
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนกมุภำพนัธ์ 2561 3,000.00               3,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   24/61

รำคำที เสนอ 3,000.-บำท รำคำที เสนอ 3,000.-บำท  ลว. 1 ก.พ. 61
2 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนลิ 520.00                  520.00         เฉพำะเจำะจง ร้าน วีอิงค์เจท็ ร้าน วีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  20/61

(โครงกำร อบต.พบประชำชน) รำคำที เสนอ 520.-บำท รำคำที เสนอ 520.-บำท ลว. 1 ก.พ. 61
3 ซ้ือน้้ำดื ม 1,600.00               1,600.00      เฉพำะเจำะจง นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   25/61

(โครงกำร อบต.พบประชำชน) รำคำที เสนอ 1,600.-บำท รำคำที เสนอ 1,600.-บำท ลว. 1 ก.พ. 61
4 วัสดุฝึกอบรม 2,200.00               2,200.00      เฉพำะเจำะจง นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   26/61

รำคำที เสนอ 2,200.-บำท รำคำที เสนอ 2,200.-บำท ลว 7 ก.พ. 61
5 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนลิ 445.00                  445.00         เฉพำะเจำะจง ร้าน วีอิงค์เจท็ ร้าน วีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  21/ 61

(โครงกำรอบรมยุวชนเกษตร) รำคำที เสนอ 445.-บำท รำคำที เสนอ 445.-บำท ลว. 7 ก.พ. 61
6 จ้ำงเหมำจัดหำรถ 7,000.00               7,000.00      เฉพำะเจำะจง นางบญุกลบั  ศรีสงูเนิน นางบญุกลบั  ศรีสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  22/61

(โครงกำรอบรมยุวชนเกษตร) รำคำที เสนอ 7,000.-บำท รำคำที เสนอ 7,000.-บำท ลว. 8 ก.พ. 61
7 โครงกำรขุดลอก บำ้นคลองพดุซำ หมู่ 4 326,500.00            323,000.00   เฉพำะเจำะจง หจก.โคราชสนิสยาม หจก.โคราชสนิสยาม เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  1/2561

ถึงบำ้นโค้งยำง หมู่ 3 รำคำที เสนอ  323,000.-บำท รำคำที เสนอ  323,000.-บำท และเปน็ประโยชนต่์อรำชกำร ลว. 9 ก.พ. 61
หจก.สามเพชรกระจกอลมูเินียม
รำคำที เสนอ 325,000.-บำท
หจก.อุดหนุนการโยธา
รำคำที เสนอ 334,000.-บำท

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์   2561
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่   28     เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

8 โครงกำรขุดสระหนำ้ที ท้ำกำร อบต. 171,000.00            168,000.00   เฉพำะเจำะจง หจก.โคราชสนิสยาม หจก.โคราชสนิสยาม เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  2/2561
รำคำที เสนอ 168,000.-บำท รำคำที เสนอ 168,000.-บำท และเปน็ประโยชนต่์อรำชกำร ลว. 9 ก.พ. 61
หจก.สามเพชรกระจกอลมูเินียม
รำคำที เสนอ 180,000.-บำท
หจก.อุดหนุนการโยธา
รำคำที เสนอ 175,000.-บำท

9 โครงกำรขุลอกคลองเหมอืงหว้ำ 230,000.00            227,000.00   เฉพำะเจำะจง หจก. ป.เพ่ิมทรัพย์ หจก. ป.เพ่ิมทรัพย์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที   3/2561
บำ้นคลองพดุซำ หมู่ 4 ถึงบำ้นเหมอืงลี รำคำที เสนอ  227,000.-บำท รำคำที เสนอ  227,000.-บำท และเปน็ประโยชนต่์อรำชกำร ลว.12 ก.พ. 61
หมู่ 7 หจก.ทรัพยธ์าดา

