
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนพฤษภำคม 2561 5,500.00               5,500.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   43/61

รำคำที เสนอ 5,500.-บำท รำคำที เสนอ 5,500.-บำท  ลว. 1 พ.ค. 61
2 จ้ำงเหมำปรับระดับฝำตะแกรง หมู่ 6 13,200.00             13,200.00    เฉพำะเจำะจง นายนพดล  พวยกระโทก นายนพดล  พวยกระโทก เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลจ้ำงเลขที  46/61

รำคำที เสนอ  13,000.-บำท รำคำที เสนอ  13,000.-บำท และอยู่ในวงเงินที ก้ำหนด ลว 3 พ.ค. 61
นายประสงค์  ฝาสงูเนิน
รำคำที เสนอ  13,200.-บำท
นายพัชรพล  ทพิยส์นัเทยีะ
รำคำที เสนอ  13,100.-บำท

3 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว(ส้ำนกัปลัด) 6,100.00               6,100.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที   49/61
รำคำที เสนอ 6,100.-บำท รำคำที เสนอ 6,100.-บำท ลว. 4 พ.ค. 61

4 ซ้ือวัสดุโครงกำรอบรม 9,000.00               9,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้านตะวันพาณิชวิทยา ร้านตะวันพาณิชวิทยา เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที   48/61
(โครงกำรไส้เดือนดิน) รำคำที เสอน 9,000.-บำท รำคำที เสอน 9,000.-บำท ลว. 4 พ.ค. 61

5 จ้ำงเหมำตรวจสภำพรถยนต์ 2,560.00               2,560.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน อู่เสนห่เ์ซอร์วิส ร้ำน อู่เสนห่เ์ซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  47/61
(บว 3931 นม) รำคำที เสนอ 2,560.-บำท รำคำที เสนอ 2,560.-บำท ลว.4 พ.ค. 61
โครงกำรซ่อมแซมเปลี ยนหลังคำพร้อม 358,000.00            358,000.00  เฉพำะเจำะจง บ.เอ็ม.เอส.ไอ.คอนสตรัคชั่น บ.เอ็ม.เอส.ไอ.คอนสตรัคชั่น เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  5/2561
ฝ้ำเพดำน รำคำที เสนอ 356,000.-บำท รำคำที เสนอ 355,000.-บำท และอยู่ในวงเงินที ก้ำหนด ลว. 7 พ.ค. 61

หจก.ส.เศรษฐชาญ อินเตอร์
รำคำที เสนอ 358,000.-บำท
หจก. ช.ชา่งโลหะกิจ
รำคำที เสนอ 357,000.-บำท

6 จ้ำงเหมำตกแต่งซุ้มงำน 25,000.00             25,000.00    เฉพำะเจำะจง น.ส.สมมาส  หวยสงูเนิน น.ส.สมมาส  หวยสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   48/61
(ประเพณีกนิเข่ำค ้ำ) รำคำที เสนอ 25,000.-บำท รำคำที เสนอ 25,000.-บำท ลว. 8 พ.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม   2561
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    31     เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2561

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

7 ซ้ือวันสดุงำนบำ้นงำนครัว (ศึกษำ) 7,685.00               7,685.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที   44/61

รำคำที เสนอ 7,685.-บำท รำคำที เสนอ 7,685.-บำท ลว. 15 พ.ค. 61
8 ซ้ือวัสดุกำรศึกษำ 1,830.00               1,830.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที   45/61

รำคำที เสนอ 1,830.-บำท รำคำที เสนอ 1,830.-บำท ลว. 15 พ.ค. 61
9 โครงกำรซ่อมแซมถนน คสล. 158,000.00            157,000.00  เฉพำะเจำะจง หจก. ป.เพ่ิมทรัพย ์ หจก. ป.เพ่ิมทรัพย ์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  6/2561

บำ้นเกำะ หมู่ 5 รำคำที เสนอ 157,000.-บำท รำคำที เสนอ 156,000.-บำท และอยู่ในวงเงินที ก้ำหนด ลว. 16 พ.ค. 61
หจก.เนวี่ 33 มารีน 35 กรุ๊ป
รำคำที เสนอ 158,000.-บำท
หจก.ทรัพยธ์าดา
รำคำที เสนอ 157,500.-บำท

10 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 14,160.00             14,160.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   46/61
รำคำที เสนอ 14,160.-บำท รำคำที เสนอ 14,160.-บำท ลว. 17 พ.ค. 61

11 ซ้ือน้ำยำพน่หมอกควัน 15,000.00             15,000.00    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์สาธาระสขุ สหกรณ์สาธารณสขุ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   47/61
รำคำที เสอน 15,000.-บำท รำคำที เสอน 15,000.-บำท ลว. 17 พ.ค. 61

12 จ้ำงเหมำซ่อมแอร์ (กองคลัง) 1,872.50               1,872.50     เฉพำะเจำะจง หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   49/61
รำคำที เสนอ 1,872.50 บำท รำคำที เสนอ 1,872.50 บำท ลว. 17 พ.ค. 61

13 จ้ำงเหมำตรวจสภำพรถยนต์ 4,650.00               4,650.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน อู่เสนห่เ์ซอร์วิส ร้ำน อู่เสนห่เ์ซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  50/61
(บว 3931 นม) รำคำที เสนอ 4,650.-บำท รำคำที เสนอ 4,650.-บำท ลว. 21 พ.ค. 61

14 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 430.00                  430.00        เฉพำะเจำะจง ร้าน วีอิงค์เจท็ ร้าน วีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  51/61
(อบรมไส้เดือนดิน) รำคำที เสนอ  430.-บำท รำคำที เสนอ  430.-บำท ลว. 24 พ.ค. 61

15 จ้ำงเหมำเปลี ยนยำงรถยนต์ 19,754.00             19,754.00    เฉพำะเจำะจง หจก.มณฑลคาร์เซอร์วิส หจก.มณฑลคาร์เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  52/61
ขก 3257 นม รำคำที เสนอ  19,754.-บำท รำคำที เสนอ  19,754.-บำท ลว. 24 พ.ค. 61

16 โครงกำรซ่อมแซมถนน คสล. 158,000.00            157,000.00  เฉพำะเจำะจง หจก. ป.เพ่ิมทรัพย ์ หจก. ป.เพ่ิมทรัพย ์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  6/2561
บำ้นเกำะ หมู่ 5 รำคำที เสนอ 157,000.-บำท รำคำที เสนอ 156,000.-บำท และอยู่ในวงเงินที ก้ำหนด ลว. 16 พ.ค. 61

หจก.เนวี่ 33 มารีน 35 กรุ๊ป
รำคำที เสนอ 158,000.-บำท



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

หจก.ทรัพยธ์าดา
รำคำที เสนอ 157,500.-บำท

17 ซ้ือเครื องพน่หมอกควัน 59,000.00             47,200.00    เฉพำะเจำะจง ร้านธวัชชยั  การค้า ร้านธวัชชยั  การค้า เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   50/61
รำคำที เสนอ 47,200.-.บำท รำคำที เสนอ 47,200.-.บำท ลว. 31 พ.ค. 61


