
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนกนัยำยน 2562 7,500.00             7,500.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   80/62

รำคำที เสนอ 7,500 บำท รำคำที เสนอ 7,500 บำท  ลว. 2 ก.ย. 62
2 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนกนัยำยน 2562 1,640.00             1,640.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   81/62

(กองส่งเสริมกำรเกษตร) รำคำที เสนอ 1,640 บำท รำคำที เสนอ 1,640 บำท ลว. 2 ก.ย. 62
3 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 29,130.00            29,130.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   82/62

รำคำที เสนอ  29,130.-บำท รำคำที เสนอ  29,130.-บำท ลว. 3 ก.ย. 62
4 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้ (กองช่ำง) 3,999.13             3,999.13          เฉพำะเจำะจง หจก.เอสพี โปร เอ็นจเินียริ่ง หขก.เอสพี โปร เอ็นจเินียริ่ง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   83/62

รำคำที เสนอ 3999.13 บำท รำคำที เสนอ 3999.13 บำท ลว. 3 ก.ย. 62
5 ซ้ืออำ่งล้ำงจำน 9,800.00             9,800.00          เฉพำะเจำะจง หสส.พี.เอ็ม.กร๊ป หสส.พี.เอ็ม.กร๊ป เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   84/62

รำคำที เสนอ 9,800.-บำท รำคำที เสนอ 9,800.-บำท ลว. 3 ก.ย. 62
6 ซ้ือโต๊ะหมู่บชูำ 8,500.00             8,500.00          เฉพำะเจำะจง ร้านเจซัพพลาย ร้านเจซัพพลาย เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   85/62

รำคำที เสนอ  8,500.-บำท รำคำที เสนอ  8,500.-บำท ลว. 3 ก.ย. 62
7 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 445.00                445.00             เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   88/62

(โครงกำรก้ำจัดขยะอนิทรีย์โดยใช้ไส้เดือน) รำคำที เสนอ  445.-บำท รำคำที เสนอ  445.-บำท ลว. 5 ก.ย. 62
8 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 445.00                445.00             เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   89/62

(โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอนกสถำนที ) รำคำที เสนอ  445.-บำท รำคำที เสนอ  445.-บำท ลว. 5 ก.ย. 62
9 จ้ำงเหมำยำนพำหนะศึกษำดูงำน 3,500.00             3,500.00          เฉพำะเจำะจง นางบญุกลบั ศรีสงูเนิน นางบญุกลบั ศรีสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   90/62

(โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอนกสถำนที ) รำคำที เสนอ  3,500.-บำท รำคำที เสนอ  3,500.-บำท ลว. 5 ก.ย. 62
10 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 430.00                430.00             เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   91/62

(โครงกำรอบรมพฒันำศักยภำพฯ) รำคำที เสนอ  430.-บำท รำคำที เสนอ  430.-บำท ลว. 5 ก.ย. 62
11 ซ้ือวัสดุฝึกอบอรม 5,300.00             5,300.00          เฉพำะเจำะจง นายค าจนัทร์  ชาญชติ นายค าจนัทร์  ชาญชติ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   86/62

(โครงกำรก้ำจัดขยะอนิทรีย์โดยใช้ไส้เดือน) รำคำที เสนอ 5,300.-บำท รำคำที เสนอ 5,300.-บำท ลว. 6 ก.ย. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    30     เดือน กันยายน  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 จ้ำงเหมำยำนพำหนะศึกษำดูงำน 3,500.00             3,500.00          เฉพำะเจำะจง นายสนอง  ขมุทอง นายสนอง  ขมุทอง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   92/62
(โครงกำรก้ำจัดขยะอนิทรีย์โดยใช้ไส้เดือน) รำคำที เสนอ  3,500.-บำท รำคำที เสนอ  3,500.-บำท ลว. 6 ก.ย. 62

13 ซ้ือวัสดุฝึกอบอรม 6,270.00             6,270.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   87/62
รำคำที เสนอ 6,270.-บำท รำคำที เสนอ 6,270.-บำท ลว.9 ก.ย. 62

14 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว (กองคลัง) 6,250.00             6,250.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   88/62
รำคำที เสนอ  6,250.-บำท รำคำที เสนอ  6,250.-บำท ลว. 9 ก.ย. 62

15 ซ้ือวัสดุส้ำนกังำน กองคลัง 10,474.00            10,471.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   89/62

รำคำที เสนอ 10,474.-บำท รำคำที เสนอ 10,474.-บำท ลว. 19  ก.ย. 62

16 ซ้ือครุภณัฑ์ส้ำนกังำน พดัลม 18 นิ้ว 3,600.00             3,600.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   90/62

รำคำที เสนอ 3,600.-บำท รำคำที เสนอ 3,600.-บำท ลว. 19  ก.ย. 62

17 จ้ำงเหมำซ่อมรถส่วนกลำง 1,000.00             1,000.00          เฉพำะเจำะจง นายจริะ  เกตบุญุเนตร์ นายจริะ  เกตบุญุเนตร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   93/62

(รถจักรยำนยนต์ 1 กช 2094 นม) รำคำที เสนอ 1,000.-บำท รำคำที เสนอ 1,000.-บำท ลว. 24 ก.ย. 62


