
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ืออปุกรณ์ฝึกอบรม 2,420.00             2,420.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   72/63

(โครงการจิตอาสาปอ้งกนัภยัพบิติั) ราคาที เสนอ 2,420.-บาท ราคาที เสนอ 2,420.-บาท  ลว. 3 ส.ค. 63
2 ซ้ือน้่ามนั 1,161.10             1,161.10          เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   74/63

(โครงการจิตอาสาปอ้งกนัภยัพบิติั) -                  ราคาที เสนอ  1,161.10 บาท ราคาที เสนอ  1,161.10 บาท ลว. 3 ส.ค. 63
3 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองช่าง) 8,480.00             8,480.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลซ้ือเลขที   75/63

-                  ราคาที เสนอ  8,480.-บาท ราคาที เสนอ  8,480.-บาท ลว. 3 ส.ค. 63
4 ซ้ือวัสดุการเกษตร 12,180.00            12,180.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลซ้ือเลขที   76/63

-                  ราคาที เสนอ 12,180.-บาท ราคาที เสนอ 12,180.-บาท ลว. 3 ส.ค. 63
5 ซ้ือโปรเจคเตอร์ 4,990.00             4,990.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบิ๊กซิสเตม็ส์ หจก.เดอะบิ๊กซิสเตม็ส์ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลซ้ือเลขที   77/63

-                  ราคาที เสนอ  4,990.-บาท ราคาที เสนอ  4,990.-บาท ลว. 3 ส.ค. 63
6 ซ้ือโต๊ะท่างานระดับ 3-6 จ่านวน 2 ชุด 13,600.00            13,600.00         เฉพาะเจาะจง หสส.ตะวันพานิช หสส.ตะวันพานิช เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลซ้ือเลขที   78/63

-                  ราคาที เสนอ 13,600.-บาท ราคาที เสนอ 13,600.-บาท ลว. 3 ส.ค. 63
7 ซ้ือตู้เกบ็แฟม้ 4 ชั้น 40 ช่อง 27,600.00            27,600.00         เฉพาะเจาะจง หสส.ตะวันพานิช หสส.ตะวันพานิช เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลซ้ือเลขที   79/63

-                  ราคาที เสนอ  27,600.-บาท ราคาที เสนอ  27,600.-บาท ลว. 3 ส.ค. 63
8 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 8,850.00             8,850.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลซ้ือเลขที   76/63

-                  ราคาที เสนอ  8,850.-บาท ราคาที เสนอ  8,850.-บาท ลว. 3 ส.ค. 63
9 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 750.00                750.00             เฉพาะเจาะจง ร้านพร ร้านพร เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลซ้ือเลขที   80/63

ราคาที เสนอ 750.-บาท ราคาที เสนอ 750.-บาท ลว. 3 ส.ค. 63
10 จ้างเหมาพน่สารเคมกี่าจัดยุงรอบบา้น 500.00                500.00             เฉพาะเจาะจง นายสาธิต  ง้วนสงูเนิน นายสาธิต  ง้วนสงูเนิน เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที   77/63

ผู้ปว่ย ราคาที เสนอ 500.-บาท ราคาที เสนอ 500.-บาท ลว. 3 ส.ค. 63
11 ซ้ือวัสดุโครงการรักษสิ์ งแวดล้อม 3,950.00             3,950.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   81/63

-                  ราคาที เสนอ  3,950.-บาท ราคาที เสนอ  3,950.-บาท ลว. 5 ส.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    31     เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2563

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป



12 ซ้ือพวงมาลัยดอกมะลิ 1,125.00             1,125.00          เฉพาะเจาะจง นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   82/63
(โครงการวันแมแ่หง่ชาติ) -                  ราคาที เสนอ 1,125.-บาท ราคาที เสนอ 1,125.-บาท ลว. 5 ส.ค. 63

13 จ้างเหมาจัดท่าปา้ยโครงการ 520.00                520.00             เฉพาะเจาะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที   79/63
(โครงการส่งเสริมกจิกรรมวันแม่) ราคาที เสนอ 520.-บาท ราคาที เสนอ 520.-บาท ลว. 5 ส.ค. 63

