
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนเมษำยน 2562 3,000.00               3,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   33/62

รำคำที เสนอ 2,000.-บำท รำคำที เสนอ 2,000.-บำท  ลว. 1 เม.ย. 62
2 จ้ำงเหมำเครื องไฟขยำยเสียง 2,500.00               2,500.00     เฉพำะเจำะจง นายพเยา  ศรีสขุ นายพเยา  ศรีสขุ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   37/62

(โครงกำรวันผู้สูงอำย)ุ รำคำที เสนอ 2,500.-บำท รำคำที เสนอ 2,500.-บำท ลว. 2 เม.ย. 62
3 จ้ำงเหมำท้ำอำหำร 30,000.00             30,000.00    เฉพำะเจำะจง นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   38/62

(โครงกำรวันผู้สูงอำย)ุ รำคำที เสนอ  30,000.-บำท รำคำที เสนอ  30,000.-บำท ลว. 2 เม.ย. 62
4 โครงกำรก้ำจัดวัชพชื 48,000.00             48,000.00    เฉพำะเจำะจง นายสมคิด  ไตรสงูเนิน นายสมคิด  ไตรสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   39/62

(โครงกำรคลองสวยน้้ำใส) รำคำที เสนอ  48,000.-บำท รำคำที เสนอ  48,000.-บำท ลว. 2 เม.ย. 62
นายสศิริชยั  สงิหต์ะคุ
รำคำที เสนอ  49,000.-บำท
นางสนัุนท ์ มาตราช
รำคำที เสนอ  48,800.-บำท

5 ซ้ืออปุกรณ์จรำจร 9,300.00               9,300.00     เฉพำะเจำะจง ร้าน เอส เค ซัพพลาย เซอร์วิส ร้าน เอส เค ซัพพลาย เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที  34/62
รำคำที เสนอ 9,300.-บำท รำคำที เสนอ 9,300.-บำท ลว. 4 เม.ย. 62

6 จ้ำงจัดท้ำพวงมำลำดอกไมส้ด 1,000.00               1,000.00     เฉพำะเจำะจง นายประพาศ  แปลนกลาง นายประพาศ  แปลนกลาง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   40/62
(พธิีบวงสรวงทำ้ยสุรนำรี) รำคำที เสนอ 1,000.-บำท รำคำที เสนอ 1,000.-บำท ลว. 4 เม.ย. 62

7 จ้ำงจัดท้ำปำ้ยรณรงค์อบุติัเหตุช่วงเทศกำล 3,920.00               3,920.00     เฉพำะเจำะจง ร้าน วีอิงค์เจท็ ร้าน วีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   41/62
รำคำที เสนอ 3,920.-บำท รำคำที เสนอ 3,920.-บำท ลว. 4 เม.ย. 62

8 ซ้ืออปุกรณ์ฝึกอบรม 4,984.00               4,984.00     เฉพำะเจำะจง หจก. เอ วี โปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก. เอ วี โปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   35/62
(โครงกำรอบรมส่งเสริมอนำมยั) รำคำที เสนอ 4,984.-บำท รำคำที เสนอ 4,984.-บำท ลว. 11 เม.ย. 62

9 โครงกำรกอ่สร้ำงจุดพกัขยะอนัตรำย 36,000.00             35,000.00    เฉพำะเจำะจง นายบรรณวิชญ์  ถีสงูเนิน นายกังวาล  เหบิกระโทก เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที   3/2562
รำคำที เสนอ 36,000.-บำท รำคำที เสนอ 35,000.-บำท ลว. 11 เม.ย. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน   2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    30    เดือนเมษายน  พ.ศ.  2562

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

นางมานพ  ศรสงูเนิน
รำคำที เสนอ 35,500.-บำท
นายกังวาล  เหบิกระโทก
รำคำที เสนอ 35,000.-บำท

10 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 445.00                  445.00        เฉพำะเจำะจง ร้าน วีอิงค์เจท็ ร้าน วีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   42/62
(โครงกำรอบรมส่งเสริมอนำมยัเจริญพนัธ)์ รำคำที เสนอ 445.-บำท รำคำที เสนอ 445.-บำท ลว. 17 เม.ย. 62

11 จ้ำงเหมำติดต้ังและปรับปรุงกระจกโค้ง 59,500.00             59,500.00    เฉพำะเจำะจง ร้าน เอส.เค.ซัพพลายเซอร์วิส ร้าน เอส.เค.ซัพพลายเซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   43/62
รำคำที เสนอ 59,500.-บำท รำคำที เสนอ 59,500.-บำท ลว. 25 เม.ย. 62

12 โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร คสล.แบบ 578,000.00            498,000.00  ประกวดรำคำ หจก.สพุรรณีก่อสร้าง หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาเก็จตติ้ง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที   4/2562
Asphalt concreate อเิล็กทรอนกิส์ รำคำที เสนอ  514,000.-บำท รำคำที เสนอ  498,000.-บำท และเปน็ประโยชนต่์อรำชกำร ลว 5 เม.ย. 62

หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาเก็จตติ้ง
รำคำที เสนอ  498,000.-บำท

13 ค่ำจ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 430.00                  430.00        เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  44/62
(โครงกำรเยำวชนกล้ำดี) รำคำที เสนอ 430.-บำท รำคำที เสนอ 430.-บำท ลว. 17 เม.ย. 62

14 จ้ำงเหมำรถปรับอำกำศ 30,000.00             30,000.00    เฉพำะเจำะจง หา้งหุ้นสว่นจ ากัด  เชดิธงชยั หา้งหุ้นสว่นจ ากัด  เชดิธงชยั เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   45/62
(โครงกำรอบรมเยำวชนกล้ำดี) รำคำที เสนอ 30,000.-บำท รำคำที เสนอ 30,000.-บำท ลว. 25 เม.ย. 62

15 จ้ำงเหมำตรวจสภำพ รถ บว 3931 นม 2,820.00               2,820.00     เฉพำะเจำะจง นายบญุสม  พันธ์โคกกรวด นายบญุสม  พันธ์โคกกรวด เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  46/62
รำคำที เสนอ  2,8200.-บำท รำคำที เสนอ  2,8200.-บำท ลว. 25 เม.ย. 62


