
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนมนีำคม 2560 5,000.00               5,000.00     ตกลงรำคำ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   32/60

รำคำที เสนอ 5,000.-บำท รำคำที เสนอ 5,000.-บำท  ลว. 1 ม.ีค. 60
2 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม 2,560.00               2,560.00     ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   33/60

(โครงกำรอบรม พรบ.สำธำรณะสุข) รำคำที เสนอ 2,560.-บำท รำคำที เสนอ 2,560.-บำท ลว. 8 ม.ีค. 60
3 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงรถยนส่วนกลำง 2,410.11               2,410.11     ตกลงรำคำ บ.มติซู ณัฐดนัย จ ากัด บ.มติซู ณัฐดนัย จ ากัด เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลจ้ำงเลขที  40/60

(ขก 3257 นม) รำคำที เสนอ 2,410.11 บำท รำคำที เสนอ 2,410.11 บำท ลว 8 ม.ีค. 60
4 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 430.00                  430.00        ตกลงรำคำ ร้าน วีอิงค์เจท็ ร้าน วีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลจ้ำงเลขที  41/60

(โครงกำรอบรบ พรบ.สำธำรณะสุข) รำคำที เสนอ  430.-บำท รำคำที เสนอ  430.-บำท ลว 8 ม.ีค. 60
5 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร+ของว่ำง 6,000.00               6,000.00     ตกลงรำคำ นางสาวสมมาส  หวยสงูเนิน นางสาวสมมาส  หวยสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลจ้ำงเลขที  42/60

(โครงกำรอบรม พรบ.สำธำรณะสุข) รำคำที เสนอ 6,000.-บำท รำคำที เสนอ 6,000.-บำท ลว 8 ม.ีค. 60
6 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 2,600.00               2,600.00     ตกลงรำคำ ร้าน พร ร้าน พร เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลจ้ำงเลขที  43/60

(โครงกำรอบรม พรบ.สำธำรณะสุข) รำคำที เสนอ 2,600.-บำท รำคำที เสนอ 2,600.-บำท ลว 8 ม.ีค. 60
7 จ้ำงเหมำซ่อมคอมพวิเตอร์ สป. 350.00                  350.00        ตกลงรำคำ หจก.ไอทโีซน หจก.ไอทโีซน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลจ้ำงเลขที  44/60

รำคำที เสนอ 350.-บำท รำคำที เสนอ 350.-บำท ลว 15 ม.ีค. 60
8 จ้ำงเหมำซ่อมบ้ำรุงรถยนต์ส่วนกลำง 2,295.15               2,295.15     ตกลงรำคำ บ.มติซู ณัฐดนัย จ ากัด บ.มติซู ณัฐดนัย จ ากัด เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลจ้ำงเลขที  45/60

(ขก 3257 นม) รำคำที เสนอ 2,295.15 บำท รำคำที เสนอ 2,295.15 บำท ลว.15 ม.ีค. 60
9 จ้ำงเหมำท้ำปำ้ยโครงกำร 395.00                  395.00        ตกลงรำคำ ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลจ้ำงเลขที  46/60

(โครงกำรศึกษำดูงำน) รำคำที เสนอ 395.-บำท รำคำที เสนอ 395.-บำท ลว.15 ม.ีค. 60
1 จัดซ้ือโทรทศัน ์กองกำรศึกษำ 16,000.00             16,000.00    ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   34/60

รำคำที เสนอ 16,000.-บำท รำคำที เสนอ 16,000.-บำท ลว. 15 ม.ีค. 60
11 จัดซ้ือกล้อง ดิจิตอล (กองคลัง) 7,000.00               7,000.00     ตกลงรำคำ หสส.ปญัญาพานิชวิทยา หสส.ปญัญาพานิชวิทยา เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   35/60

รำคำที เสนอ 7,000.-บำท รำคำที เสนอ 7,000.-บำท ลว. 15 ม.ีค. 60

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม   2560
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    31     เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2560

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

12 จัดซ้ือของสมนำคุณ 1,500.00               1,500.00     ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   36/60
(ศึกษำดูงำน) รำคำที เสนอ 1,500.-บำท รำคำที เสนอ 1,500.-บำท ลว. 15 ม.ีค. 60

13 จ้ำงกอ่สร้ำงหลังคำสนำมเด็กเล่น 193,200.00            193,200.00  ตกลงรำคำ บ.เอ็ม.เอส.ไอคอนสตรัคชั่น บ.เอ็ม.เอส.ไอคอนสตรัคชั่น เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  1/60 
รำคำที เสนอ 183,500.-บำท รำคำที เสนอ 183,000.-บำท ลว.15 ม.ีค. 60
หจก.ช.ชา่งโลหะกิจ
รำคำที เสนอ 184,000.-บำท
หจก.ฎมิา กรุ๊ป 
รำคำที เสนอ 192,900.-บำท

