
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือน  มกรำคม 2562 5,200.00               5,200.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   12/62

รำคำที เสนอ 5,200.-บำท รำคำที เสนอ 5,200.-บำท  ลว. 2 ม.ค. 62
2 จัดซ้ือขนมเด็ก 4,800.00               4,800.00     เฉพำะเจำะจง หสส.ปญัญาพาณิช หสส.ปญัญาพาณิช เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   13/62

( โครงกำรวันเด็กแหง่ชำติ 2562) รำคำที เสนอ 4,800.-บำท รำคำที เสนอ 4,800.-บำท ลว. 7 ม.ค. 62
3 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ย 1,020.00               1,020.00     เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   16/62

(โครงกำรวันเด็กแหง่ชำติ) รำคำที เสนอ 1,020.-บำท รำคำที เสนอ 1,020.-บำท ลว. 7 ม.ค. 62
4 จ้ำงเหมำเครื องไฟขยำยเสียง 2,000.00               2,000.00     เฉพำะเจำะจง นายพเยา  ศรีสขุ นายพเยา  ศรีสขุ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   17/62

(โครงกำรวันเด็กแหง่ชำติ) รำคำที เสนอ 2,000.-บำท รำคำที เสนอ 2,000.-บำท ลว. 8 ม.ค. 62
5 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 520.00                  520.00        เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   18/62

(โครงกำร อบต.พบประชำชน) รำคำที เสนอ 520.-บำท รำคำที เสนอ 520.-บำท ลว. 9 ม.ค. 62
6 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 430.00                  430.00        เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   19/62

(โครงกำรอบรมส่งเสรอมสนบัสนนัฯ) รำคำที เสนอ 430.-บำท รำคำที เสนอ 430.-บำท ลว. 9 ม.ค. 62
7 ซ้ือทรำยก้ำจัดลูกน้้ำ 500 ซอง 3,000.00               3,000.00     เฉพำะเจำะจง องค์การเภสชักรรม องค์การเภสชักรรม เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   14/62

 รำคำที เสนอ 3,000.-บำท รำคำที เสนอ 3,000.-บำท ลว. 10 ม.ค. 62
8 ซ้ือน้้ำยำพน่ยุง 18,000.00             18,000.00    เฉพำะเจำะจง สหกรณ์บริการสาธารณสขุ สหกรณ์บริการสาธารณสขุ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   15/62

 รำคำที เสนอ 18,000.-บำท รำคำที เสนอ 18,000.-บำท  ลว 10 ม.ค. 62
9 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 1,825.00               1,825.00     เฉพำะเจำะจง ร้าน อู่เสน่หเ์ซอร์วิส ร้าน อู่เสน่หเ์ซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   20/62

(บว 3931 นม) รำคำที เสนอ 1,825.-บำท รำคำที เสนอ 1,825.-บำท ลว  21 ม.ค. 62
10 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 9,028.66               9,028.66     เฉพำะเจำะจง บ. มติรซู ณัฐดนัย จ ากัด บ. มติรซู ณัฐดนัย จ ากัด เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   21/62

(ขก 3257 นม) รำคำที เสนอ 9,028.66.-บำท รำคำที เสนอ 9,028.66.-บำท ลว  21 ม.ค. 62
11 ซ้ือน้้ำมนั 500.00                  500.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   16/62

(กองส่งเสริมกำรเกษตร) รำคำที เสนอ 500.-บำท รำคำที เสนอ 500.-บำท ลว  28 ม.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม   2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่  31   เดือน มกราคม  พ.ศ.  2562

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

12 วัสดุส้ำนกังำน 36,200.00             36,200.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   17/62
รำคำที เสนอ 36,200.-บำท รำคำที เสนอ 36,200.-บำท ลว  28 ม.ค. 62

13 จ้ำงเหมำปรับปรุงหอ้งน้้ำส้ำนกังำน 300,000.00            293,000.00  เฉพำะเจำะจง บ.เอ็ม.เอส.ไอ.คอนสตรัคชั่น จก. บ.เอ็ม.เอส.ไอ.คอนสตรัคชั่น จก. เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  2/2562
รำคำที เสนอ 292,000.-บำท รำคำที เสนอ 291,500.-บำท และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว 30 ม.ค. 62
หจก. ราชสมีารุ่งเสถียร ตำมเงื อนไข
รำคำที เสนอ 292,200.-บำท
หจก. ราชนัเจริญกรุ๊ป  
รำคำที เสนอ 292,500.-บำท


