จ้ำงปรับปรุงระบบไฟฟำ้ภำยในส้ำนกังำน 59,500.00             59,500.00        เฉพำะเจำะจง นายนพดล พวยกระโทก นายนพดล พวยกระโทก เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลจ้ำงเลขที   61/61

รำคำที เสนอ 59,500.-บำท รำคำที เสนอ 59,500.-บำท ลว. 6 ก.ค. 61
3 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนลิ 430.00                  430.00            เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  62/61

รำคำที เสนอ 430.-บำท รำคำที เสนอ 430.-บำท ลว. 6 ก.ค. 61
4 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 3,420.00               3,420.00          เฉพำะเจำะจง ร้านพร ร้านพร เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  63/61

(โครงกำรอบรมสำธำรณสุข) รำคำที เสนอ 3,420.-บำท รำคำที เสนอ 3,420.-บำท ลว. 6 ก.ค. 61
5 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนลิ 430.00                  430.00            เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  64/61

(โครงกำรส่งเสริมอำชีพ) รำคำที เสนอ 430.-บำท รำคำที เสนอ 430.-บำท ลว. 6 ก.ค. 61
6 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนลิ 865.00                  865.00            เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  65/61

รำคำที เสนอ  865.-บำท รำคำที เสนอ  865.-บำท ลว. 6 ก.ค. 61

7 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม 1,440.00               1,440.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  57/61

รำคำที เสนอ 1,440.-บำท รำคำที เสนอ 1,440.-บำท ลว. 9  ก.ค. 61

8 ซ้ือวัสดุส้ำนกังำน (ส้ำนกัปลัด) 60,600.00             60,600.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   58/61

รำคำที เสนอ 60,600.-บำท รำคำที เสนอ 60,600.-บำท ลว.  9  ก.ค. 61

9 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม 3,640.00               3,640.00          เฉพำะเจำะจง นายอนุสรณ์  ใจตรง นายอนุสรณ์  ใจตรง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที  59/61

รำคำที เสนอ 3,640.-บำท รำคำที เสนอ 3,640.-บำท ลว. 10  ก.ค. 61
10 ซ้ือวัสดุจัดท้ำซุ้ม 8,920.00               8,920.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   60/61

รำคำที เสนอ 8,920.-บำท รำคำที เสนอ 8,920.-บำท ลว. 10 ก.ค. 61
11 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 445.00                  445.00            เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  66/61

(โครงกำรปลูกปำ่เฉลิมพระเกยีรติ) รำคำที เสนอ 445.-บำท รำคำที เสนอ 445.-บำท ลว. 10 ก.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2561
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    31     เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2561

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

12 ซ้ือตู้เกบ็เอกสำรบำนเหล็ก 2 บำน 11,000.00             11,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้านตะวันพานิชวิทยา ร้านตะวันพานิชวิทยา เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที  61/61
รำคำที เสนอ  11,000.-บำท รำคำที เสนอ  11,000.-บำท ลว. 16  ก.ค. 61

13 ซ้ือตู้ล้ินชัก 4 ล้ินชัก 15,800.00             15,800.00        เฉพำะเจำะจง ร้านตะวันพานิชวิทยา ร้านตะวันพานิชวิทยา เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที   62/61
รำคำที เสนอ 15,000.-บำท รำคำที เสนอ 15,000.-บำท ลว. 16 ก.ค. 61

14 ซ้ือโต๊ะพบัเอนกประสงค์  10 ตัว 27,000.00             27,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้านตะวันพานิชวิทยา ร้านตะวันพานิชวิทยา เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   63/61
รำคำที เสอน 27,000.-บำท รำคำที เสอน 27,000.-บำท ลว. 16 ก.ค. 61

15 ซ้ือผัดลม 3 ขำ  17,500.00             17,500.00        เฉพำะเจำะจง ร้านตะวันพานิชวิทยา ร้านตะวันพานิชวิทยา เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  64/61
รำคำที เสอน 17,500.-บำท รำคำที เสอน 17,500.-บำท ลว.  16  ก.ค. 61

16 ซ้ือพดัลม 24 นิ้ว 12,000.00             12,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้านตะวันพานิชวิทยา ร้านตะวันพานิชวิทยา เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   65/61
รำคำที เสนอ 12,000-บำท รำคำที เสนอ 12,000-บำท ลว. 16 ก.ค. 61

17 ซ้ืออปุกรณ์จัดท้ำซุ้ม 10,090.00             10,090.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  66/61
รำคำที เสนอ 10,090.-บำท รำคำที เสนอ 10,090.-บำท ลว. 16 ก.ค. 61

18 ซ้ือวัสดุโครงกำรจิตอำสำ 3,720.00               3,720.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  67/61
รำคำที เสนอ 3,720.-บำท รำคำที เสนอ 3,720.-บำท ลว. 19 ก.ค. 61

