
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 วัสดุคอมพวิเตอร์ (ส ำนกัปลัด) 16,830.00            16,830.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   98/63

รำคำที เสนอ 16,830 บำท รำคำที เสนอ 16,830 บำท  ลว. 1 ก.ย. 63
2 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว (ส ำนกัปลัด) 22,130.00            22,130.00         เฉพำะเจำะจง ร้านตะวันพานิช ร้านตะวันพานิช เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   99/63

รำคำที เสนอ 22,130 บำท รำคำที เสนอ 22,130 บำท ลว. 1 ก.ย. 63
3 จัดท ำปำ้ยโครงกำร 520.00                520.00             เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   95/63

(โครงกำรอบรมสำธำรณภยั) รำคำที เสนอ 520.-บำท รำคำที เสนอ 520.-บำท ลว. 1 ก.ย. 63
4 วัสดุส ำนกังำน (ส ำนกัปลัด) 26,590.00            26,590.00         เฉพำะเจำะจง หสส.ปญัญาพานิช หสส.ปญัญาพานิช เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   100/63

รำคำที เสนอ  26,590.-บำท รำคำที เสนอ  26,590.-บำท ลว. 2 ก.ย. 63
5 เครี องปรับอำกำศ ระบบ inverter 47,600.00            47,600.00         เฉพำะเจำะจง หจก.บา้นแอร์ เซอร์วิส หจก.บา้นแอร์ เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   101/63

(กองส่งเสริมกำรเกษตร) รำคำที เสนอ 47,600 บำท รำคำที เสนอ 47,600 บำท ลว. 2 ก.ย. 63
6 จอคอมพวิเตอร์ 3,700.00             3,700.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะบิ๊กซิสเตม็ส์ หจก.เดอะบิ๊กซิสเตม็ส์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   102/63

รำคำที เสนอ 3,700.-บำท รำคำที เสนอ 3,700.-บำท ลว. 3 ก.ย. 63
7 จัดท ำปำ้ยโครงกำร 520.00                520.00             เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   95/63

(โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ) รำคำที เสนอ 520.-บำท รำคำที เสนอ 520.-บำท ลว. 3 ก.ย. 63
8 ตู้เกบ็เอกสำรบำนเหล็ก 2 บำน  22,000.00            22,000.00         เฉพำะเจำะจง หสส.ตะวันพานิช หสส.ตะวันพานิช เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   103/63

จ ำนวน 4 ตู้ รำคำที เสนอ  22,000.-บำท รำคำที เสนอ  22,000.-บำท ลว. 8 ก.ย. 63
9 วัสดุกอ่สร้ำง(ยำงมะตอย) 30,000.00            30,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้านนิดชา ยางมกิซ์ ร้านนิดชา ยางมกิซ์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   104/63

รำคำที เสนอ  30,000.-บำท รำคำที เสนอ  30,000.-บำท ลว. 8 ก.ย. 63
10 จัดท ำปำ้ยโครงกำร 445.00                445.00             เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   96/63

(โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที ) รำคำที เสนอ 445.-บำท รำคำที เสนอ 445.-บำท ลว. 8 ก.ย. 63
11 จ้ำงเหมำพำหนะศึกษำดูงำน 3,500.00             3,500.00          เฉพำะเจำะจง นางบญุกลบั  ศรีสงูเนิน นางบญุกลบั  ศรีสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   97/63

(ดครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที ) รำคำที เสนอ 3,500.-บำท รำคำที เสนอ 3,500.-บำท ลว. 8 ก.ย. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    30     เดือน กันยายน  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 จัดท ำปำ้ยโครงกำร 520.00                520.00             เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   98/63
(โครงกำรอบรมพฒันำศักยภำพ) รำคำที เสนอ 520.-บำท รำคำที เสนอ 520.-บำท ลว. 8 ก.ย. 63

13 ชุดรับแขก 10,000.00            10,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้านเจซัพพลาย ร้านเจซัพพลาย เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   105/63
รำคำที เสนอ  10,000.-บำท รำคำที เสนอ  10,000.-บำท ลว. 9 ก.ย. 63

14 เครื องปั๊มน้ ำแบบหอยโข่ง 18,000.00            18,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัทยอดมอเตอร์ จ ากัด บริษัทยอดมอเตอร์ จ ากัด เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   106/63
รำคำที เสนอ  18,000.-บำท รำคำที เสนอ  18,000.-บำท ลว. 9 ก.ย. 63