14 ซ้ือวัสดุส่านกังาน 18,300.00            18,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  83/63
(กองการศึกษา) -                  ราคาที เสนอ 18,300.-บาท ราคาที เสนอ 18,300.-บาท ลว. 7 ส.ค. 63

15 ซ้ือต้นไม้ 2,000.00             2,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีพีไมง้าน ร้าน ซีพีไมง้าน เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  84/63
(โครงการรักษสิ์ งแวดล้อม 12 สิงหาคม) -                  ราคาที เสนอ 2,000.-บาท ราคาที เสนอ 2,000.-บาท ลว. 7 ส.ค. 63

16 จ้างเหมาจัดท่าปา้ยโครงการ 1,825.00             1,825.00          เฉพาะเจาะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที   81/63
(โครงการรักษสิ์ งแวดล้อม 12 สิงหาคม) ราคาที เสนอ 1,850.-บาท ราคาที เสนอ 1,850.-บาท ลว. 7 ส.ค. 63

17 จ้างเหมาพน่สารเคมกี่าจัดยุงรอบบา้น 500.00                500.00             เฉพาะเจาะจง นายสาธิต  ง้วนสงูเนิน นายสาธิต  ง้วนสงูเนิน เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที   82/63
ผู้ปว่ย ราคาที เสนอ 500.-บาท ราคาที เสนอ 500.-บาท ลว. 7 ส.ค. 63

18 ซ้ือเครื องเสียงพร้อมล่าโพง 44,191.00            44,191.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอนันตช์าวด์ ร้านอนันตช์าวด์ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  85/63
-                  ราคาที เสนอ 44,191 บาท ราคาที เสนอ 44,191 บาท ลว. 10 ส.ค. 63

19 ซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน 5,500.00             5,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  86/63
-                  ราคาที เสนอ  430.-บาท ราคาที เสนอ  430.-บาท ลว. 10 ส.ค. 63

20 ซ้ือน้่ามนัพน่ยุง 730.70                730.70             เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  87/63
-                  ราคาที เสนอ 730.70 บาท ราคาที เสนอ 730.70 บาท ลว. 13 ส.ค. 63

21 จ้างเหมาจัดท่าปา้ย 500.00                500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที   83/63
(โครงการส่งเสริมอนามยัปอ้งกนัเอดส์ ราคาที เสนอ 500.- บาท ราคาที เสนอ 500.- บาท ลว. 13 ส.ค. 63

22 ซ้ืออปุกรณ์ฝึกอบรม 8,500.00             8,500.00          เฉพาะเจาะจง นายมณฑล รวมวงษ์ นายมณฑล รวมวงษ์ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  89/63
(โครงการอบราส่งเสริมการเพาะเหด็) -                  ราคาที เสนอ 8,500.-บาท ราคาที เสนอ 8,500.-บาท ลว. 20 ส.ค. 63

23 ซ้ือตู้เกบ็แฟม้ 4 ชั้น 40 ช่อง 6,900.00             6,900.00          เฉพาะเจาะจง หสส.ปญัญาพานิช หสส.ปญัญาพานิช เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  90/63
-                  ราคาที เสนอ 6,900.-บาท ราคาที เสนอ 6,900.-บาท ลว. 20 ส.ค. 63

24 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 13,910.00            13,910.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอสพี โปร เอ็นจเินียริ่ง หจก.เอสพี โปร เอ็นจเินียริ่ง เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  91/63
-                  ราคาที เสนอ 44,500.-บาท ราคาที เสนอ 44,500.-บาท ลว. 21 ส.ค. 63

25 ซ้ือโต๊ะท่างานระดับ 3-6 6,800.00             6,800.00          เฉพาะเจาะจง หสส.ปญัญาพานิช หสส.ปญัญาพานิช เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  92/63
(กองคลัง) -                  ราคาที เสนอ 6,800.-บาท ราคาที เสนอ 6,800.-บาท ลว. 21 ส.ค. 63

26 ซ้ือน้่ามนัเชื้อเพลิง 500.00                500.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  93/63
(กองส่งเสริมการเกษตร) -                  ราคาที เสนอ 500.-บาท ราคาที เสนอ 500.-บาท ลว. 21 ส.ค. 63

27 จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบญัญัติ 2,106.00             2,106.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพร ร้านพร เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที   84/63



