
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนพฤษภำคม 2562 4,000.00               4,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   37/62

รำคำที เสนอ 4,000.-บำท รำคำที เสนอ 4,000.-บำท  ลว. 1 พ.ค. 62
2 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหนิคลุก ม.8 70,000.00             69,900.00    เฉพำะเจำะจง หจก. ป.เพ่ิมทรัพย ์ หจก. ป.เพ่ิมทรัพย ์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  5/2562

รำคำที เสนอ 69,900.-บำท รำคำที เสนอ 69,900.-บำท ลว 3 พ.ค. 62
หจก.เนวี่ 33 มารีน 35 กรุ๊ป
รำคำที เสนอ 70,000.-บำท
หจก.ทรัพยธ์าดา
รำคำที เสนอ 69,950.-บำท

3 น้้ำมนัเครื องตัดหญ้ำ 500.00                  500.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลจ้ำงเลขที  38/62
รำคำที เสนอ  500.-บำท รำคำที เสนอ  500.-บำท ลว 10 พ.ค. 62

4 โครงกำรกอ่สร้ำงซ่อมแซมถนน คสล.ม.3 579,200.00            470,000.00  ประกวดรำคำ หจก.ตตญิชยั(2004) หจก.ตตญิชยั(2004) เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  6/2562
e-bidding รำคำที เสนอ 470,000.-บำท รำคำที เสนอ 470,000.-บำท และอยู่ในวงเงินที ก้ำหนด ลว. 10 พ.ค. 62

หจก.ป.เพ่ิมทรัพย์
รำคำที เสนอ 488,000.-บำท

5 อำหำรเสริม(นม) 5,865.00               5,865.00     เฉพำะเจำะจง สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที  39/62
รำคำที เสนอ 5,865.-บำท รำคำที เสนอ 5,865.-บำท ลว. 23 พ.ค. 62

6 จัดซ้ือต้นไม้ 2,000.00               2,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้านศรัณยพ์ร  พรรณไม้ ร้านศรัณยพ์ร  พรรณไม้ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที   40/62
(วันต้นไมแ้หง่ชำติ) รำคำที เสอน 2,000.-บำท รำคำที เสอน 2,000.-บำท ลว. 27 พ.ค. 62

7 จ้ำงเหมำท้ำควำมสะอำดส้ำนกังำน 4,000.00               4,000.00     เฉพำะเจำะจง นางนงนุช  ชแูสง นางนงนุช  ชแูสง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  47/62
รำคำที เสนอ 4,000-บำท รำคำที เสนอ 4,000-บำท ลว .10  พ.ค. 62

8 จ้ำงเหมำท้ำควำมสะอำดนอกอำคำร 4,000.00               4,000.00     เฉพำะเจำะจง นายมนูญ  แคลว้สงูเนิน นายมนูญ  แคลว้สงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  48/62
รำคำที เสนอ 4,000-บำท รำคำที เสนอ 4,000-บำท ลว .10  พ.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม   2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    31     เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2562

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

9 จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนที 3,000.00               3,000.00     เฉพำะเจำะจง นางสนัุนท ์มาตราช นางสนัุนท ์มาตราช เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  49/62
(โครงกำรธรรมะรวมใจ) รำคำที เสนอ 3,000-บำท รำคำที เสนอ 3,000-บำท ลว .13  พ.ค. 62

10 จัดซ้ือำหำรเสริม(นม) โรงเรียน 104,724.36            104,724.36  เฉพำะเจำะจง สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำซ้ือเลขที  2/2562
รำคำที เสนอ 104,724.36 บำท รำคำที เสนอ 104,724.36 บำท ลวง 16 พ.ค. 62

11 จ้ำงปรับปรุงส้ำนกังำน 500,000.00            499,500.00  เฉพำะเจำะจง หจก. วรสดุา ช.การชา่ง หจก. วรสดุา ช.การชา่ง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำซ้ือเลขที  7/2562
รำคำที เสนอ 499,500-บำท รำคำที เสนอ 499,500-บำท ลวง 16 พ.ค. 62
หจก. พี เอส ซัพพอร์ด
รำคำที เสนอ 499,800-บำท
บ.ทองเจริญการชา่งแอร์ดกัท ์จ ากัด
รำคำที เสนอ 500,000-บำท

12 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 445.00                  445.00        เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจด็ ร้านวีอิงค์เจด็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  50/62
(โครงกำรวันต้นไมแ้หง้ชำติ) รำคำที เสนอ 445.-บำท รำคำที เสนอ 445.-บำท ลว .27  พ.ค. 62

13 จ้ำงเหมำท้ำควำมสะอำดส้ำนกังำน 32,000.00             32,000.00    เฉพำะเจำะจง นางนงนุช  ชแูสง นางนงนุช  ชแูสง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   51/62
 รำคำที เสนอ 32,000.-บำท รำคำที เสนอ 32,000.-บำท ลว. 31 พ.ค. 62

14 จ้ำงเหมำท้ำควำมสะอำดนอกอำคำร 32,000.00             32,000.00    เฉพำะเจำะจง นายมนูญ  แคลว้สงูเนิน นายมนูญ  แคลว้สงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  52/62
รำคำที เสนอ 32,000.-บำท รำคำที เสนอ 32,000.-บำท ลว .31  พ.ค. 62