19 โครงกำรกอ่สร้ำงวำงทอ่ระบำยน้้ำ หมู่ 4 848,800.00            848,800.00      ประกวดรำคำ หจก.รำชสีมำกนกวรรณกอ่สร้ำง หจก.ป.เพ่ิมทรัพย์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  13/2561
e-bidding รำคำที เสนอ 800,000.-บำท รำคำที เสนอ 780,000.-บำท และเปน็ประโยชนต่์อรำชกำร ลว. 24 ส.ค. 61

หจก.ปรุใหญ่กรุ๊ป
รำคำที เสนอ 804,300.-บำท
หจก.ป.เพ่ิมทรัพย์
รำคำที เสนอ 780,000.-บำท
บริษัท จตัรุัส 2006 จ ากัด
รำคำที เสนอ 760,000.-บำท

20 โครงกำรซ่อมแซมถนนคสล.ทำงเข้ำ-ออก 2,279,000.00         2,279,000.00    ประกวดรำคำ หจก.รำชสีมำกนกวรรณกอ่สร้ำง หจก.ป.เพ่ิมทรัพย์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  12/2561
ส้ำนกังำนองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล e-bidding รำคำที เสนอ 2,275,000.-บำท รำคำที เสนอ 2,198,000.-บำท และเปน็ประโยชนต่์อรำชกำร ลว. 24 ส.ค. 61
โค้งยำง หจก.ป.เพ่ิมทรัพย์

รำคำที เสนอ 2,198,000.-บำท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

บริษัท จตัรุัส 2006 จ ากัด
รำคำที เสนอ 1,80,000.-บำท

21 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล.บำ้นกดุโคลน 847,100.00            847,100.00      ประกวดรำคำ หจก.โคราชพัฒนะ หจก.ป.เพ่ิมทรัพย์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  11/2561
หมู่ 8 e-bidding รำคำที เสนอ 790,000.-บำท รำคำที เสนอ 715,000.-บำท และเปน็ประโยชนต่์อรำชกำร ลว. 22 ส.ค. 61

หจก.รำชสีมำกนกวรรณกอ่สร้ำง
รำคำที เสนอ 845,000.-บำท 
หจก.สพุรรณีก่อสร้าง
รำคำที เสนอ 770,000.-บำท 
หจก.ปรุใหญ่กรุ๊ป
รำคำที เสนอ 847,100.-บำท
หจก.ป.เพ่ิมทรัพย์
รำคำที เสนอ 715,000.-บำท
บริษัท จรุรัส 2006 จ ากัด
รำคำที เสนอ 719,700.-บำท

22 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนลิ 445.00                  445.00            เฉพำะเจำะจง ร้าน วีอิงค์เจท็ ร้าน วีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  66/61
(โครงกำรปลูกปำ่เฉลิมพระเกยีรติ) รำคำที เสนอ 445.-บำท รำคำที เสนอ 445.-บำท ลว 23 ก.ค. 61 

23 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื องตัดหญ้ำ 585.00                  585.00            เฉพำะเจำะจง นายธรรมรัตน์  ภกัดี นายธรรมรัตน์  ภกัดี เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  67/61
 รำคำที เสนอ 585.-บำท รำคำที เสนอ 585.-บำท ลว 24 ก.ค. 61 

24 จ้ำงเหมำซ่อมเลื อยยนต์ 490.00                  490.00            เฉพำะเจำะจง นายธรรมรัตน์  ภกัดี นายธรรมรัตน์  ภกัดี เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  68/61
รำคำที เสนอ 490.-บำท รำคำที เสนอ 490.-บำท ลว. 24 ก.ค. 61

25 จ้ำงเหมำซ่อมเครื องปรับอำกำศ 4,387.00               4,387.00          เฉพำะเจำะจง หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   69/61
(ส้ำนกัปลัด) รำคำที เสนอ  4,387.-บำท รำคำที เสนอ  4,387.-บำท ลว. 24 ก.ค. 61

26 จ้ำงเหมำซ่อมเครื องปรับอำกำศ 642.00                  642.00            เฉพำะเจำะจง หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  70/61
(กองคลัง) รำคำที เสนอ 642.-บำท รำคำที เสนอ 642.-บำท ลว 24 ก.ค. 61

27 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 979.00                  979.00            เฉพำะเจำะจง ร้านพร ร้านพร เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  71/61
(ร่ำงข้อบญัญัติ) รำคำที เสนอ 979.-บำท รำคำที เสนอ 979.-บำท ลว. 31 ก.ค. 61



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

28 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ย 240.00                  240.00            เฉพำะเจำะจง ร้านไอเดยีการพิมพ์ ร้านไอเดยีการพิมพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   72/61
รำคำที เสนอ 240.-บำท รำคำที เสนอ 240.-บำท ลว. 31 ก.ค. 61

29 ซ้ือวัคซีนพษิสุนขับำ้ 21,000.00             21,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้าน ป.ธรรมพานิชย์ ร้าน ป.ธรรมพานิชย์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   68/61
รำคำที เสนอ  21,000.-บำท รำคำที เสนอ  21,000.-บำท ลว. 31 ก.ค. 61