15 เครื องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง 9,300.00             9,300.00          เฉพำะเจำะจง บริษัทยอดมอเตอร์ จ ากัด บริษัทยอดมอเตอร์ จ ากัด เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   107/63
รำคำที เสนอ  9,300.-บำท รำคำที เสนอ  9,300.-บำท ลว. 9 ก.ย. 63

16 จัดท ำปำ้ย 520.00                520.00             เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   99/63
(โครงกำรอบรมปอ้งกนัและแกไ้ขยำเสพรติด) รำคำที เสนอ 520.-บำท รำคำที เสนอ 520.-บำท ลว. 9 ก.ย. 63

17 จัดท ำปำ้ยไวนลิ 380.00                380.00             เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   100/63
(โครงกำรก ำจัดขยะอนิทรีย์โดยใช้ไส้เดือน รำคำที เสนอ 380.-บำท รำคำที เสนอ 380.-บำท ลว. 9 ก.ย. 63

18 วัสดุส ำนกังำน (กองกำรศึกษำ) 8,750.00             8,750.00          เฉพำะเจำะจง ร้านตะวันพานิช ร้านตะวันพานิช เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   108/63
รำคำที เสนอ  8,750.-บำท รำคำที เสนอ  8,750.-บำท ลว. 14 ก.ย. 63

19 ตู้เหล็กสี ล้ินชัก 7,000.00             7,000.00          เฉพำะเจำะจง หสส.ปญัญาพานิช หสส.ปญัญาพานิช เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   109/63
รำคำที เสนอ 7,000.-บำท รำคำที เสนอ 7,000.-บำท ลว. 14 ก.ย. 63

20 วัสดุฝึกอบรม 3,100.00             3,100.00          เฉพำะเจำะจง นายมณฑล  รวมวงศ์ นายมณฑล  รวมวงศ์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   110/63
(โครงกำรก ำจัดขยะอนิทรีย์โดยใช้ไส้เดือน) รำคำที เสนอ  3,100.-บำท รำคำที เสนอ  3,100.-บำท ลว. 14 ก.ย. 63

21 เครื องปร๊ินเตอร์ Multifunction 7,500.00             7,500.00          เฉพำะเจำะจง หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   111/63
รำคำที เสนอ 7,500.-บำท รำคำที เสนอ 7,500.-บำท ลว. 17 ก.ย. 63

22 วัสดุส ำนกังำน  (กองคลัง) 16,112.00            16,112.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   112/63
รำคำที เสนอ  16,112.-บำท รำคำที เสนอ  16,112.-บำท ลว. 21 ก.ย. 63

23 เติมเคมแีหง้ถังดับเพลิง 3,600.00             3,600.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดกัส์ บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดกัส์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   113/63

แอนดเ์ซฟตี้ จ ากัด แอนดเ์ซฟตี้ จ ากัด ลว. 21 ก.ย. 63

รำคำที เสนอ 3,600.-บำท รำคำที เสนอ 3,600.-บำท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

24 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน (กองช่ำง) 22,757.00            22,757.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   114/63

รำคำที เสนอ 22,757.-บำท รำคำที เสนอ 22,757.-บำท ลว. 21  ก.ย. 63

25 วัสดุกำรศึกษำ 6,071.00             6,071.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   115/63

รำคำที เสนอ 6,071.-บำท รำคำที เสนอ 6,071.-บำท ลว. 21 ก.ย. 63
26 อำหำรเสริม(นม)โรงเรียน 5,865.00             5,865.00          เฉพำะเจำะจง สหกรณ์การเกษตร สค้ิีว สหกรณ์การเกษตร สค้ิีว เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   116/63

รำคำที เสนอ 5,865.-บำท รำคำที เสนอ 5,865.-บำท ลว. 21 ก.ย. 63
27 จัดท ำฝำทอ่ระบำยน้ ำ 4,360.00             4,360.00          เฉพำะเจำะจง นายสรุิยา  แคลว้สงูเนิน นายสรุิยา  แคลว้สงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต  ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  101/63

รำคำที เสนอ 4,360.-บำท รำคำที เสนอ 4,360.-บำท ลว 21 ก.ย. 63


