
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนสิงหำคม 2562 6,500.00             6,500.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   64/62

รำคำที เสนอ 6,500.-บำท รำคำที เสนอ 6,500.-บำท  ลว. 1 ส.ค. 62
2 จัดซ้ือวัสดุส้ำนกังำน 13,200.00            13,200.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศเซ็นเตอร์ กรุ๊ป เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   65/62

(ส้ำนกัปลัด) รำคำที เสนอ  13,200.-บำท รำคำที เสนอ  13,200.-บำท ลว. 2 ส.ค. 62
3 ซ้ือพวงมำลัยดอกมะลิ 1,125.00             1,125.00          เฉพำะเจำะจง นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลซ้ือเลขที   66/62

รำคำที เสนอ  1,125.-บำท รำคำที เสนอ  1,125.-บำท ลว. 2 ส.ค. 62
4 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ย เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   75/62

(โครงกำรวันแมแ่หง่ชำติ) รำคำที เสนอ  520.-บำท รำคำที เสนอ  520.-บำท ลว. 2 ส.ค. 62
5 จ้ำงเหมำจัดสถำนที พร้อมอปุกรณ์ 2,000.00             2,000.00          เฉพำะเจำะจง นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   76/62

(โครงกำรวันแมแ่หง่ชำติ) รำคำที เสนอ  2,000.-บำท รำคำที เสนอ  2,000.-บำท ลว. 2 ส.ค. 62
6 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ย 905.00                905.00             เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   77/62

(โครงกำรประชำคมอำเซียน) รำคำที เสนอ  905.-บำท รำคำที เสนอ  905.-บำท ลว. 2 ส.ค. 62
7 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ย 1,000.00             1,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   78/62

(โครงกำรวันแมแ่หง่ชำติ) รำคำที เสนอ  1,000.-บำท รำคำที เสนอ  1,000.-บำท ลว. 5 ส.ค. 62
8 จ้ำงเหมำจัดสถำนที พร้อมเครื องไฟ 4,000.00             4,000.00          เฉพำะเจำะจง นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   79/62

(โครงกำรวันแมแ่หง่ชำติ) รำคำที เสนอ  4,000.-บำท รำคำที เสนอ  4,000.-บำท ลว. 6 ส.ค. 62
9 จัดซ้ืออำหำรเสริม(นม) 5,865.00             5,865.00          เฉพำะเจำะจง สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   67/62

รำคำที เสนอ  5,865.-บำท รำคำที เสนอ  5,865.-บำท ลว. 13 ส.ค. 62
10 วัสดุฝึกอบรม 6,100.00             6,100.00          เฉพำะเจำะจง นายสพิุต  กรีนสงูเนิน นายสพิุต  กรีนสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  68/62

(โครงกำรเพำะเหด็นำงฟำ้) รำคำที เสนอ 6,100.-บำท รำคำที เสนอ 6,100.-บำท ลว. 13 ส.ค. 62
11 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 6,530.00             6,530.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  69/62

 (กองส่งเสริมกำรเกษตร) รำคำที เสนอ 6,530.-บำท รำคำที เสนอ 6,530.-บำท ลว. 13 ส.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    31     เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2562

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

12 ซ้ือวัสดุส้ำนกังำน 2,460.00             2,460.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  70/62
(กองส่งเสริมกำรเกษตร) รำคำที เสนอ 2,460.-บำท รำคำที เสนอ 2,460.-บำท ลว. 13 ส.ค. 62

13 ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 1,637.10             1,637.10          เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.พี โปรเอ็นจเินียริ่ง หจก.เอส.พี โปรเอ็นจเินียริ่ง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  71/62
(กองช่ำง) รำคำที เสนอ 1,637.10 บำท รำคำที เสนอ 1,637.10 บำท ลว. 13 ส.ค. 62

14 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 430.00                430.00             เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  80/62
(โครงกำรส่งเสริมกำรเพำะเหด็) รำคำที เสนอ  430.-บำท รำคำที เสนอ  430.-บำท ลว. 13 ส.ค. 62