14 จ้ำงกอ่สร้ำงหอ้งครัวศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 244,900.00            244,900.00  ตกลงรำคำ บ.เอ็ม.เอส.ไอคอนสตรัคชั่น บ.เอ็ม.เอส.ไอคอนสตรัคชั่น เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  2/60 
รำคำที เสนอ 232,700.-บำท รำคำที เสนอ 232,000.-บำท ลว.15 ม.ีค. 60
หจก.ช.ชา่งโลหะกิจ
รำคำที เสนอ 233,000.-บำท
หจก.ฎมิา กรุ๊ป 
รำคำที เสนอ 244,000.-บำท

15 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 395.00                  395.00        ตกลงรำคำ ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  46/60
รำคำที เสนอ 395.-บำท รำคำที เสนอ 395.-บำท ลว.16 ม.ีค. 60

16 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรและเครื องดื ม 4,500.00               4,500.00     ตกลงรำคำ นางสาวสมมาส  หวยสงูเนิน นางสาวสมมาส  หวยสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  47/60
(โครงกำรศึกษำดูงำน) รำคำที เสนอ 4,500.-บำท รำคำที เสนอ 4,500.-บำท ลว.16 ม.ีค. 60

17 จ้ำงเหมำรถโดยสำรไมป่ระจ้ำทำง 35,000.00             35,000.00    ตกลงรำคำ นางร าไพ  รัฎฐนันท์ นางร าไพ  รัฎฐนันท์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  48/60
(โครงกำรศึกษำดูงำน) รำคำที เสนอ 35,000.-บำท รำคำที เสนอ 35,000.-บำท ลว.16 ม.ีค. 60

18 จัดซ้ือเกำ้อี้ (ส้ำนกัปลัด) 25,000.00             25,000.00    ตกลงรำคำ หจก.เทวัญครุภณัฑ์สตลี หจก.เทวัญครุภณัฑ์สตลี เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  37/60
รำคำที เสนอ 25,000.-บำท รำคำที เสนอ 25,000.-บำท ลว.21 ม.ีค. 60

19 จัดซ้ือตู้เหล็ก 15 ล้ินชัก (ส้ำนกัปลัด) 5,000.00               4,300.00     ตกลงรำคำ หจก.เทวัญครุภณัฑ์สตลี หจก.เทวัญครุภณัฑ์สตลี เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  38/60
รำคำที เสนอ 25,000.-บำท รำคำที เสนอ 25,000.-บำท ลว.21 ม.ีค. 60

20 จัดซ้ือโต๊ะพบัเหล็ก (ส้ำนกัปลัด) 30,000.00             25,000.00    ตกลงรำคำ หจก.เทวัญครุภณัฑ์สตลี หจก.เทวัญครุภณัฑ์สตลี เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  39/60
รำคำที เสนอ 25,000.-บำท รำคำที เสนอ 25,000.-บำท ลว.21 ม.ีค. 60



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

21 จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บำน (ส้ำนกัปลัด) 14,000.00             11,000.00    ตกลงรำคำ หจก.เทวัญครุภณัฑ์สตลี หจก.เทวัญครุภณัฑ์สตลี เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  40/60
รำคำที เสนอ 25,000.-บำท รำคำที เสนอ 25,000.-บำท ลว.21 ม.ีค. 60

22 จ้ำงซ่อมแอร์ กองคลัง 535.00                  535.00        ตกลงรำคำ หจก.บา้นแอร์ เซอร์วิส หจก.บา้นแอร์ เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  49/60
รำคำที เสนอ 535.-บำท รำคำที เสนอ 535.-บำท ลว.29 ม.ีค. 60

23 จ้ำงเหมำซ่อมแอร์ กองช่ำง 535.00                  535.00        ตกลงรำคำ หจก.บา้นแอร์ เซอร์วิส หจก.บา้นแอร์ เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  50/60
รำคำที เสนอ 535.-บำท รำคำที เสนอ 535.-บำท ลว.29 ม.ีค. 60

24 จ้ำงเหมำซ่อมแอร์ กองกำรศึกษำ 2,675.00               2,675.00     ตกลงรำคำ หจก.บา้นแอร์ เซอร์วิส หจก.บา้นแอร์ เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  51/60
รำคำที เสนอ 2,675.-บำท รำคำที เสนอ 2,675.-บำท ลว.29 ม.ีค. 60

25 จ้ำงเหมำซ่อมแอร์ ส้ำนกัปลัด 15,611.00             15,611.00    ตกลงรำคำ หจก.บา้นแอร์ เซอร์วิส หจก.บา้นแอร์ เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  52/60
รำคำที เสนอ 15,611.-บำท รำคำที เสนอ 15,611.-บำท ลว.29 ม.ีค. 60


