
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนกนัยำยน 2561 6,500.00             6,500.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   99/61

รำคำที เสนอ 6,500 บำท รำคำที เสนอ 6,500 บำท  ลว. 1 ก.ย. 61
2 ซ่อมเครื องปร๊ินเตอร์ 535.00                535.00             เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเตม็ หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเตม็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   92/61

(กองส่งเสริมกำรเกษตร) รำคำที เสนอ  535.-บำท รำคำที เสนอ  535.-บำท ลว. 5 ก.ย. 61
3 เติมเคมแีหง้ 5,200.00             5,200.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ราชสมีาดบัเพลงิเซฟตี้ หจก.ราชสมีาดบัเพลงิเซฟตี้ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   100/61

รำคำที เสนอ  5,200.-บำท รำคำที เสนอ  5,200.-บำท ลว. 6 ก.ย. 61
4 จ้ำงเหมำรถโดยสำร 10,000.00            10,000.00         เฉพำะเจำะจง นางบญุกลบั  ศรีสงูเนิน นางบญุกลบั  ศรีสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือจ้ำงที   93/61

(ศึกษำดูงำนเศรษฐกจิพอเพยีง) รำคำที เสนอ  10,000.-บำท รำคำที เสนอ  10,000.-บำท ลว. 6 ก.ย. 61
5 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนลิ 445.00                445.00             เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือจ้ำงที   94/61

(ปำ้ยแปลงสำธิตเศรษฐกจิพอเพยีง) รำคำที เสนอ  445.-บำท รำคำที เสนอ  445.-บำท ลว. 6 ก.ย. 61
6 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนลิ 445.00                445.00             เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือจ้ำงที   95/61

(ศึกษำดูงำนเศรษฐกจิพอเพยีง) รำคำที เสนอ  445.-บำท รำคำที เสนอ  445.-บำท ลว. 6 ก.ย. 61
7 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม 3,988.00             3,988.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   101/61

รำคำที เสนอ  3,988.-บำท รำคำที เสนอ  3,988.-บำท ลว. 6 ก.ย. 61
8 วัสดุส้ำนกังำน 7,842.00             7,842.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   102/61

(กองส่งเสริมกำรเกษตร) รำคำที เสนอ  7,842.-บำท รำคำที เสนอ  7,842.-บำท ลว. 6 ก.ย. 61
9 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม 4,780.00             4,780.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   103/61

(โครงกำรจัดท้ำแปลงสำธิตเศรษฐกจิฯ) รำคำที เสนอ  4,780.-บำท รำคำที เสนอ  4,780.-บำท ลว. 7 ก.ย. 61
10 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์สำธิต 4,850.00             4,950.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   105/61

(โครงกำรจัดท้ำแปลงสำธิตเศรษฐกจิฯ) รำคำที เสนอ  4,950.-บำท รำคำที เสนอ  4,950.-บำท ลว. 7 ก.ย. 61
11 ซ้ือโทรศัพทเ์คลื อนที 7,000.00             7,000.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเตม็ หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเตม็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   106/61

รำคำที เสนอ  7,000.-บำท รำคำที เสนอ  7,000.-บำท ลว. 7 ก.ย. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2561
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    30     เดือน กันยายน  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 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไฟกระพริบพลังงำน 35,000.00            35,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้านธวัชชยัการค้า ร้านธวัชชยัการค้า เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   96/61
แสงอำทติย์ รำคำที เสนอ  35,000.-บำท รำคำที เสนอ  35,000.-บำท ลว. 11 ก.ย. 61

13 จ้ำงเหมำซ่อมเครื องปรับอำกำศ 2,996.00             2,996.00          เฉพำะเจำะจง หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   97/61
(หอ้งประชุม) รำคำที เสนอ  2,996.-บำท รำคำที เสนอ  2,996.-บำท ลว. 11 ก.ย. 61

14 ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำงบำ้นผู้พกิำร หมู่ 4 20,000.00            20,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.โคกกรวดค้าไม้ หจก.โคกกรวดค้าไม้ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   107/61
รำคำที เสนอ  20,000.-บำท รำคำที เสนอ  20,000.-บำท ลว. 13 ก.ย. 61

15 ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำงบำ้นผู้พกิำร หมู่ 1 40,000.00            40,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.โคกกรวดค้าไม้ หจก.โคกกรวดค้าไม้ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   108/61
รำคำที เสนอ  40,000.-บำท รำคำที เสนอ  40,000.-บำท ลว. 13 ก.ย. 61

16 ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำงบำ้นผู้พกิำร หมู่ 7 20,000.00            20,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.โคกกรวดค้าไม้ หจก.โคกกรวดค้าไม้ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   109/61
รำคำที เสนอ  20,000.-บำท รำคำที เสนอ  20,000.-บำท ลว. 13 ก.ย. 61

17 ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำงบำ้นผู้พกิำร หมู่ 6 20,000.00            20,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.โคกกรวดค้าไม้ หจก.โคกกรวดค้าไม้ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   110/61
รำคำที เสนอ  20,000.-บำท รำคำที เสนอ  20,000.-บำท ลว. 13 ก.ย. 61

18 ซ้ือวีซีดี 7,990.00             7,990.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเตม็ หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเตม็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   112/61
รำคำที เสนอ  7,990.-บำท รำคำที เสนอ  7,990.-บำท ลว. 13 ก.ย. 61

19 ซ้ือชุดเครื องแบบ อปพร. 21,200.00            21,200.00         เฉพำะเจำะจง ร้านโคราชดบัเพลงิแอนดเ์ซฟตี้ ร้านโคราชดบัเพลงิแอนดเ์ซฟตี้ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   113/61
รำคำที เสนอ  21,200.-บำท รำคำที เสนอ  21,200.-บำท ลว. 13 ก.ย. 61

20 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื องปั๊มน้้ำ 5,250.00             5,250.00          เฉพำะเจำะจง นายประสงค์  ฟาสงูเนิน นายประสงค์  ฟาสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   98/61
รำคำที เสนอ  5,250.-บำท รำคำที เสนอ  5,250.-บำท ลว. 13 ก.ย. 61

21 ซ้ืออำหำรเสริม(นม) 5,865.00             5,865.00          เฉพำะเจำะจง สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   114/61
รำคำที เสนอ  5,865.-บำท รำคำที เสนอ  5,865.-บำท ลว. 20 ก.ย. 61

22 ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 4,606.35             4,606.35          เฉพำะเจำะจง หจก.เอสพี โปร เอ็นจเินียริ่ง หจก.เอสพี โปร เอ็นจเินียริ่ง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   115/61
รำคำที เสนอ  4,606.35.-บำท รำคำที เสนอ  4,606.35.-บำท ลว. 20 ก.ย. 61