15 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหนิคลุก หมู่ที  2 101,000.00          101,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ท.ีพี.พร็อพเพอร์ตี้ 24 หจก.ท.ีพี.พร็อพเพอร์ตี้ 24 เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  10/2562
รำคำที เสนอ 100,000.-บำท รำคำที เสนอ 100,000.-บำท ลว. 13 ส.ค. 62
หจก. ป.เพ่ิมทรัพย์
รำคำที เสนอ 102,000.-บำท
หจก. เนวี่ มารี กรุ๊ป 35
รำคำที เสนอ 101,500.-บำท

16 โครงกำรปรับระดับถนน คสล. หมู่ที  3 45,000.00            45,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ท.ีพี.พร็อพเพอร์ตี้ 24 หจก.ท.ีพี.พร็อพเพอร์ตี้ 24 เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  11/2562
รำคำที เสนอ 44,400.-บำท รำคำที เสนอ 44,400.-บำท ลว. 13 ส.ค. 62
หจก. ป.เพ่ิมทรัพย์
รำคำที เสนอ 45,000.-บำท
หจก. เนวี่ มารี กรุ๊ป 35
รำคำที เสนอ 44,500.-บำท

17 โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. หมู่ที  4 55,000.00            55,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก. วรสดุา ช.การชา่ง หจก. วรสดุา ช.การชา่ง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  12/2562
(สำยเชื อมทำงเข้ำที ท้ำกำร อบต.) รำคำที เสนอ 54,000.-บำท รำคำที เสนอ 54,000.-บำท ลว. 14 ส.ค. 62

หจก. พี เอส ซัพพอร์ด
รำคำที เสนอ 56,600.96 บำท
บ.ทองเจริญการชา่งแอร์ดกัท ์ 
จ ากัด 
รำคำที เสนอ 56,755.23 บำท

18 โครงกำรปรับระดับถนน คสล. หมู่ที  1 493,000.00          493,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก. วรสดุา ช.การชา่ง หจก. วรสดุา ช.การชา่ง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  13/2562



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

(สำยบำ้นนำงประสงค์  เนยีมสูงเนนิ) รำคำที เสนอ 491,000.-บำท รำคำที เสนอ 491,000.-บำท ลว. 14 ส.ค. 62
หจก. พี เอส ซัพพอร์ด
รำคำที เสนอ 498,648.52 บำท
บ.ทองเจริญการชา่งแอร์ดกัท ์ 
จ ากัด 
รำคำที เสนอ 493,763.70 บำท

19 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนลูกรัง หมู่ที  1 390,000.00          390,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก. ป.เพ่ิมทรัพย์ หจก. ป.เพ่ิมทรัพย์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  14/2562
เชื อมกบัหมู่ที  3 รำคำที เสนอ 389,000.-บำท รำคำที เสนอ 388,000.-บำท ลว. 26 ส.ค. 62

หจก.ท.ีพี.พร็อพเพอร์ตี้ 24
รำคำที เสนอ 390,000.-บำท
หจก. เนวี่ มารี กรุ๊ป 35
รำคำที เสนอ 389,500.-บำท

20 โครงกำรขยำยผิวจรำจร คสล.หนำ้ รพ.สต. 450,000.00          450,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก. ป.เพ่ิมทรัพย์ หจก. ป.เพ่ิมทรัพย์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  15/2562
ถึง รร.โค้งยำงวิทยำ รำคำที เสนอ  449,000.-บำท รำคำที เสนอ  448,000.-บำท ลว. 26 ส.ค. 62

หจก.ท.ีพี.พร็อพเพอร์ตี้ 24
รำคำที เสนอ 450,000.-บำท
หจก. เนวี่ มารี กรุ๊ป 35
รำคำที เสนอ 449,500.-บำท

21 ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง ยำงมะตอย 33,000.00            33,000.00         เฉพำะเจำะจง ร้านสตุาพรรณ ยางมกิซ์ ร้านสตุาพรรณ ยางมกิซ์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  72/62
รำคำที เสนอ  33,000.-บำท รำคำที เสนอ  33,000.-บำท ลว. 14 ส.ค. 62

22 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 430.00                430.00             เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  81/62
(โครงกำรศึกษำดูงำนวังน้้ำเขียว) รำคำที เสนอ  430.-บำท รำคำที เสนอ  430.-บำท ลว. 15 ส.ค. 62

