
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนกมุภำพนัธ์ 2560 5,390.00               4,500.00     ตกลงรำคำ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   20/60

รำคำที เสนอ 4,500.-บำท รำคำที เสนอ 4,500.-บำท  ลว. 31 ม.ค. 60
ซ่อมเครื องปร๊ินเตอร์ กองช่ำง 790.00                  790.00        ตกลงรำคำ หจก.ไอ ท ีโซน หจก.ไอ ท ีโซน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   23/60

รำคำที เสนอ 790.-บำท รำคำที เสนอ 790.-บำท ลว. 1 ก.พ. 60
2 วัสดุฝึกอบรม 5,390.00               5,390.00     ตกลงรำคำ ร้าน เค ซี เคมคิอล ร้าน เค ซี เคมคิอล เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   21/60

(โครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพ) รำคำที เสนอ 5,390.-บำท รำคำที เสนอ 5,390.-บำท ลว 7 ก.พ. 60
3 จัดท้ำปำ้ยประชำสัมพนัธ์ 580.00                  580.00        ตกลงรำคำ หจก. ภศิูลปส์ติ๊กเกอร์ หจก. ภศิูลปส์ติ๊กเกอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลจ้ำงเลขที  24/60

(โครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพ) รำคำที เสนอ 580.-บำท รำคำที เสนอ 580.-บำท ลว 7 ก.พ. 60
4 จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำร 5,000.00               5,000.00     ตกลงรำคำ นางสาวสมมาส หวยสงูเนิน นางสาวสมมาส หวยสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลจ้ำงเลขที  25/60

(โครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพ) รำคำที เสนอ 5,000.-บำท รำคำที เสนอ 5,000.-บำท ลว 8 ก.พ. 60
5 จัดซ้ือหมกึเครื องถ่ำยเอกสำร 7,600.00               7,600.00     ตกลงรำคำ บริษัท ก่ิงเพชร โอ.เอ จ ากัด บริษัท ก่ิงเพชร โอ.เอ จ ากัด เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   22/60

รำคำที เสนอ 7,600.-บำท รำคำที เสนอ 7,600.-บำท ลว. 9 ก.พ. 60
6 จัดท้ำปำ้ยโครงกำร 480.00                  480.00        ตกลงรำคำ หจก. ภศิูลปส์ติ๊กเกอร์ หจก. ภศิูลปส์ติ๊กเกอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   26/60

(โครงกำรอบรมส่งเสริมด้ำนสำธำรณภยั) รำคำที เสนอ 480.-บำท รำคำที เสนอ 480.-บำท ลว 10 ก.พ. 60
7 จ้ำงเหมำพำหนะศึกษำดูงำน 3,500.00               3,500.00     ตกลงรำคำ นายมาโนช  พูนกระโทก  นายมาโนช  พูนกระโทก  เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   27/60

(โครงกำรอบรมส่งเสริมด้ำนสำธำรณภยั) รำคำที เสนอ 3,500.-บำท รำคำที เสนอ 3,500.-บำท ลว 10 ก.พ. 60
8 จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรว่ำงพร้อมเครื องดื ม 1,375.00               1,375.00     ตกลงรำคำ นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   28/60

(โครงกำรอบรมส่งเสริมด้ำำนสำธำรณภยั) รำคำที เสนอ 1,375.-บำท รำคำที เสนอ 1,375.-บำท ลว 10 ก.พ. 60
9 จัดซ้ืออปุกรณ์กฬีำ 22,732.00             22,732.00    ตกลงรำคำ ร้านรวมวิทยา จ ากัด ร้านรวมวิทยา จ ากัด เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   23/60

(โครงกำรแข่งขันกฬีำต้ำนยำเสพติด) รำคำที เสนอ 22,732.-บำท รำคำที เสนอ 22,732.-บำท  ลว 15 ก.พ. 60
10 จัดซ้ือถ้วยรำงวัล 8,300.00               8,300.00     ตกลงรำคำ ร้านรวมวิทยา จ ากัด ร้านรวมวิทยา จ ากัด เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   24/60

(โครงกำรแข่งขันกฬีำต้ำนยำเสพติด) รำคำที เสนอ 8,300.-บำท รำคำที เสนอ 8,300.-บำท ลว  15 ก.พ. 60

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์   2560
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่  28     เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 20,700.00             20,700.00    ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   25/60
(กองคลัง) รำคำที เสนอ 20,700.-บำท รำคำที เสนอ 20,700.-บำท ลว 15 ก.พ. 60

12 จัดซ้ือวัสดุกฬีำพื้นบำ้น 920.00                  920.00        ตกลงรำคำ นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   26/60
(โครงกำรแข่งขันกฬีำต้ำนยำเสพติด) รำคำที เสนอ 920.-บำท รำคำที เสนอ 920.-บำท ลว 15 ก.พ. 60

13 จัดซ้ือของรำงวัลกฬีำพื้นบำ้น 8,500.00               8,500.00     ตกลงรำคำ นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน  เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  27/60
(โครงกำรแข่งขันกฬีำต้ำนยำเสพติด) รำคำที เสนอ 8,500.-บำท รำคำที เสนอ 8,500.-บำท ลว. 15 ก.พ.60

