
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนสิงหำคม 2560 4,500.00             4,500.00          ตกลงรำคำ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   76/60

รำคำที เสนอ 4,500.-บำท รำคำที เสนอ 4,500.-บำท  ลว. 1 ส.ค. 60
2 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 4,000.00             395.00             ตกลงรำคำ ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   90/60

(โครงกำรวันแม ่60) รำคำที เสนอ  395.-บำท รำคำที เสนอ  395.-บำท ลว. 3 ส.ค. 60
3 จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนที 3,000.00             3,000.00          ตกลงรำคำ นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   91/60

(โครงกำรวันแม ่60) รำคำที เสนอ  3,000.-บำท รำคำที เสนอ  3,000.-บำท ลว. 3 ส.ค. 60
4 จ้ำงเหมำพำหนะ 4,000.00             4,000.00          ตกลงรำคำ นางบญุลว้น  ศรีสงูเนิน นางบญุลว้น  ศรีสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   89/60

(โครงกำรอบรมมนัส้ำปะหลัง) รำคำที เสนอ  4,000.-บำท รำคำที เสนอ  4,000.-บำท ลว. 3 ส.ค. 60
5 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 2,300.00             2,300.00          ตกลงรำคำ ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   92/60

(โครงกำรอำเซียน) รำคำที เสนอ 2,300.-บำท รำคำที เสนอ 2,300.-บำท ลว. 3 ส.ค. 60
6 จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรพร้อมเครื องดื ม 4,500.00             4,500.00          ตกลงรำคำ นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   93/60

(โครงกำรอำเซียน) รำคำที เสนอ  4,500.-บำท รำคำที เสนอ  4,500.-บำท ลว. 3 ส.ค. 60

7 ซ้ือพวงมำลัยดอกมะลิ 1,350.00             1,350.00          ตกลงรำคำ นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   77/60

(โครงกำรวันแม ่60) รำคำที เสนอ 1,350.-บำท รำคำที เสนอ 1,350.-บำท ลว. 3  ส.ค. 60

8 ซ้ือน้้ำดื ม 240.00                240.00             ตกลงรำคำ นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   78/60

(โครงกำรวันแม ่60) รำคำที เสนอ 240.-บำท รำคำที เสนอ 240.-บำท ลว. 3  ส.ค. 60

9 ซ้ืออำหำรเสริมนม (ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก) 7,038.00             7,038.00          ตกลงรำคำ สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  80/60

รำคำที เสนอ 7,038.-บำท รำคำที เสนอ 7,038.-บำท ลว. 3  ส.ค. 60
10 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 7,661.00             7,661.00          ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   81/60

รำคำที เสนอ 7,661.-บำท รำคำที เสนอ 7,661.-บำท ลว. 7 ส.ค. 60
11 จ้ำงเหมำจัดสถำนที วันแม่ 3,000.00             3,000.00          ตกรำงลำคม นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  94/60

รำคำที เสนอ  3,000.-บำท รำคำที เสนอ  3,000.-บำท ลว. 8 ส.ค. 60

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2560
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    31     เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2560

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
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หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

12 จ้ำงเหมำเครื องไฟขยำยเสียง 2,000.00             2,000.00          ตกลงรำคำ นายพเยา  ศรีสกุ นายพเยา  ศรีสกุ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  95/2560
(โครงกำรวันแม ่60) รำคำที เสนอ  2,000.-บำท รำคำที เสนอ  2,000.-บำท ลว 8 ส.ค. 60

13 จ้ำงเหมำจัดสถำนที  5,000.00             5,000.00          ตกลงรำคำ นางสาวสมมาส  หวยสงูเนิน นางสาวสมมาส  หวยสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  96/2560
(โครงกำรธรรมะรวมใจ) รำคำที เสนอ 5,000.-บำท รำคำที เสนอ 5,000.-บำท ลว  9 ส.ค. 60

14 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 24,246.20            24,246.20         ตกลงรำคำ หจก. เอส พี โปรเอ็นจเินียริ่ง หจก. เอส พี โปรเอ็นจเินียริ่ง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   83/60
รำคำที เสนอ 24,246.20.-บำท รำคำที เสนอ 24,246.20.-บำท ลว. 10 ส.ค. 60

15 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 250.00                250.00             ตกลงรำคำ ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   97/60
(โครงกำรศึกษำเรียนรู้นอกสถำนที ) รำคำที เสนอ  250.-บำท รำคำที เสนอ  250.-บำท ลว. 10 ส.ค. 60

16 จ้ำงเหมำรถโดยสำรไมป่ระจ้ำทำง 4,500.00             4,500.00          ตกลงรำคำ นายสนอง  ขมุทอง นายสนอง  ขมุทอง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   98/60
(โครงกำรศึกษำเรียนรู้นอกสถำนที ) รำคำที เสนอ  4,500.-บำท รำคำที เสนอ  4,500.-บำท ลว. 10 ส.ค. 60

17 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 2,100.00             2,100.00          ตกลงรำคำ ร้านอู่เสน่หเ์ซอร์วิส ร้านอู่เสน่หเ์ซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   99/60
(บว 3931) รำคำที เสนอ  2,100.-บำท รำคำที เสนอ  2,100.-บำท ลว. 10 ส.ค. 60

18 ซ้ือกำ๊ชหงต้ม 400.00                400.00             ตกลงรำคำ นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที  85/60
(โครงกำรซักซ้อมหนไีฟใน ร.ร.) รำคำที เสนอ  400.-บำท รำคำที เสนอ  400.-บำท ลว. 23  ส.ค. 60

19 น้้ำมนัเชื้อเพลิง 850.00                850.00             ตกลงรำคำ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที  85/60