23 ซ้ือวัสดุส้ำนกังำน 24,845.00            24,845.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   73/62
(กองช่ำง) รำคำที เสนอ 24,845.-บำท รำคำที เสนอ 24,845.-บำท ลว. 16 ส.ค. 62

24 ซ้ือวัสดุส้ำนกังำน 16,055.00            16,055.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   74/62
(กองกำรศึกษำ) รำคำที เสนอ 16,055.-บำท รำคำที เสนอ 16,055.-บำท ลว. 16 ส.ค. 62



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

25 จ้ำงเหมำซ่อมเครื อปรับอำกำศ 535.00                535.00             เฉพำะเจำะจง หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  82/62
(กองกำรศึกษำ) รำคำที เสนอ  535.-บำท รำคำที เสนอ  535.-บำท ลว. 19 ส.ค. 62

26 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรร่ำงข้อบญัญัติ 1,300.00             1,300.00          เฉพำะเจำะจง ร้านพร ร้านพร เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  83/62
รำคำที เสนอ  1,300.-บำท รำคำที เสนอ  1,300.-บำท ลว. 19 ส.ค. 62

27 จ้ำงเหมำรถโดยสำรไมป่ระจ้ำทำง 9,000.00             9,000.00          เฉพำะเจำะจง หจก.วงศ์วนิชกังวาฬ หจก.วงศ์วนิชกังวาฬ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  84/62
(โครงกำรศึกษำดูงำนวังน้้ำเขียว) รำคำที เสนอ 9,000.-บำท รำคำที เสนอ 9,000.-บำท ลว. 21 ส.ค. 62

28 จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนที 25,000.00            25,000.00         เฉพำะเจำะจง นางอนัญญา  รอสงูเนิน นางอนัญญา  รอสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  85/62
(โครงกำรประเพณีกนิเข่ำค ้ำ) รำคำที เสนอ 25,000.-บำท รำคำที เสนอ 25,000.-บำท ลว. 21 ส.ค. 62

29 จ้ำงเหมำซ่อมแซมปำ้ยไฟกระพริบ 4,800.00             4,800.00          เฉพำะเจำะจง ร้าน เอส เค ซัพพลายเซอร์วิส ร้าน เอส เค ซัพพลายเซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  86/62
รำคำที เสนอ 4,800.-บำท รำคำที เสนอ 4,800.-บำท ลว. 26 ส.ค. 62

30 ซ้ือวัสดุเครื องดับเพลิง 12,350.00            12,350.00         เฉพำะเจำะจง ร้าน เอส เค ซัพพลายเซอรวิส ร้าน เอส เค ซัพพลายเซอรวิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   75/62
รำคำที เสนอ 12,350.-บำท รำคำที เสนอ 12,350.-บำท ลว. 26 ส.ค. 62

31 ซ้ือโต๊ะท้ำงำนระดับ 3-6 7,000.00             7,000.00          เฉพำะเจำะจง หสส.พี.เอ็ม.กรุ๊ป หสส.พี.เอ็ม.กรุ๊ป เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  76/2562
รำคำที เสนอ 7,000.-บำท รำคำที เสนอ 7,000.-บำท ลว  26 ส.ค. 62

32 ซ้ือเครื องปรับอำกำศ (ส้ำนกัปลัด) 126,900.00          126,900.00       เฉพำะเจำะจง ร้านเอส พี แอร์ ร้านเอส พี แอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   77/62
รำคำที เสนอ 126,900.-บำท รำคำที เสนอ 126,900.-บำท ลว. 26 ส.ค. 62

33 ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 15,000.00            15,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ป.เพ่ิมทรัพย์ หจก.ป.เพ่ิมทรัพย์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   78/62
รำคำที เสนอ 15,000.-บำท รำคำที เสนอ 15,000.-บำท ลว. 30 ส.ค. 62

34 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร 14,380.00            14,380.00         เฉพำะเจำะจง ร้านเกษตรพาณิชย์ ร้านเกษตรพาณิชย์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  79/62
รำคำที เสนอ  14,380.-บำท รำคำที เสนอ  14,380.-บำท ลว. 30 ส.ค. 62

35 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 445.00                445.00             เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  87/62
(โครงกำรปฐมนเิทศกผู้์ปกครอง) รำคำที เสนอ  445.-บำท รำคำที เสนอ  445.-บำท ลว. 30 ส.ค. 62


