
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนกรกฎำคม 2560 5,500.00               5,500.00     ตกลงรำคำ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   63/60

รำคำที เสนอ 5,000.-บำท รำคำที เสนอ 5,000.-บำท  ลว. 1 ก.ค. 60

2 ซ้ือวัสดุส้ำนกังำน (ส้ำนกัปลัด) 63,118.00             63,118.00    ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   64/60

รำคำที เสนอ 63,118.-บำท รำคำที เสนอ 63,118.-บำท ลว. 3  ก.ค. 60

3 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองช่ำง) 6,780.00               6,780.00     ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   65/60

รำคำที เสนอ 6,780.-บำท รำคำที เสนอ 6,780.-บำท ลว. 3  ก.ค. 60

4 จ้ำงซ่อมเครื องพน่ยุง 5,960.00               5,960.00     ตกลงรำคำ ร้าน หว่งเซอร์วิส ร้าน หว่งเซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  79/60

รำคำที เสอน 5,960.-บำท รำคำที เสอน 5,960.-บำท ลว. 3  ก.ค. 60
5 ซ้ืออปุกรณ์ฝึกอบรม 1,790.00               1,790.00     ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   66/60

(โครงกำรอบรมทบทวน อปพร.) รำคำที เสนอ 1,790.-บำท รำคำที เสนอ 1,790.-บำท ลว. 6 ก.ค. 60
6 ซ้ือวัสดุผึกอบรม 800.00                  800.00        ตกลงรำคำ นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   68/60

(โครงกำรอบรมทบทวน อปพร.) รำคำที เสนอ 800.-บำท รำคำที เสนอ 800.-บำท ลว. 6 ก.ค. 60
7 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ย 510.00                  510.00        ตกลงรำคำ ร้าน วีอิงค์เจท็ ร้าง วีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  81/60

(โครงกำรอบรมทบทวน อปพร.) รำคำที เสนอ  510.-บำท รำคำที เสนอ  510.-บำท ลว. 6  ก.ค. 60
8 จ้ำงเหมำตัดชุด อปพร. 20,000.00             20,000.00    ตกลงรำคำ ร้าง โทนเซลล ์แอน เซอร์วิส ร้าง โทนเซลล ์แอน เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  82/60

(โครงกำรอบรมทบทวน อปพร.) รำคำที เสนอ 20,000.-บำท รำคำที เสนอ 20,000.-บำท ลว. 6  ก.ค. 60
9 ซ้ืออปุกรณ์กำรศึกษำ 12,690.00             12,690.00    ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   70/60

รำคำที เสอน 12,690.-บำท รำคำที เสอน 12,690.-บำท ลว. 19 ก.ค. 60
10 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม 6,288.00               6,288.00     ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  72/60

(โครงกำรส่งเสริมอนำมยัวัยเจริญพนัธุ)์ รำคำที เสอน 6,288.-บำท รำคำที เสอน 6,288.-บำท ลว. 21  ก.ค. 60
11 วัสดุส้ำนกังำน (กองกำรศึกษำ) 22,253.00             22,253.00    ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   73/60

รำคำที เสนอ 22,253.-บำท รำคำที เสนอ 22,253.-บำท ลว. 24 ก.ค. 60

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2560
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    31     เดือน กรกฎาคม  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 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร+เครื องดื ม 6,000.00               6,000.00     ตกลงรำคำ นางสาวสมมาส หวยสงูเนิน) นางสาวสมมาส หวยสงูเนิน) เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  83/60
(โครงกำรอบรมส่งเสริมวัยเจริญพนัธุ)์ รำคำที เสนอ 6,000.-บำท รำคำที เสนอ 6,000.-บำท ลว. 21 ก.ค. 60

13 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนลิ 395.00                  395.00        ตกลงรำคำ ร้าน วีอิงค์เจท็ ร้าน วีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  84/60
(โครงกำรอบรมส่งเสริมวัยเจริญพนัธุ)์ รำคำที เสนอ 395.-บำท รำคำที เสนอ 395.-บำท ลว 21 ก.ค. 60 

14 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนลิ 380.00                  380.00        ตกลงรำคำ ร้าน วีอิงค์เจท็ ร้าน วีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  86/60
(โครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ) รำคำที เสนอ 380.-บำท รำคำที เสนอ 380.-บำท ลว 24 ก.ค. 60 

15 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร+เครื องดื ม 6,000.00               6,000.00     ตกลงรำคำ นางสาวสมมาส หวยสงูเนิน นางสาวสมมาส หวยสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  87/60
(โครงกำรอบรมส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ) รำคำที เสนอ 6,000.-บำท รำคำที เสนอ 6,000.-บำท ลว. 26 ก.ค. 60

16 จัดซ้ือวัสดุอบรม 2,150.00               2,105.00     ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   74/60
(โครงกำรอบรมอำชีพผู้สูงอำยุ) รำคำที เสนอ  2,105.-บำท รำคำที เสนอ  2,105.-บำท ลว. 26 ก.ค. 60

17 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ย 380.00                  380.00        ตกลงรำคำ ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  88/60
(โครงกำรอบรมเพิ มผลผลิตมนัส้ำปะหลัง) รำคำที เสนอ 380.-บำท รำคำที เสนอ 380.-บำท ลว.31 ก.ค. 60

18 จ้ำงเหมำพำหนะ 4,000.00               4,000.00     ตกลงรำคำ นางสาวนุชนาถ  โนนใหม่ นางสาวนุชนาถ  โนนใหม่ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  89/60
(โครงกำรอบรมเพิ มผลผลิตมนัส้ำปะหลัง) รำคำที เสนอ 4,125.-บำท รำคำที เสนอ 4,125.-บำท ลว. 31 ก.ค. 60

19 จัดซ้ือวัสดุอบรม 1,340.00               1,340.00     ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   75/60
(โครงกำรอบรมมนัส้ำปะหลัง) รำคำที เสนอ 1,340.-บำท รำคำที เสนอ 1,340.-บำท ลว. 31 ก.ค. 60


