
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนมถิุนำยน 2562 5,500.00               5,500.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   41/62

รำคำที เสนอ 5500,.-บำท รำคำที เสนอ 5,500.-บำท  ลว. 3 ม.ิย. 62

2 ซ้ือกำกน้้ำตำล 1,200.00               1,200.00     เฉพำะเจำะจง นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   42/62

(โครงกำรรณรงค์ไถกลบตอซังข้ำว) -             รำคำที เสนอ 1,200.-บำท รำคำที เสนอ 1,200.-บำท ลว. 10 ม.ิย. 62

3 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 1,980.00               1,980.00     เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   53/62

(โครงกำรรณรงค์ไถกลบตอซังข้ำว) รำคำที เสนอ 1,980.-บำท รำคำที เสนอ 1,980.-บำท ลว. 10 ม.ิย. 62

4 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื องปรับอำกำศ 13,096.80             13,096.80    เฉพำะเจำะจง หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   54/62

รำคำที เสนอ 13,096.80 บำท รำคำที เสนอ 13,096.80 บำท ลว. 10 ม.ิย. 62

5 จ้ำงเหมำซ่อมเครื องถ่ำยเอกสำร 7,500.00               7,500.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   55/62

รำคำที เสนอ 7,500.-บำท รำคำที เสนอ 7,500.-บำท ลว. 10 ม.ิย. 62

6 จ้ำงเหมำไถกลบตอซังข้ำว 3,000.00               3,000.00     เฉพำะเจำะจง นายสมคิด  ไตรสงูเนิน นายสมคิด  ไตรสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   56/62

(โครงกำรรณรงค์ไถกลบตอซังข้ำว) รำคำที เสนอ 3,000.-บำท รำคำที เสนอ 3,000.-บำท ลว. 10 ม.ิย. 62

7 ซ้ือน้้ำมนัพน่ยุง 4,806.00               4,806.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที  43/62

-             รำคำที เสนอ 4,806.-บำท รำคำที เสนอ 4,806.-บำท ลว. 14 ม.ิย. 62

8 จ้ำงเหมำพน่ยุง 7,000.00               7,000.00     เฉพำะเจำะจง นายสาธิต  ง้วนสงูเนิน นายสาธิต  ง้วนสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   55/62

รำคำที เสนอ 7,000.-บำท รำคำที เสนอ 7,000.-บำท ลว. 17 ม.ิย. 62

9 จ้ำงเหมำท้ำปำ้ยประชำสัมพนัธ์(กองช่ำง) 900.00                  900.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ภศิูลป ์สติ๊กเกอร์ หจก.ภศิูลป ์สติ๊กเกอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   56/62

รำคำที เสนอ 900.-บำท รำคำที เสนอ 900.-บำท ลว. 17 ม.ิย. 62

10 จ้ำงเหมำสูบสิ งปฏกิลู 1,500.00               1,500.00     เฉพำะเจำะจง นายสงิห ์ สญัจรโคกสงู นายสงิห ์ สญัจรโคกสงู เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   57/62

รำคำที เสนอ 1,500.-บำท รำคำที เสนอ 1,500.-บำท ลว. 17 ม.ิย. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    30     เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2562

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

11 ซ้ือโต๊ะหมู่บชูำ 8,500.00               8,500.00     เฉพำะเจำะจง หสส.สามญัปญัญาพานิชวิทยา หสส.สามญัปญัญาพานิชวิทยา เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   44/62
-             รำคำที เสนอ 8,500.-บำท รำคำที เสนอ 8,500.-บำท ลว. 18 ม.ิย. 62

12 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงเครื องปรับอำกำศ 1,177.00               1,177.00     เฉพำะเจำะจง หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   58/62
รำคำที เสนอ 1,177.-บำท รำคำที เสนอ 1,177.-บำท ลว. 20 ม.ิย. 62

13 ซ้ือน้้ำมนั (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 500.00                  500.00        เฉพำะเจำะจง นายพเยา  ศรีสขุ นายพเยา  ศรีสขุ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที  45/62
-             รำคำที เสนอ 2,000.-บำท รำคำที เสนอ 2,000.-บำท ลว. 20 ม.ิย. 62

14 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ย 1,760.00               1,760.00     เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  59/62
(โครงกำรปอ้งกนัยำเสพติด) รำคำที เสนอ 1,760.-บำท รำคำที เสนอ 1,760.-บำท ลว. 20 ม.ิย. 62

15 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม 4,425.00               4,425.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซนเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซนเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  46/62
(โรงเรียนผู้สูงอำย)ุ -             รำคำที เสนอ 4,425.-บำท รำคำที เสนอ 4,425.-บำท ลว. 25 ม.ิย. 62

16 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรแผนพฒันำ 3 ปี 583.00                  583.00        เฉพำะเจำะจง ร้านพร ร้านพร เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  63/62
รำคำที เสนอ 583.-บำท รำคำที เสนอ 583.-บำท ลว. 25 ม.ิย. 62

17 จ้ำงซ่อมเครื องปร๊ินเตอร์ (กองคลัง) 321.00                  321.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะบิ๊กสซิ์สเตม็ส์ หจก.เดอะบิ๊กสซิ์สเตม็ส์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  64/62
รำคำที เสนอ 321.-บำท รำคำที เสนอ 321.-บำท ลว. 25 ม.ิย. 62

18 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว 3,270.00               3,270.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซนเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซนเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที  47/62
รำคำที เสนอ 3,270.-บำท รำคำที เสนอ 3,270.-บำท ลว. 28 ม.ิย. 62

19 วัสดุคอมพวิเตอร์ (กองกำรศึกษำ) 12,700.00             12,700.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซนเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซนเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  48/62
รำคำที เสนอ 12,700.-บำท รำคำที เสนอ 12,700.-บำท ลว. 28 ม.ิย. 62

20 วัสดุส้ำนกังำน (กองคลัง) 15,480.00             15,480.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซนเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซนเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที  49/62
รำคำที เสนอ 15,480.-บำท รำคำที เสนอ 15,480.-บำท ลว. 28 ม.ิย. 62

21 วัสดุคอมพวิเตอร์ (กองช่ำง) 6,280.00               6,280.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซนเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซนเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   50/62
รำคำที เสนอ 6,280.-บำท รำคำที เสนอ 6,280.-บำท ลว. 28 ม.ิย. 62

22 ซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 5,865.00               5,865.00     เฉพำะเจำะจง สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   51/62
รำคำที เสอน 5,865.-บำท รำคำที เสนอ 5,865.-บำท ลว. 28 ม.ิย. 62

23 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยอะคิลิค 2,800.00               2,800.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ภศิูลป ์สติ๊กเกอร์ หจก.ภศิูลป ์สติ๊กเกอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  60/62
(โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ) รำคำที เสนอ 2,800.-บำท รำคำที เสนอ 2,800.-บำท ลว. 28 ม.ิย. 62



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

24 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 1,425.00               1,425.00     เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  61/62
(โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ) รำคำที เสนอ 1,425.-บำท รำคำที เสนอ 1,425.-บำท ลว. 28 ม.ิย. 62

25 จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนที 500.00                  500.00        เฉพำะเจำะจง นางสนัุนท ์ มาตราช นางสนัุนท ์ มาตราช เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  62/62
(โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ) รำคำที เสนอ 500.-บำท รำคำที เสนอ 500.-บำท ลว. 28 ม.ิย. 62