รำคำที เสนอ 229,000.-บำท
หจก.เนวี่ มารีน 35 กรุ๊ป
รำคำที เสนอ 230,000.-บำท

10 ค่ำจัดซ้ือวัสดุผึกอบรม 1,530.00               1,530.00      เฉพำะเจำะจง หจก. เอ วี โปรดกัส ์เซนเตอร์ หจก. เอ วี โปรดกัส ์เซนเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   32/61
(โครงกำรศึกษำดูงำน) รำคำที เสนอ 1,530.-บำท รำคำที เสนอ 1,530.-บำท ลว 10 ก.พ. 61

11 ค่ำจัดซ้ือถ้วยรำงวัล 6,700.00               6,700.00      เฉพำะเจำะจง บ.รวมวิทยา  จ ากัด บ.รวมวิทยา  จ ากัด เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลซ้ือ เลขที  27/61
(โครงกำรแย่งขันกฬีำต้ำนยำเสพติด) รำคำที เสนอ 6,700.-บำท รำคำที เสนอ 6,700.-บำท ลว 14 ก.พ. 61

12 ค่ำจัดซ้ือวัสดุกฬีำ 20,860.00             20,860.00    เฉพำะเจำะจง บ.รวมวิทยา  จ ากัด บ.รวมวิทยา  จ ากัด เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลซ้ือ เลขที  28/61
(โครงกำรแข่งขันกฬีำต้ำนยำเสพติด) รำคำที เสนอ 20,860.-บำท รำคำที เสนอ 20,860.-บำท ลว 14 ก.พ. 61

13 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนลิ 1,580.00               1,580.00      เฉพำะเจำะจง ร้าน วีอิงค์เจท็ ร้าน วีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  23/61
(โครงกำรแข่งขันกฬีำต้ำนยำเสพติด) รำคำที เสนอ 1,580.-บำท รำคำที เสนอ 1,580.-บำท ลว. 14 ก.พ. 61

14 จ้ำงเหมำจัดท้ำสนำม 10,000.00             10,000.00    เฉพำะเจำะจง นายอภชิาต ิ ชาบ าเหน็จ นายอภชิาต ิ ชาบ าเหน็จ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   25/61
(โครงกำรแข่งขันกฬีำต้ำนยำเสพติด) รำคำที เสนอ  10,000.-บำท รำคำที เสนอ  10,000.-บำท ลว 14 ก.พ. 61

15 ซ้ือของรำงวัล 10,816.00             10,816.00    เฉพำะเจำะจง นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   30/61
(โครงกำรแข่งขันกฬีำต้ำนยำเสพติด) รำคำที เสนอ 10,816.-บำท รำคำที เสนอ 10,816.-บำท ลว 14 ก.พ. 61

16 ค่ำจัดซ้ือวัสดุประเพณีพื้นบำ้น 1,710.00               1,710.00      เฉพำะเจำะจง นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   29/61
รำคำที เสนอ 1,710.-บำท รำคำที เสนอ 1,710.-บำท ลว. 15 ก.พ. 61



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

17 ค่ำจัดซ้ือของที ระลึก 4,500.00               4,500.00      เฉพำะเจำะจง หสส.ปญัญาพาณิชวิทยา หสส.ปญัญาพาณิชวิทยา เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   31/61
(โครงกำรศึกษำดูงำน) รำคำที เสนอ 4,500.-บำท รำคำที เสนอ 4,500.-บำท ลว 15 ก.พ. 61

18 จ้ำงเหมำเครื องไฟ - ขยำยเสียง 5,000.00               5,000.00      เฉพำะเจำะจง นายพเยา  ศรีสขุ นายพเยา  ศรีสขุ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   24/61
(โครงกำรแข่งขันกฬีำต้ำนยำเสพติด) รำคำที เสนอ 5,000.-บำท รำคำที เสนอ 5,000.-บำท ลว 15 ก.พ. 61

19 จัดซ้ือรถจักรยำนยนต์ 38,000.00             38,000.00    เฉพำะเจำะจง หจก.ทวีมอเตอร์ 1993 หจก.ทวีมอเตอร์ 1993 เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   33/61
รำคำที เสนอ  38,000.-บำท รำคำที เสนอ  38,000.-บำท  ลว 15 ก.พ. 61

