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รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง หรอืการจ้าง
1 ซ้ือน้้ำมันประจ้ำเดือน พฤศจิกำยน  2562 5,000.00       5,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบรกิารหจก.ไทยณรงค์พงศธรบรกิาร เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   3/63

รำคำที เสนอ 5,000.- บำท 5,000.- บำท ลว. 1 พ.ย. 62
2 จ้ำงเหมำครูดูและเด็ก 8,400           8,400.00     เฉพำะเจำะจง นางประสงค์  เนียมสูงเนิน นางประสงค์  เนียมสูงเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   15/63

รำคำที เสนอ 8,400.- บำท รำคำที เสนอ 8,400.- บำท ลว. 1 พ.ย. 62
3 ซ้ือน้้ำมันประจ้ำเดือน พฤศจิกำยน  2562 500              500.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดักสซ์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดักสซ์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   4/63

(กองช่ำง) รำคำที เสนอ 500.-บำท 500.-บำท ลว. 4 พ.ย. 62
4 จ้ำงเหมำตัดสต๊ิกเกอร์ตัวเลขผลกำร 1,950           1,950.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ภศิูลปส์ติ๊กเกอร์ หจก.ภศิูลปส์ติ๊กเกอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   16/63

ด้ำเนินงำน รำคำที เสนอ 1,950.-บำท รำคำที เสนอ 1,950.-บำท ลว. 6 พ.ย. 62
5 ซ้ือวสัดุฝึกอบรม 1,850           1,850.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดักสซ์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดักสซ์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  5/63

(โครงกำรอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื รำคำที เสนอ 1,850.-บำท 1,850.-บำท ลว. 11  พ.ย. 62
6 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 430              430.00        เฉพำะเจำะจง รา้นวีอิงค์เจ็ท รา้นวีอิงค์เจ็ท เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  17/63

(โครงกำรอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื รำคำที เสนอ 430.-บำท รำคำที เสนอ 430.-บำท ลว. 11  พ.ย. 62
7 จ้ำงเหมำซ่อมเครื องปร๊ินเตอร์ 6,640           6,640.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะบิ๊กซิสเต็มส์ หจก.เดอะบิ๊กซิสเต็มส์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  18/63

(กองช่ำง) รำคำที เสนอ 6,640.-บำท รำคำที เสนอ 6,640.-บำท ลว. 11  พ.ย. 62
8 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 5,863 5,863.00     เฉพำะเจำะจง สหกรณก์ารเษตรสีค้ิว สหกรณก์ารเษตรสีค้ิว เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  6/63

(ส้ำหรับศูนย์พฒันำเด็กเล็ก) รำคำที เสนอ 5,863.-บำท 5,863.-บำท ลว. 18 พ.ย. 62
9 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 20,170.00      20,170.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดักสซ์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดักสซ์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  7/63

รำคำที เสนอ 20,170.-บำท 20,170.-บำท ลว. 18 พ.ย. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน   2562
องค์การบรหิารส่วนต่ าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่     30   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุวงเงนิที่จะซ้ือ
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10 ซ้ือครุภณัฑ์ ตู้เหล์ก มอก. 2 หลัง 11,000.00      11,000.00    เฉพำะเจำะจง หสส.ตะวันพานิช หสส.ตะวันพานิช เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  8/63
(กองคลัง) รำคำที เสนอ 11,000.-บำท รำคำที เสนอ 11,000.-บำท ลว. 18 พ.ย. 62

11 ซ้ือครุภณัฑ์ตู้เก็บเอกสำร 4 ชั้น 40 ช่อง 13,800.00      13,800.00    เฉพำะเจำะจง หสส.ตะวันพานิช หสส.ตะวันพานิช เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  9/63
(กองคลัง) รำคำที เสนอ 13,800.-บำท รำคำที เสนอ 13,800.-บำท ลว. 18 พ.ย. 62

12 จ้ำงเหมำซ่อมเครื องปร๊ินเตอร์ 3,285           3,285.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะบิ๊กซิสเต็มส์ หจก.เดอะบิ๊กซิสเต็มส์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  19/63
(ส้ำนักปลัด) รำคำที เสนอ 3,285.-บำท รำคำที เสนอ 3,285.-บำท ลว. 19  พ.ย. 62

13 จ้ำงเหมำตัดสต๊ิกเกอร์ วสัิยทศัน์,ภำษี 1,800           1,800.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ภศิูลปส์ติ๊กเกอร์ หจก.ภศิูลปส์ติ๊กเกอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  20/63
รำคำที เสนอ 1,800.-บำท รำคำที เสนอ 1,800.-บำท ลว. 19  พ.ย. 62

14 จ้ำงเหมำเครื องไฟขยำยเสียง 2,000.00       2,000.00     เฉพำะเจำะจง นางพเยา  ศรสีุข นางพเยา  ศรสีุข เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  21/63
(โครงกำรรับพระรำชทำงพระฉำยำลักษณ์) รำคำที เสนอ 2,000.-บำท รำคำที เสนอ 2,000.-บำท ลว. 29  พ.ย. 62

15 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 1,020.00       1,020.00     เฉพำะเจำะจง รา้นวีอิงค์เจ็ท รา้นวีอิงค์เจ็ท เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  22/63
(โครงกำรรับพระรำชทำงพระฉำยำลักษณ์) รำคำที เสนอ 1,020.-บำท รำคำที เสนอ 1,020.-บำท ลว. 29  พ.ย. 62

16 จ้ำงเหมำครูดูและเด็ก 7,200.00       7,200.00     เฉพำะเจำะจง นางประสงค์  เนียมสูงเนิน นางประสงค์  เนียมสูงเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  23/63
รำคำที เสนอ 7,200.-บำท รำคำที เสนอ 7,200.-บำท ลว. 29  พ.ย. 62
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บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   15/63

บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   16/63