14 จ้ำงเหมำจัดท้ำสนำม 10,000.00             10,000.00    ตกลงรำคำ นายอภชิาต ิ ชาบ าเหน็จ นายอภชิาต ิ ชาบ าเหน็จ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   29/60
(โครงกำรแข่งขันกฬีำต้ำนยำเสพติด) รำคำที เสนอ 10,000.-บำท รำคำที เสนอ 10,000.-บำท ลว 15 ก.พ. 60

15 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 1,816.00               1,816.00     ตกลงรำคำ ร้าน วีอิงค์เจท็ ร้าน วีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  30/60
(โครงกำรแข่งขันกฬีำต้ำนยำเสพติด) รำคำที เสนอ 1,816.-บำท รำคำที เสนอ 1,816.-บำท ลว.15 ก.พ. 60

16 จัดหำเครื องไฟขยำยเสียง 5,000.00               5,000.00     ตกลงรำคำ นายพเยา  ศรีสขุ นายพเยา  ศรีสขุ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  31/60
(โครงกำรแข่งขันกฬีำต้ำนยำเสพติด) รำคำที เสนอ 5,000.-บำท รำคำที เสนอ 5,000.-บำท ลว.15 ก.พ. 60

17 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรพร้อมเครื องดื ม 11,300.00             11,300.00    ตกลงรำคำ น.ส.สมมาส  หวยสงูเนิน น.ส.สมมาส  หวยสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  32/60
(โครงกำรแข่งขันกฬีำต้ำนยำเสพติด) รำคำที เสนอ  11,300.-บำท รำคำที เสนอ  11,300.-บำท ลว.15 ก.พ. 60

18 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 395.00                  395.00        ตกลงรำคำ ร้าน วีอิงค์เจท็ ร้าน วีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  33/60
(โครงกำรอบรมเศรษฐกจิพอเพยีง) รำคำที เสนอ 395.-บำท รำคำที เสนอ 395.-บำท ลว.16 ก.พ. 60

19 จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรว่ำงพร้อมเครื องดื ม 11,250.00             11,250.00    ตกลงรำคำ นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  34/60
(โครงกำรอบรมเศรษฐกจิพอเพยีง) รำคำที เสนอ 11,250.-บำท รำคำที เสนอ 11,250.-บำท ลว.17 ก.พ. 60

20 จ้ำงเหมำพำหนะศึกษำดูงำน 46,500.00             46,500.00    ตกลงรำคำ นายสมชยั  คงไกล นายสมชยั  คงไกล เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  35/60
(โครงกำรอบรมเศรษฐกจิพอเพยีง) รำคำที เสนอ 46,500.-บำท รำคำที เสนอ 46,500.-บำท ลว.17 ก.พ. 60

21 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 395.00                  395.00        ตกลงรำคำ ร้าน วีอิงค์เจท็ ร้าน วีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  36/60
(โครงกำรอบรมเยำวชนเกษตร รำคำที เสนอ 395.-บำท รำคำที เสนอ 395.-บำท ลว.17 ก.พ. 60

22 จ้ำงเหมำพำหนะศึกษำดูงำน 3,000.00               3,000.00     ตกลงรำคำ นางบญุกลบั  ศรีสงูเนิน นางบญุกลบั  ศรีสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  37/60
(โครงกำรอบรมเยำวชนเกษตร) รำคำที เสนอ 3,000.-บำท รำคำที เสนอ 3,000.-บำท ลว.17 ก.พ. 60

23 วัสดุฝึกอบรมยุวชนเกษตร 980.00                  980.00        ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  28/60
(โครงกำรอบรมเยำวชนเกษตร) รำคำที เสนอ 980.-บำท รำคำที เสนอ 980.-บำท ลว. 16 ก.พ.60



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

24 ซ้ืออำหำรเสริม (นม)โรงเรียน 7,023.00               7,023.00     ตกลงรำคำ สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว  เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  29/60
 รำคำที เสนอ 7,023.-บำท รำคำที เสนอ 7,023.-บำท ลว. 21 ก.พ.60

25 ซ้ือวัสดุโครงกำร 980.00                  980.00        ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์  เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที  30/60
(โครงกำรฝึกอบรมคัดแยกขยะต้นทำง) รำคำที เสนอ  980.-บำท รำคำที เสนอ  980.-บำท ลว 23 ก.พ. 60

26 ซ้ือถังขยะ อนัตรำย 13,600.00             13,600.00    ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที  31/60
(โครงกำรฝึกอบรมคัดแยกขยะต้นทำง) รำคำที เสนอ  13,900.-บำท รำคำที เสนอ  13,900.-บำท ลว 23 ก.พ. 60

27 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 5,580.00               5,580.00     ตกลงรำคำ ร้าน วีอิงค์เจท็ ร้าน วีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  38/60
(โครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะต้นทำง) รำคำที เสนอ 5,580.-บำท รำคำที เสนอ 5,580.-บำท ลว. 23 กพ. 60

28 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรพร้อมเครื องดื ม 6,000.00               6,000.00     ตกลงรำคำ น.ส.สมมาส  หวยสงูเนิน น.ส.สมมาส  หวยสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  39/60
(โครงกำรรณรงค์คัดแยกขยะต้นทำง) รำคำที เสนอ 6,000.-บำท รำคำที เสนอ 6,000.-บำท ลว. 23 กพ. 60