20 จ้ำงเหมำจัดท้ำสนำม 10,000.00             10,000.00    เฉพำะเจำะจง นายอภชิาต ิ ชาบ าเหน็จ นายอภชิาต ิ ชาบ าเหน็จ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   25/61
(โครงกำรแข่งขันกฬีำต้ำนยำเสพติด) รำคำที เสนอ  10,000.-บำท รำคำที เสนอ  10,000.-บำท ลว 14 ก.พ. 61

21 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร 14,850.00             14,850.00    เฉพำะเจำะจง นางสาวสมมาส  หวยสงูเนิน นางสาวสมมาส  หวยสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   26/61
(โครงกำรแข่งขันกฬีำต้ำนยำเสพติด) รำคำที เสนอ  10,000.-บำท รำคำที เสนอ  10,000.-บำท ลว 15 ก.พ. 61

22 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม 2,880.00               2,880.00      เฉพำะเจำะจง ร้าน พร ร้าน พร เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   27/61
(โครงกำรอบรมศึกษำดูงำน) รำคำที เสนอ 2,880.-บำท รำคำที เสนอ 2,880.-บำท ลว 15 ก.พ. 61

23 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 445.00                  445.00         เฉพำะเจำะจง ร้าน วีอิงค์เจท็ ร้าน วีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   28/61
(โครงกำรอบรมศึกษำดูงำน) รำคำที เสนอ 445.-บำท รำคำที เสนอ 445.-บำท ลว 16 ก.พ. 61

24 จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรและเครื องดื ม 4,500.00               4,500.00      เฉพำะเจำะจง นางสาวสมมาส  หวยสงูเนิน นางสาวสมมาส  หวยสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   29/61
(โครงกำรอบรมศึกษำดูงำน) รำคำที เสนอ 4,500.-บำท รำคำที เสนอ 4,500.-บำท ลว 16 ก.พ. 61

25 จ้ำงเหมำจัดหำรถ 35,000.00             35,000.00    เฉพำะเจำะจง นางร าไพ  ณัฎฐนันท์ นางร าไพ  ณัฎฐนันท์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   30/61
(โครงกำรอบรมศึกษำดูงำน) รำคำที เสนอ  3,500.-บำท รำคำที เสนอ  3,500.-บำท ลว 20ก.พ. 61

26 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนลิ 430.00                  430.00         เฉพำะเจำะจง ร้าน วีอิงค์เจท็ ร้าน วีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   31/61
(โครงกำรอบรมผู้สูงอำยุ) รำคำที เสนอ  430.-บำท รำคำที เสนอ  430.-บำท ลว 21 ก.พ. 61

27 จ้ำงเหมำพำหนะ ดูงำนวันเขำจันทร์งำม 4,500.00               4,500.00      เฉพำะเจำะจง นางบญุกลบั  ศรีสงูเนิน นางบญุกลบั  ศรีสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   32/61
(โครงกำรอบรมผู้สูงอำยุ) รำคำที เสนอ  4,500.-บำท รำคำที เสนอ  4,500.-บำท ลว 26 ก.พ. 61

28 จ้ำงเหมำพำหนะ ดูงำนวันเขำจันทร์งำม 4,500.00               4,500.00      เฉพำะเจำะจง นายสนอง  ขนุทอง นายสนอง  ขนุทอง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   33/61
(โครงกำรอบรมผู้สูงอำยุ) รำคำที เสนอ  4,500.-บำท รำคำที เสนอ  4,500.-บำท ลว 26 ก.พ. 61

29 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร 11,000.00             11,000.00    เฉพำะเจำะจง นางสาวสมมาส  หวยสงูเนิน นางสาวสมมาส  หวยสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   34/61
(โครงกำรอบรมผู้สูงอำยุ) รำคำที เสนอ  11,000.-บำท รำคำที เสนอ  11,000.-บำท ลว 26 ก.พ. 61



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

30 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 10,427.15             10,427.15    เฉพำะเจำะจง หจก.เอส พี โปร เอ็นจเินียริ่ง หจก.เอส พี โปร เอ็นจเินียริ่ง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   34/61
รำคำที เสนอ 10427.15.-บำท รำคำที เสนอ 10427.15.-บำท ลว  27 ก.พ. 61


