
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนกมุภำพนัธ์ 2562 3,000.00               3,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   20/62

รำคำที เสนอ 3,000.-บำท รำคำที เสนอ 3,000.-บำท  ลว. 1 ก.พ. 62
2 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว (สป.) 9,525.00               9,525.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดสัก์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดสัก์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   21/62

รำคำที เสนอ 9,525.-บำท รำคำที เสนอ 9,525.-บำท ลว. 1 ก.พ. 62
3 จ้ำงเหมำจัดหำพำหนะ 23,000.00             23,000.00    เฉพำะเจำะจง นายพศิน  ปวีณพงษ์พัฒน์  

(โครงกำรอบรมศึกษำดูงำน) รำคำที เสนอ 23,000.-บำท
4 อำหำรเสริม (นม) ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 5,865.00               5,865.00      เฉพำะเจำะจง สหกรณ์การเษตรสค้ิีว สหกรณ์การเษตรสค้ิีว เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   22/62

รำคำที เสนอ 5,865.-บำท รำคำที เสนอ 5,865.-บำท ลว. 6 ก.พ. 62
5 วัสดุคอมพวิเตอร์ (กองช่ำง) 3,720.00               3,720.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดสัก์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดสัก์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   23/62

รำคำที เสนอ 3,720.-บำท รำคำที เสนอ 3,720.-บำท ลว. 6 ก.พ. 62
6 วัสดุไฟฟำ้ 15,943.00             15,943.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เอสพี โปร เอ็นจเินียริ่ง หจก.เอสพี โปร เอ็นจเินียริ่ง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   24/62

รำคำที เสนอ 15,943.-บำท รำคำที เสนอ 15,943.-บำท ลว. 6 ก.พ. 62
7 ของที ระลึก 1,500.00               1,500.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดสัก์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดสัก์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   25/62

(โครงกำรศึกษำดูงำนคัดแยกขยะ) รำคำที เสนอ 1,500.-บำท รำคำที เสนอ 1,500.-บำท ลว. 20 ก.พ. 62
8 วัสดุโครงกำรฝึกอบรม 2,750.00               2,750.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดสัก์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดสัก์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   26/62

(โครงกำรคลองสวยน้้ำใส) รำคำที เสนอ 2,750.-บำท รำคำที เสนอ 2,750.-บำท ลว. 20 ก.พ. 62
9 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยประชำสัมพนัธ์เลือกต้ัง 4,400.00               4,400.00      เฉพำะเจำะจง นายแยม้  จงสงูเนิน นายแยม้  จงสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  25/62

รำคำที เสนอ 4,400.-บำท รำคำที เสนอ 4,400.-บำท ลว. 20 ก.พ. 62
10 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 2,390.00               2,390.00      เฉพำะเจำะจง ร้านไอเดยีการพิมพ์ ร้านไอเดยีการพิมพ์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงลขที   26/62

(โครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะต้นทำง) รำคำที เสนอ 2,390.-บำท รำคำที เสนอ 2,390.-บำท ลว. 20 ก.พ. 62
11 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 445.00                  445.00         เฉพำะเจำะจง ร้าน วีอิงค์เจท็ ร้าน วีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงลขที   27/62

(โครงกำรคลองสวยน้้ำใส) รำคำที เสนอ 445.-บำท รำคำที เสนอ 445.-บำท ลว. 20 ก.พ. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์   2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่   28     เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป



12 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงเครื องถ่ำยเอกสำร 4,300.00               4,300.00      เฉพำะเจำะจง ร้าน โคราชออฟฟิศ ร้าน โคราชออฟฟิศ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  28/ 62
รำคำที เสนอ4,300.-บำท รำคำที เสนอ4,300.-บำท ลว. 20 ก.พ. 62

13 จ้ำงเหมำจัดหำรถตู้ปรับอำกำศ 3,000.00               3,000.00      เฉพำะเจำะจง นายอุทศิ  ถ้วนสงูเนิน นายอุทศิ  ถ้วนสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  29/62
(โครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะต้นทำง) รำคำที เสนอ 3,000.-บำท รำคำที เสนอ 3,000.-บำท ลว. 20 ก.พ. 62

14 จ้ำงเหมำจัดหำรถบสัปรับอำกำศ 8,000.00               8,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก.วงศืวนิชกังวาฬ หจก.วงศืวนิชกังวาฬ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  30/62
(โครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะต้นทำง) รำคำที เสนอ 8,000.-บำท รำคำที เสนอ 8,000.-บำท ลว. 20 ก.พ. 62

15 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงเครื องปรับอำกำศ 1,337.50               1,337.50      เฉพำะเจำะจง หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  31/62
(ส้ำนกัปลัด) รำคำที เสนอ 1,337.50 บำท รำคำที เสนอ 1,337.50 บำท ลว. 25 ก.พ. 62


