
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ืออาหารเสริม (นม)โรงเรียน 5,865.00               5,865.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   27/63

ราคาที เสนอ 5,865.-บาท ราคาที เสนอ 5,865.-บาท  ลว. 2 ม.ีค. 63
2 ซ้ือน้่ามนัเครื องตัดหญ้า 500.00                  500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธร หจก.ไทยณรงค์พงศธร เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที   28/63

ราคาที เสนอ 500.-บาท ราคาที เสนอ 500.-บาท ลว. 2 ม.ีค. 63
3 วัสดุฝึกอบรมคอมพวิเตอร์ ส่านกัปลัด 26,580.00             26,582.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  29/63

ราคาที เสนอ 26,580.-บาท ราคาที เสนอ 26,580.-บาท ลว 11 ม.ีค. 63
4 จ้างซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ (กองคลัง) 535.00                  535.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะบิ๊กซิสเต็ม หจก.เดอะบิ๊กซิสเต็ม เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที   56/63

ราคาที เสนอ 535.-บาท ราคาที เสนอ 535.-บาท ลว. 11 ม.ีค. 63
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 1 559,000.00            559,000.00  e-Bidding หจก.เอสพีมาร์เก็ตติ้ง หจก.เอสพีมาร์เก็ตติ้ง เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด สัญญาจ้าง เลขที   3/2563
(สายบา้นนางอารมณ์  รวยสูงเนนิ) ราคาที เสนอ 442,000.-บาท ราคาที เสนอ 442,000.-บาท โดยมคุีณสมบติัตรงตาม ลว. 12 ม.ีค. 63

หจก.สพุรรณีก่อสร้าง เงื อนไขในประกาศ
ราคาที เสนอ 520,000.-บาท
หจก.ป.เพ่ิมทรัพย์
ราคาที เสนอ 499,000.-บาท
หจก.วาสนาดกีารโยธา 168
ราคาที เสนอ 532,000.-บาท
บริษัท เกรทครีเอชั่น จ ากัด
ราคาที เสนอ 555,000.-บาท

5 โครงการกอ่สร้างซ่อมแซม ถนน คสล. 791,000.00            791,000.00  e-Bidding หจก.เอสพีมาร์เก็ตติ้ง หจก.เอสพีมาร์เก็ตติ้ง เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด สัญญาจ้าง เลขที   4/2563
หมู่ 6 ราคาที เสนอ 699,000.-บาท ราคาที เสนอ 699,000.-บาท โดยมคุีณสมบติัตรงตาม ลว. 12 ม.ีค. 63

หจก.สพุรรณีก่อสร้าง เงื อนไขในประกาศ
ราคาที เสนอ 740,000.-บาท

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม   2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ.  2563

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

หจก.ป.เพ่ิมทรัพย์
ราคาที เสนอ 442,000.-บาท
หจก.วรสดุา ช.การชา่ง
ราคาที เสนอ 790,000.-บาท
หจก.วาสนาดกีารโยธา 168
ราคาที เสนอ 720,000.-บาท

6 วัสดุโครงการ 12,050.00             12,050.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัส ์เซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลจ้างเลขที  30/63
(โครงการรณงค์ปอ้งกนัโรคโควิท-19) ราคาที เสนอ 12,050.-บาท ราคาที เสนอ 12,050.-บาท ลว 16 ม.ีค. 63

7 จ้างเหมาจัดท่าปา้ย 1,080.00               1,080.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน วีอิงค์เจท็ ร้าน วีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลจ้างเลขที  31/63
(โครงการรณงค์ปอ้งกนัโรคโควิท-19) ราคาที เสนอ 1,080.-บาท ราคาที เสนอ 1,080.-บาท ลว 16 ม.ีค. 63

8 โครงการวางทอ่ระบายน้่า คสล. หมู่ที  7 1,150,500.00         991,100.00  e-Bidding หจก.เอสพีมาร์เก็ตติ้ง หจก.ป.เพ่ิมทรัพย์ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด สัญญาจ้าง เลขที   5/2563
ราคาที เสนอ 989,000.-บาท ราคาที เสนอ 918,000.-บาท โดยมคุีณสมบติัตรงตาม ลว. 19 ม.ีค. 63
หจก.ป.เพ่ิมทรัพย์ เงื อนไขในประกาศ

9 วัสดุโครงการพลังคนไทย 10,341.00             10,341.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวพิริยาภรณ์ อินประเสริฐ นางสาวพิริยาภรณ์ อินประเสริฐ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลซ้ือเลขที  31/63
ราคาที เสนอ 10,341.-บาท ราคาที เสนอ 10,341.-บาท ลว 27 ม.ีค. 63

10 จ้างเหมาครูผู้ช่วยจัดประสบการณ์สอนเด็ก 6,300.00               6,300.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญญารัตน์ ใกลส้ขุ นางสาวกัญญารัตน์ ใกลส้ขุ เปน็ผู้เสนอราคารายต ่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที   32/63
ราคาที เสนอ 6,300.-บาท ราคาที เสนอ 6,300.-บาท ลว. 31 ม.ีค. 63