ราคาที เสนอ 2,106.-บาท ราคาที เสนอ 2,106.-บาท ลว. 17 ส.ค. 63
28 จ้างเหมาจัดท่าปา้ยโครงการ 445.00                445.00             เฉพาะเจาะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที   85/63

(โครงการอบราส่งเสริมการเพาะเหด็) ราคาที เสนอ 445.-บาท ราคาที เสนอ 445.-บาท ลว. 20 ส.ค. 63
29 จ้างเหมาส่ารวจข้อมลูสัตว์เล้ียง 2,091.00             2,091.00          เฉพาะเจาะจง นายสาธิต  ง้วนสงูเนิน นายสาธิต  ง้วนสงูเนิน เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที   86/63

ราคาที เสนอ 2,091.-บาท ราคาที เสนอ 2,091.-บาท ลว. 20 ส.ค. 63
30 จ้างเหมาจัดท่าปา้ยโครงการ 430.00                430.00             เฉพาะเจาะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที  87/63

(โครงการอบรมสนบัสนนุอาชีพ) ราคาที เสนอ 430.-บาท ราคาที เสนอ 430.-บาท ลว. 21 ส.ค. 63
31 จ้างเหมาจัดท่าปา้ยโครงการ 1,890.00             1,890.00          เฉพาะเจาะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที  88/63

(โครงการไถกลบตอซังข้าว) ราคาที เสนอ 1,890.-บาท ราคาที เสนอ 1,890.-บาท ลว. 21 ส.ค. 63
32 จ้างเหมาพาหนะศึกษาดูงาน 6,000.00             6,000.00          เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา  อันทามา นายกฤษดา  อันทามา เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที  89/63

(โครงการส่งเสริมอาชีพ) ราคาที เสนอ 6,000.-บาท ราคาที เสนอ 6,000.-บาท ลว. 21 ส.ค. 63
33 จ้างเหมาจัดท่าปา้ยโครงการ 445.00                445.00             เฉพาะเจาะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที  89/63

(โครงการอบรมปฐมนเิทศผู้ปกครอง) ราคาที เสนอ 445.-บาท ราคาที เสนอ 445.-บาท ลว. 21 ส.ค. 63
33 ซ้ือเครื องปรับอากาศ 126,900.00          126,900.00       เฉพาะเจาะจง หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  94/63

(ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) -                  ราคาที เสนอ 126,900.-บาท ราคาที เสนอ 126,900.-บาท ลว. 28 ส.ค. 63
34 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 4,820.00             4,820.00          เฉพาะเจาะจง ร้านอนันตช์าวด์ ร้านอนันตช์าวด์ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  96/63

-                  ราคาที เสนอ 4,820.-บาท ราคาที เสนอ 4,820.-บาท ลว. 28 ส.ค. 63
35 ซ้ือน้่ามนัประจ่าเดือนกนัยายน 3,000.00             3,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  97/63

-                  ราคาที เสนอ 3,000.-บาท ราคาที เสนอ 3,000.-บาท ลว. 31 ส.ค. 63
36 จ้างเหมาบริการช่วยงานจัดเกบ็ภาษี 9,000.00             9,000.00          เฉพาะเจาะจง นางจนัทร์ฉาย  มงุสงูเนิน นางจนัทร์ฉาย  มงุสงูเนิน เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   91/63

-                  ราคาที เสนอ 9,000.-บาท ราคาที เสนอ 9,000.-บาท ลว. 31 ส.ค. 63
37 จ้างเหมาดูแลต้นไม้ 8,000.00             8,000.00          เฉพาะเจาะจง นายประทปี  ง้วนสงูเนิน นายประทปี  ง้วนสงูเนิน เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   92/63

-                  ราคาที เสนอ 8,000.-บาท ราคาที เสนอ 8,000.-บาท ลว. 31 ส.ค. 63

38 จ้างผู้ช่วยจัดประสบการณ์สอนเด็ก 6,000.00             6,000.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญารัตน์  ใกลส้ขุ นางสาวกัญญารัตน์  ใกลส้ขุ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงจ้าง เลขที   93/63

ราคาที เสนอ 6,000.-บาท ราคาที เสนอ 6,000.-บาท ลว. 31 ส.ค. 63


