
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนกมุภำพนัธ์ 2563 3,000.00               3,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   18/63

รำคำที เสนอ 3,000.-บำท รำคำที เสนอ 3,000.-บำท  ลว. 3 ก.พ. 63
2 ซ้ือของรำงวัล 10,446.00             10,446.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดสัก์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดสัก์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   19/63

รำคำที เสนอ 10,446.-บำท รำคำที เสนอ 10,446.-บำท ลว. 12 ก.พ. 63
3 จัดซ้ือถ้วยรำงวัล 7,800.00               7,800.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดสัก์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดสัก์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   20/63

รำคำที เสนอ 7,800.-บำท รำคำที เสนอ 7,800.-บำท ลว. 12 ก.พ. 63
4 จัดซ้ืออปุกรณ์แข่งขันกฬีำ 19,034.00             19,034.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดสัก์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดสัก์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   21/63

รำคำที เสนอ 19,034.-บำท รำคำที เสนอ 19,034.-บำท ลว. 12 ก.พ. 63
5 วัสดุกฬีำพื้นบำ้น 645.00                  645.00         เฉพำะเจำะจง นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   22/63

รำคำที เสนอ 645.-บำท รำคำที เสนอ 645.-บำท ลว. 12 ก.พ. 63
6 ซ้ือของที ระลึก 1,000.00               1,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอสพี โปร เอ็นจเินียริ่ง หจก.เอสพี โปร เอ็นจเินียริ่ง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   23/63

(โครงกำรศึกษำดูงำนคัดแยกขยะ) รำคำที เสนอ 1,000.-บำท รำคำที เสนอ 1,000.-บำท ลว. 12 ก.พ. 63
7 จ้ำงเหมำจัดท้ำสนำม 10,000.00             10,000.00    เฉพำะเจำะจง นางเครือวัลย ์ ถีสงูเนิน นางเครือวัลย ์ ถีสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   43/63

(โครงกำรแข่งขันกฬีำ) รำคำที เสนอ 10,000.-บำท รำคำที เสนอ 10,000.-บำท ลว. 12 ก.พ. 63
8 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 1,580.00               1,580.00      เฉพำะเจำะจง ร้านวีองค์เจท็ ร้านวีองค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   44/63

(โครงกำรแข่งขันกฬีำ) รำคำที เสนอ 1,580.-บำท รำคำที เสนอ 1,580.-บำท ลว. 12 ก.พ. 63
9 จ้ำงเหมำเครื องไฟขยำยเสียง 2,500.00               2,500.00      เฉพำะเจำะจง นายพเยา  ศรีสกุ นายพเยา  ศรีสกุ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   45/63

รำคำที เสนอ 2,500.-บำท รำคำที เสนอ 2,500.-บำท ลว. 12 ก.พ. 63
10 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ย 1,795.00               1,795.00      เฉพำะเจำะจง ร้านวีองค์เจท็ ร้านวีองค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   46/63

(โครงกำรคัดแยกขยะต้นทำง) รำคำที เสนอ 1,795.-บำท รำคำที เสนอ 1,795.-บำท ลว. 12 ก.พ. 63
11 จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรและเครื องดื ม 18,700.00             18,700.00    เฉพำะเจำะจง นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   48/63

รำคำที เสนอ 18,700.-บำท รำคำที เสนอ 18,700.-บำท ลว. 12 ก.พ. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์   2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่   28     เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป



12 จ้ำงเหมำพำหนะศึกษำดูงำน 8,000.00               8,000.00      เฉพำะเจำะจง นางบญุกลบั  ศรีสงูเนิน นางบญุกลบั  ศรีสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   49/63
(โครงกำรคัดแยกขยะต้นทำง) รำคำที เสนอ 8,000.-บำท รำคำที เสนอ 8,000.-บำท ลว. 17 ก.พ. 63

13 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม 1,440.00               1,440.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดสัก์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดสัก์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   24/63
(โครงกำรศึกษำดูงำน ป ี63) รำคำที เสนอ 1,440.-บำท รำคำที เสนอ 1,440.-บำท ลว. 18 ก.พ. 63

14 ซ้ือของที ระลึก 6,000.00               6,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดสัก์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดสัก์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   25/63
(โครงกำรศึกษำดูงำน ป ี63) รำคำที เสนอ 6,000.-บำท รำคำที เสนอ 6,000.-บำท ลว. 18  ก.พ. 63

15 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 380.00                  380.00         เฉพำะเจำะจง ร้านวีองค์เจท็ ร้านวีองค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  50/63
(โครงกำรศึกษำดูงำนป ี63) รำคำที เสนอ 380.-บำท รำคำที เสนอ 380.-บำท ลว. 18 ก.พ. 63

16 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม 2,250.00               2,250.00      เฉพำะเจำะจง ร้านพร ร้านพร เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงลขที   51/63
(โครงกำรศึกษำดูงำนป ี63) รำคำที เสนอ 2,250.-บำท รำคำที เสนอ 2,250.-บำท ลว. 18 ก.พ. 63

17 จ้ำงเหมำพำหนะศึกษำดูงำน 40,000.00             40,000.00    เฉพำะเจำะจง นางร าไร  ณัฐนันท์ นางร าไร  ณัฐนันท์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงลขที   52/63
(โครงกำรศึกษำดูงำนป ี63) รำคำที เสนอ 40,000.-บำท รำคำที เสนอ 40,000.-บำท ลว. 24 ก.พ. 63

18 จ้ำงเหมำส้ำรวจ สุนขั-แมว 1,974.00               1,974.00      เฉพำะเจำะจง นางอนัญญา  รอสงูเนิน นางอนัญญา  รอสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  53/ 63
รำคำที เสนอ  1,974.-บำท รำคำที เสนอ  1,974.-บำท ลว. 24 ก.พ. 63


