
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนมถิุนำยน 2561 6,100.00               6,100.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   51/61

รำคำที เสนอ 6,000.-บำท รำคำที เสนอ 6,000.-บำท  ลว. 1 ม.ิย. 61

2 ซ้ืออำหำรเสริม(นม) ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 6,334.00               6,334.00     เฉพำะเจำะจง สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   52/61

รำคำที เสนอ 6,334.-บำท รำคำที เสนอ 6,334.-บำท ลว. 1 ม.ิย. 61

3 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนลิ 430.00                  430.00        เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  53/61

(โครงกำรส่งเสริมอำชีพ) รำคำที เสนอ 430.-บำท รำคำที เสนอ 430.-บำท ลว. 7 ม.ิย. 61
4 ซ้ือน้้ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อลื น กองเกษตร 500.00                  500.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   53/61

รำคำที เสนอ 500.-บำท รำคำที เสนอ 500.-บำท ลว. 11 ม.ิย. 61
5 จ้ำงเหมำเครื องเสียง 2,000.00               2,000.00     เฉพำะเจำะจง นายพเยา  ศรีสขุ นายพเยา  ศรีสขุ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  55/61

รำคำที เสนอ 2,000.-บำท รำคำที เสนอ 2,000.-บำท ลว. 20 ม.ิย. 61
6 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 2,165.00               2,165.00     เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  56/61

รำคำที เสนอ 2,165.-บำท รำคำที เสนอ 2,165.-บำท ลว. 20 ม.ิย. 61
7 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยปฐมนเิทศก์ 445.00                  445.00        เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  57/61

รำคำที เสนอ 445.-บำท รำคำที เสนอ 445.-บำท ลว. 22 ม.ิย. 61
8 จ้ำงเหมำจัดและตกแต่งสถำนที อบรม 2,000.00               2,000.00     เฉพำะเจำะจง น.ส.ยพุา  แผงดี น.ส.ยพุา  แผงดี เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  58/61

รำคำที เสนอ 2,000.-บำท รำคำที เสนอ 2,000.-บำท ลว. 22 ม.ิย. 61
9 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 4,640.00               4,640.00     เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  59/61

รำคำที เสนอ 4,640.-บำท รำคำที เสนอ 4,640.-บำท ลว. 27 ม.ิย. 61
10 ซ้ือทรำยก้ำจัดลูกน้้ำ 3,000.00               3,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้านชญัญอรชพูาณิชย์ ร้านชญัญอรชพูาณิชย์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   54/61

รำคำที เสนอ 3,000.-บำท รำคำที เสนอ 3,000.-บำท ลว. 22 ม.ิย. 61
11 ซ้ือน้้ำมนัพน่ยุง 6,855.60               6,855.60     เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   55/61

รำคำที เสอน 6,855.60.-บำท รำคำที เสอน 6,855.60.-บำท ลว. 28 ม.ิย. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2561
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    30     เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2561

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

12 จ้ำงเหมำพน่หมอกควัน 2 วัน 6,000.00               6,000.00     เฉพำะเจำะจง นายประสงค์  ฟาสงูเนิน นายประสงค์  ฟาสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  60/61
รำคำที เสนอ  6,000.-บำท รำคำที เสนอ  6,000.-บำท ลว. 28 ม.ิย. 61


