
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนมถิุนำยน 2560 5,000.00               5,500.00     ตกลงรำคำ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   54/60

รำคำที เสนอ 5,000.-บำท รำคำที เสนอ 5,000.-บำท  ลว. 1 ม.ิย. 60

2 ซ้ือวัสดุส้ำนกังำน (กองคลัง) 6,550.00               6,550.00     ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   55/60

รำคำที เสนอ 6,550.-บำท รำคำที เสนอ 6,550.-บำท ลว. 7 ม.ิย. 60
3 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (ส้ำนกัปลัด) 19,320.00             19,320.00    ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   57/60

รำคำที เสนอ 19,320.-บำท รำคำที เสนอ 19,320.-บำท ลว. 7 ม.ิย. 60
4 ซ้ือวัสดุผึกอบรม 10,675.00             10,675.00    ตกลงรำคำ นางสาวชมา้ย  โนนสงูเนิน นางสาวชมา้ย  โนนสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   58/60

(โครงกำรจัดท้ำดอกไมจ้ัน) รำคำที เสนอ 10,675.-บำท รำคำที เสนอ 10,675.-บำท ลว. 9 ม.ิย. 60
5 ซ้ืออำหำรเสริม(นม) 7,038.00               7,038.00     ตกลงรำคำ สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   59/60

(ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก) รำคำที เสอน 7,038.-บำท รำคำที เสอน 7,038.-บำท ลว. 12 ม.ิย. 60
6 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 23,800.00             23,800.00    ตกลงรำคำ นายศุภมาตร  เตี้ยงสงูเนิน นายศุภมาตร  เตี้ยงสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  60/60

รำคำที เสอน 23,800.-บำท รำคำที เสอน 23,800.-บำท ลว. 12  ม.ิย. 60
7 ซ้ือน้้ำมนัพน่หมอกควัน 4,110.00               4,110.00     ตกลงรำคำ นางจอน  ตอ่มสงูเนิน นางจอน  ตอ่มสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   61/60

รำคำที เสนอ 4,110.-บำท รำคำที เสนอ 4,110.-บำท ลว. 14 ม.ิย. 60
8 จ้ำงเหมำพน่หมอกควัน 4,500.00               4,500.00     ตกลงรำคำ นายประงค์  ฟาสงูเนิน นายประงค์  ฟาสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  67/60

รำคำที เสนอ 4,500.-บำท รำคำที เสนอ 4,500.-บำท ลว.14 ม.ิย. 60
9 จ้ำงเหมำปกัหลักเสำสำธำนณะ 9,000.00               9,000.00     ตกลงรำคำ นางมานพ  ศรสงูเนิน นางมานพ  ศรสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  68/60

รำคำที เสนอ 9,000.-บำท รำคำที เสนอ 9,000.-บำท ลว 16 ม.ิย. 60 
10 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร+เครื องดื ม 6,000.00               6,000.00     ตกลงรำคำ นางสาวสมมาส หวยสงูเนิน) นางสาวสมมาส หวยสงูเนิน) เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  69/60

(โครงกำรจัดท้ำดอกไมจ้ัน) รำคำที เสอน 6,000.-บำท รำคำที เสอน 6,000.-บำท ลว 16 ม.ิย. 60 
11 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว (กองกำรศึกษำ) 11,052.00             11,052.00    ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   62/60

รำคำที เสนอ 11,052.-บำท รำคำที เสนอ 11,052.-บำท ลว. 19 ม.ิย. 60

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2560
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    30     เดือน มิถุนายน  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 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ย 2,714.00               2,714.00     ตกลงรำคำ ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  70/60
(โครงกำรรณรงค์ยำเสพติด) รำคำที เสนอ 2,714.-บำท รำคำที เสนอ 2,714.-บำท ลว.19 ม.ิย. 60

13 จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรว่ำงและเครื องดื ม 4,125.00               4,125.00     ตกลงรำคำ นางสาวนุชนาถ  โนนใหม่ นางสาวนุชนาถ  โนนใหม่ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  71/60
(โครงกำรรณรงค์ยำเสพติด) รำคำที เสนอ 4,125.-บำท รำคำที เสนอ 4,125.-บำท ลว. 19 ม.ิย. 60

14 จ้ำงเหมำตกแต่งสถำนที 1,000.00               1,000.00     ตกลงรำคำ นางสาวยพุา  แผงดี นางสาวยพุา  แผงดี เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  72/60
(โครงกำรรณรงค์ยำเสพติด) รำคำที เสนอ 1,000.-บำท รำคำที เสนอ 1,000.-บำท ลว. 19 ม.ิย. 60

15 จ้ำงเหมำจัดหำเครื องเสียง 2,000.00               2,000.00     ตกลงรำคำ นายพเยา  ศรีสขุ นายพเยา  ศรีสขุ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  73/60
(โครงกำรรณรงค์ยำเสพติด) รำคำที เสนอ 2,000.-บำท รำคำที เสนอ 2,000.-บำท ลว. 19 ม.ิย. 60

16 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื องปรับอำกำศ 535.00                  535.00        ตกลงรำคำ หจก.บา้นแอร์ เซอร์วิส หจก.บา้นแอร์ เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  74/60
(ส้ำนกัปลัด) รำคำที เสนอ 535.-บำท รำคำที เสนอ 535.-บำท ลว. 21 ม.ิย. 60

17 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนลิ 395.00                  395.00        ตกลงรำคำ ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  75/60
(โครงกำรปฐมนเิทศกผู้์ปกครองศูนย์) รำคำที เสอน 395.-บำท รำคำที เสอน 395.-บำท ลว. 26 ม.ิย. 60

18 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 1,300.00               1,300.00     ตกลงรำคำ อู่เสน่ห ์เซอร์วิส อู่เสน่ห ์เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  76/60
(บว 3931 นม) รำคำที เสนอ 1,300.-บำท รำคำที เสนอ 1,300.-บำท ลว. 26 ม.ิย. 60

19 จ้ำงเหมำติดฟล์ิมกรองแสง 500.00                  500.00        ตกลงรำคำ อู่เสน่ห ์เซอร์วิส อู่เสน่ห ์เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  76/60
(บว 3931 นม) รำคำที เสนอ 500.-บำท รำคำที เสนอ 500.-บำท ลว. 26 ม.ิย. 60

20 จ้ำงเหมำประกอบอำหำร+เครื องดื ม 1,175.00               1,175.00     ตกลงรำคำ นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  76/60
(โครงกำรปฐมนเิทศกผู้์ปกครองศูนย์) รำคำที เสอน 1,175.-บำท รำคำที เสอน 1,175.-บำท ลว. 27 ม.ิย. 60


