
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน (ส ำนกัปลัด) 15,929.00             15,929.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เอ วี โปรดกัส ์เซ็นเตอร์ หจก.เอ วี โปรดกัส ์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   45/63

รำคำที เสนอ 15,929-บำท รำคำที เสนอ 15,929-บำท  ลว. 1 พ.ค. 63
5 ซ้ือต้นทองอไุร 4,000.00               4,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้านซีพี ไมง้าม ร้านซีพี ไมง้าม เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   46/63

(โครงกำรวันต้นไมแ้หง้ชำติ) รำคำที เสนอ  4,000.-บำท รำคำที เสนอ  4,000.-บำท ลว. 12 พ.ค. 63
6 จ้ำงเหมำจัดท ำปำ้ย 450.00                  450.00        เฉพำะเจำะจง ร้าน วีอิงค์เจท็ ร้าน วีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   67/63

(โครงกำรวันต้นไมแ้หง้ชำติ) รำคำที เสนอ 450.-บำท รำคำที เสนอ 450.-บำท ลว. 12 พ.ค. 63
4 ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 17,214.16             14,214.16    เฉพำะเจำะจง หจก.โคกกรวดค้าไม้ หจก.โคกกรวดค้าไม้ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   47/63

(โครงกำรจัดท ำแปลงสำธิตเศรษฐกจิพอฯ) รำคำที เสนอ 17,214.16 บำท รำคำที เสนอ 17,214.16 บำท ลว. 13 พ.ค. 63
5 ซ้ือวัสดุกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำ) 17,276.00             17,276.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เอ วี โปรดกัส ์เซ็นเตอร์ หจก.เอ วี โปรดกัส ์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   48/63

รำคำที เสนอ 17,276.-บำท รำคำที เสนอ 17,276.-บำท ลว. 13 พ.ค. 63
6 ซ้ือวัสดุซ่อมบำ้นวำตะภยั 7,350.90               7,350.90     เฉพำะเจำะจง หจก.โคกกรวดค้าไม้ หจก.โคกกรวดค้าไม้ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที  49/63

 รำคำที เสนอ 7,350.90 บำท รำคำที เสนอ 7,350.90 บำท ลว. 14 พ.ค. 63
7 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้ 15,704.03             15,704.03    เฉพำะเจำะจง หจก.เอส พี โปรเอ็นจเินียริ่ง หจก.เอส พี โปรเอ็นจเินียริ่ง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที   50/63

7 รำคำที เสอน 15,704.03 บำท รำคำที เสอน 15,704.03 บำท ลว. 14 พ.ค. 63
8 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 8,880.00               8,880.00     เฉพำะเจำะจง ร้าน เอสเค ดบัเพลงิ ร้าน เอสเค ดบัเพลงิ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที   51/63

รำคำที เสนอ 8,800-บำท รำคำที เสนอ 8,800-บำท ลว. 14 พ.ค. 63
9 ซ้ือหมกึเครื องถ่ำยเอกสำร 13,200.00             13,200.00    เฉพำะเจำะจง หจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก. ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที   52/63

รำคำที เสนอ 13,200.-บำท รำคำที เสนอ 13,200.-บำท ลว. 29 พ.ค. 63
10 ซ้ือน้ ำมนั ประจ ำเดือนมถิุนำยน 2,000.00               2,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที   53/63

รำคำที เสนอ  2,000.-บำท รำคำที เสนอ  2,000.-บำท ลว. 29 พ.ค. 63
11 ซ้ืออำหำรเสริม(นม) โรงเรียน 27,878.30             27,878.30    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที   54/63

รำคำที เสนอ 27,878.30 บำท รำคำที เสนอ 27,878.30 บำท ลว. 29 พ.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม   2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    31     เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2563

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

12 จ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงเครื องปรับอำกำศ 2,782.00               2,782.00     เฉพำะเจำะจง หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   51/63
รำคำที เสนอ 2,782-บำท รำคำที เสนอ 2,782-บำท ลว. 31 พ.ค. 63

12 จ้ำงเหมำจัดท ำปำ้ยโครงกำร 445.00                  445.00        เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจด็ ร้านวีอิงค์เจด็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  68/63
(โครงกำรวันต้นไมแ้หง้ชำติ) รำคำที เสนอ 445.-บำท รำคำที เสนอ 445.-บำท ลว .26  พ.ค. 63

13 จ้ำงผู้ช่วยจัดประสบกำรณ์สอนเด็ก 6,300.00               6,300.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.กัญญารัตน์  ใกลส้ขุ น.ส.กัญญารัตน์  ใกลส้ขุ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   69/63
 รำคำที เสนอ 6,300.-บำท รำคำที เสนอ 6,300.-บำท ลว. 29 พ.ค. 63

14 จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดนอกอำคำร 8,000.00               8,000.00     เฉพำะเจำะจง นายประทปี  ง้วนสงูเนิน นายประทปี  ง้วนสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  70/63
รำคำที เสนอ 8,000.-บำท รำคำที เสนอ 8,000.-บำท ลว .29  พ.ค. 63


