
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนพฤษภำคม 2560 5,500.00               5,500.00     ตกลงรำคำ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   49/60

รำคำที เสนอ 5,500.-บำท รำคำที เสนอ 5,500.-บำท  ลว. 1 พ.ค. 60

2 ซ่อมเครื องปร๊ินเตอร์ สป 1,240.00               1,240.00     ตกลงรำคำ หจก.ไอทโีซน หจก.ไอทโีซน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   56/60

รำคำที เสนอ 1,240.-บำท รำคำที เสนอ 1,240.-บำท ลว. 1 พ.ค. 60
3 จัดท้ำปำ้ย 3,752.00               3,752.00     ตกลงรำคำ ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   57/60

(โครงกำรรณรงค์โรคไข้เลือดออก) รำคำที เสนอ 3,752.-บำท รำคำที เสนอ 3,752.-บำท ลว. 2 พ.ค. 60
4 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม 3,256.00               3,256.00     ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   50/60

(โครงกำรไส้เดือนดิน) รำคำที เสนอ 3,256.-บำท รำคำที เสนอ 3,256.-บำท ลว. 4 พ.ค. 60
5 ซ้ือวัสดุ 4,850.00               4,850.00     ตกลงรำคำ นายชยันาท  ทบัแก้ว นายชยันาท  ทบัแก้ว เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   51/60

(โครงกำรไส้เดือนดิน) รำคำที เสอน 4,850.-บำท รำคำที เสอน 4,850.-บำท ลว. 4 พ.ค. 60
6 จัดท้ำปำ้ย 395.00                  395.00        ตกลงรำคำ ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   58/60

(โครงกำรไส้เดือนดิน) รำคำที เสอน 395.-บำท รำคำที เสอน 395.-บำท ลว. 4 พ.ค. 60
7 จัดท้ำปำ้ย 395.00                  395.00        ตกลงรำคำ ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   59/60

(โครงกำรอบรมเยำวชนกล้ำดี) รำคำที เสนอ 395.-บำท รำคำที เสอน 395.-บำท ลว. 4 พ.ค. 60
8 จ้ำงเหมำรถ 2,000.00               2,000.00     ตกลงรำคำ นางบญุกลบั  ศรีสงูเนิน นางบญุกลบั  ศรีสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   60/60

(โครงกำรไส้เดือนดิน) รำคำที เสนอ 2,000.บำท รำคำที เสนอ 2,000.บำท ลว. 8 พ.ค. 60
9 จ้ำงเหมำรถ 6,000.00               6,000.00     ตกลงรำคำ นางบญุกลบั  ศรีสงูเนิน นางบญุกลบั  ศรีสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   61/60

(โครงกำรอบรมเยำวชนกล้ำดี) รำคำที เสนอ 6,000.บำท รำคำที เสนอ 6,000.บำท ลว. 9 พ.ค. 60
10 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์  2,425.00               2,425.00     ตกลงรำคำ อู่เสน่ห ์เซอร์วิส อู่เสน่ห ์เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  62/60

รำคำที เสนอ 2,425.-บำท รำคำที เสนอ 2,425.-บำท ลว. 15 พ.ค. 60
11 จ้ำงเหมำซ่อมเครื องปร๊ินเตอร์ 200.00                  200.00        ตกลงรำคำ หจก.ไอทโีซน หจก.ไอทโีซน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  63/60

(กองกำรศึกษำ) รำคำที เสนอ 200.บำท รำคำที เสนอ 200.บำท ลว. 15 พ.ค. 60

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม   2560
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    31     เดือน พฤษภาคม  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 จ้ำงจัดท้ำปำ้ย 395.00                  395.00        ตกลงรำคำ ร้ำนวีองิค์เจ็ท ร้ำนวีองิค์เจ็ท เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  64/60
(โครงกำรอบรมเศรษฐกจิพอเพยีง) รำคำที เสนอ 395.-บำท รำคำที เสนอ 395.-บำท ลว. 15 พ.ค. 60

13 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม 700.00                  700.00        ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   52/60
(โครงกำรอบรมเศรษฐกจิพอเพยีง) รำคำที เสนอ 700.-บำท รำคำที เสนอ 700.-บำท ลว. 16 พ.ค. 60

14 ซ้ือของที ระลึก 1,500.00               1,500.00     ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   53/60
(โครงกำรอบรมเศรษฐกจิพอเพยีง) รำคำที เสนอ 1,500.-บำท รำคำที เสนอ 1,500.-บำท ลว. 16 พ.ค. 60


