
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือน  มกรำคม 2563 5,500.00               5,500.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   13/63

รำคำที เสนอ 5,500.-บำท รำคำที เสนอ 5,500.-บำท  ลว. 2 ม.ค. 63
2 จ้ำงเหมำซ่อมเครื องปรับอำกำศ (กองคลัง) 1,498.00               1,498.00     เฉพำะเจำะจง หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   30/63

รำคำที เสนอ 1,498.-บำท รำคำที เสนอ 1,498.-บำท ลว 7 ม.ค. 63
3 จ้ำงเหมำซ่อมเครื องปรับอำกำศ  3,263.50               3,263.50     เฉพำะเจำะจง หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   31/63

(กองกำรศึกษำ) รำคำที เสนอ 3,263.50 บำท รำคำที เสนอ 3,263.50 บำท ลว 7 ม.ค. 63
4 จัดซ้ือวัสดุฝึกอบรม 1,040.00               1,040.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   14/63

(โครงกำรอบรมเยำวชนเกษตร) รำคำที เสนอ 1,040.-บำท รำคำที เสนอ 1,040.-บำท ลว. 8 ม.ค. 63
5 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ย 1,020.00               1,020.00     เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   32/63

(โครงกำรวันเด็กแหง่ชำติ) รำคำที เสนอ 1,020.-บำท รำคำที เสนอ 1,020.-บำท ลว. 8 ม.ค. 63
6 จ้ำงเหมำเครื องไฟขยำยเสียง 2,000.00               2,000.00     เฉพำะเจำะจง นายพเยา  ศรีสขุ นายพเยา  ศรีสขุ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   34/63

(โครงกำรวันเด็กแหง่ชำติ) รำคำที เสนอ 2,000.-บำท รำคำที เสนอ 2,000.-บำท ลว. 8 ม.ค. 63
7 จัดซ้ือขนม 4,500.00               4,500.00     เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   15/63

(โครงกำรวันเด็กแหง่ชำติ) รำคำที เสนอ 4,500.-บำท รำคำที เสนอ 4,500.-บำท ลว. 8 ม.ค. 63
8 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 5,865.00               5,865.00     เฉพำะเจำะจง สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   16/63

รำคำที เสนอ 5,865.-บำท รำคำที เสนอ 5,865.-บำท ลว. 14 ม.ค. 63
9 น้้ำมนัประจ้ำเดือน  กมุภำพนัธ์ 2563 4,000.00               4,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   17/63

 รำคำที เสนอ 4,000.-บำท รำคำที เสนอ 4,000.-บำท ลว. 31 ม.ค. 63
10 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ย 445.00                  445.00        เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   33/63

(โครงกำรอบรมเยำวชนเกษตร) รำคำที เสนอ 445.-บำท รำคำที เสนอ 445.-บำท  ลว 8 ม.ค. 63
11 จ้ำงเหมำรถโดยสำรดูงำน 3,500.00               3,500.00     เฉพำะเจำะจง นางบญุกลบั  ศรีสงูเนิน นางบญุกลบั  ศรีสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   35/63

(โครงกำรอบรมเยำวชนเกษตร) รำคำที เสนอ  3,500..-บำท รำคำที เสนอ  3,500..-บำท ลว  13 ม.ค. 63

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม   2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่  31   เดือน มกราคม  พ.ศ.  2563

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

12 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 5,947.06               5,947.06     เฉพำะเจำะจง บ. มติรซู ณัฐดนัย จ ากัด บ. มติรซู ณัฐดนัย จ ากัด เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   36/63
(ขก 3257 นม) รำคำที เสนอ 5,947.06 บำท รำคำที เสนอ 5,947.06 บำท ลว  13 ม.ค. 63

13 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ย 1,020.00               1,020.00     เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   37/63
(โครงกำรจิตอำสำ) รำคำที เสนอ 1,020.-บำท รำคำที เสนอ 1,020.-บำท ลว  14 ม.ค. 63

14 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ย 520.00                  520.00        เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   38/63
(โครงกำร อบต.พบประชำชน) รำคำที เสนอ 520.-บำท รำคำที เสนอ 520.-บำท ลว  14 ม.ค. 63

15 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร 900.00                  900.00        เฉพำะเจำะจง ร้านพร ร้านพร เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   39/63
รำคำที เสนอ 900.-บำท รำคำที เสนอ 900.-บำท ลว  14 ม.ค. 63

16 จ้ำงเหมำสูบสิ งปฏกิลู 500.00                  500.00        เฉพำะเจำะจง นายสงิห ์ สญักรโคกกรวด นายสงิห ์ สญักรโคกกรวด เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   39/63
รำคำที เสนอ 500.-บำท รำคำที เสนอ 500.-บำท ลว  14 ม.ค. 63

17 โครงกำรวำงทอ่ระบำยน้้ำ คสล. หมู่ที  3 417,200.00            360,000.00  เฉพำะเจำะจง หจก. ป.เพ่ิมทรัพย์ หจก. ป.เพ่ิมทรัพย์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  1/2563
รำคำที เสนอ 359,000.-บำท 358,000.-บำท และอยู่ในวงเงินวงที ต้ังไว้ ลว. 14 ม.ค. 63
หจก.เนวี่ 33 มารีน 35 กรุ๊ป
รำคำที เสนอ 360,000.-บำท
หจก. ทพีี พร๊อพเพอร์ตี้ 24
รำคำที เสนอ 359,500.-บำท

18 โครงกำรซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที  5 480,000.00            480,000.00  เฉพำะเจำะจง หจก. วรสดุา ช.การชา่ง หจก. วรสดุา ช.การชา่ง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  2/2563
รำคำที เสนอ 479,000.-บำท รำคำที เสนอ 478,000.-บำท และอยู่ในวงเงินวงที ต้ังไว้ ลว. 17 ม.ค. 63
หจก. พี เอส ซัพพอร์ต
รำคำที เสนอ 480,877 บำท

บ. ทองเจรญิการช่าง  แอรด์ักท์ 
จ ากัด

รำคำที เสนอ 481,478.35 บำท


