
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนเมษำยน 2563 2,500.00               2,500.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   32/63

รำคำที เสนอ 2,500.-บำท รำคำที เสนอ 2,500.-บำท  ลว. 1 เม.ย. 63
2 ซ้ือเครื องวัดอณุภมูิ 3,300.00               3,300.00     เฉพำะเจำะจง ร้านเภสชัณัฐ ร้านเภสชัณัฐ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   33/63

รำคำที เสนอ 3,300.-บำท รำคำที เสนอ 3,300.-บำท ลว. 1 เม.ย. 63
3 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 1,850.00               1,850.00     เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   57/63

รำคำที เสนอ 1,850.-บำท รำคำที เสนอ 1,850.-บำท ลว. 1 เม.ย. 63
4 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 7,930.00               7,930.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดักส์ เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดักส์ เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   34/63

รำคำที เสนอ 7,930.-บำท รำคำที เสนอ 7,930.-บำท ลว. 9 เม.ย. 63
5 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 14,179.00             14,179.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   35/63

รำคำที เสนอ 14,1790.-บำท รำคำที เสนอ 14,1790.-บำท ลว 9 เม.ย. 63
6 ซ้ือวัสดุโครงกำร 8,002.00               8,002.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  36/63

(โครงกำรรณรงค์ปอ้งกนัโรคพษิสุนขับำ้) รำคำที เสนอ 8,002.-บำท รำคำที เสนอ 8,002.-บำท ลว 9 เม.ย. 63
7 ซ้ือน้้ำยำพน่หมอกควัน 15,000.00             15,000.00    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์บริการสาธารณสขุ สหกรณ์บริการสาธารณสขุ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  37/63

รำคำที เสนอ 15,000.-บำท รำคำที เสนอ 15,000.-บำท ลว 13 เม.ย. 63
8 ซ้ือทรำยก้ำจัดลูกน้้ำ 11,200.00             11,200.00    เฉพำะเจำะจง บ.นาซ่าโปรดกัสแ์อนดเ์ซฟตี้ บ.นาซ่าโปรดกัสแ์อนดเ์ซฟตี้ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  38/63

รำคำที เสนอ 11,200.-บำท รำคำที เสนอ 11,200.-บำท ลว 13 เม.ย. 63
9 วัคซีนปอ้งกนัโรคพษิสุนขับำ้ 5,000.00               5,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้านสตัวแพทยเ์ภสขั ร้านสตัวแพทยเ์ภสขั เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  39/63

รำคำที เสนอ 5,000.-บำท รำคำที เสนอ 5,000.-บำท ลว 13 เม.ย. 63
10 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว (ส้ำนกัปลัด) 4,535.00               4,535.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  40/63

รำคำที เสนอ 4,535.-บำท รำคำที เสนอ 4,535.-บำท ลว 13 เม.ย. 63
11 วัสดุส้ำนกังำน (กองกำรศึกษำ) 11,544.00             11,544.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  41/63

รำคำที เสนอ 11,544.-บำท รำคำที เสนอ 11,544.-บำท ลว 17 เม.ย. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน   2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่  30     เดือน เมษายน  พ.ศ.  2563

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

12 ซ้ืออำหำรเสริม (นม)โรงเรียน 5,868.00               5,865.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  42/63
รำคำที เสนอ 5,865.-บำท รำคำที เสนอ 5,865.-บำท  ลว 23 เม.ย. 63

13 จ้ำงเหมำขุดลอดคลอง 49,000.00             49,000.00    เฉพำะเจำะจง น.ส.รัตตกิาล  มาสงูเนิน น.ส.รัตตกิาล  มาสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   60/63
(โครงกำรคลองสวยน้้ำใส) รำคำที เสนอ 49,000.-บำท รำคำที เสนอ 49,000.-บำท ลว  23 เม.ย. 63