(โครงกำรซักซ้อมหนไีฟใน ร.ร.) รำคำที เสนอ 850.-บำท รำคำที เสนอ 850.-บำท ลว. 23  ส.ค. 60
20 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 15,824.23            15,824.23         ตกลงรำคำ บริษัท มติซูณัฐดนัย  จ ากัด บริษัท มติซูณัฐดนัย  จ ากัด เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  100/60

( ขก 3257 นม) รำคำที เสนอ  15,824.23.-บำท รำคำที เสนอ  15,824.23.-บำท ลว. 23  ส.ค. 60
21 ซ้ือธงอพยพหนไีฟ 1,320.00             1,320.00          ตกลงรำคำ หสส.ปญัญาพานิช หสส.ปญัญาพานิช เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   86/60

(โครงกำรซักซ้อมหนไีฟใน ร.ร.) รำคำที เสนอ 1,320.-บำท รำคำที เสนอ 1,320.-บำท ลว. 23 ส.ค. 60
22 จ้ำงปรับระดับถนน คสล.เชื อมระหว่ำง 1,405,000.00        1,405,000.00     สอบรำคำ หจก.พอดก่ีอสร้าง หจก.เคพีวายเอ็นจเินียริ่งเซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที   6/2560

บำ้นคลองพดุซำ  หมู่ที   4 เชื อมกบับำ้น รำคำที เสนอ  1,349,000.-บำท รำคำที เสนอ  1,110,000.-บำท และมคุีณสมบติัถูกต้อง ลว.  23  ส.ค. 60
ขอนสะตือ  หมู่ที   2  ต.โค้งยำง หจก.ภทัรา 2560 ตำมเงื อนไข

รำคำที เสนอ  1,350,000.-บำท
หจก.เคพีวายเอ็นจเินียริ่งเซอร์วิส
รำคำที เสนอ  1,110,000.-บำท
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หจก.สพุรรณีก่อสร้าง
รำคำที เสนอ  1,400,000.-บำท
หจก. ป.เพ่ิมทรัพย์
รำคำที เสนอ  1,188,000.-บำท
หจก.เจี๊ยบสนูค้าวัสดุ
รำคำที เสนอ  1,300,500.-บำท

22 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนลิ 1,260.00             1,260.00          ตกลงรำคำ ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  101/60
(โครงกำรซ้อมหนไีฟใน ร.ร.) รำคำที เสนอ  1,260.-บำท รำคำที เสนอ  1,260.-บำท ลว. 24  ส.ค. 60

23 จ้ำงเหมำตกแต่งสถำนที 1,500.00             1,500.00          ตกลงรำคำ นางสาวยพุา  แผงดี นางสาวยพุา  แผงดี เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  102/60
(โครงกำรซักซ้อมหนไีฟใน ร.ร.) รำคำที เสนอ 1,260.-บำท รำคำที เสนอ 1,260.-บำท ลว. 24 ส.ค. 60

24 จ้ำงเหมำเครื องไฟขยำยเสียง 2,000.00             2,000.00          ตกลงรำคำ นายพเยา  ศรีสกุ นายพเยา  ศรีสกุ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  103/60
(โครงกำรซ้อมหนไีฟใน ร.ร.) รำคำที เสนอ  2,000.-บำท รำคำที เสนอ  2,000.-บำท ลว. 24 ส.ค. 60

25 จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรพร้อมเครื องดื ม 6,250.00             6,250.00          ตกลงรำคำ นางจริยา  วิกสงูเนิน นางจริยา  วิกสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  104/60
(โครงกำรซ้อมหนไีฟใน ร.ร.) รำคำที เสนอ  6,250.-บำท รำคำที เสนอ  6,250.-บำท ลว. 24 ส.ค. 60

26 เฃ่ำอปุกรณ์ซ้อมดับเพลิง 2,500.00             2,500.00          ตกลงรำคำ นายณรงค์ภทัร  วัฒนพินิจวงศ์ นายณรงค์ภทัร  วัฒนพินิจวงศ์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  105/60
(โครงกำรซ้อมหนไีฟใน ร.ร.) รำคำที เสนอ  2,500.-บำท รำคำที เสนอ  2,500.-บำท ลว. 24 ส.ค. 60

27 เปลี ยนแบตเอตรี รถยนต์ส่วนกลำง 3,450.00             3,450.00          ตกลงรำคำ ร้าน อู่เสน่หเ์ซอร์วิส ร้าน อู่เสน่หเ์ซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  106/60
(บว 3931) รำคำที เสนอ  3,450.-บำท รำคำที เสนอ  3,450.-บำท ลว. 25 ส.ค. 60

28 ซ่อมแซมปั๊มน้้ำ 2,600.00             2,600.00          ตกลงรำคำ นายศุภมาตร  เตี้ยงสงูเนิน นายศุภมาตร  เตี้ยงสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  107/60
รำคำที เสนอ  3,000.-บำท รำคำที เสนอ  3,000.-บำท ลว. 25 ส.ค. 60

29 จ้ำงเหมำอำหำรว่ำง + เครื องดื ม 6,000.00             6,000.00          ตกลงรำคำ นางสาวสมมาส  หวยสงูเนิน นางสาวสมมาส  หวยสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  108/60
(โครงกำรอบรมส่งเสริมคุณภำพคนพกิำร) รำคำที เสนอ  6,000.-บำท รำคำที เสนอ  6,000.-บำท ลว. 28 ส.ค. 60

30 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม 2,285.00             2,285.00          ตกลงรำคำ นางเหมอืน  สนิทบรุุษ นางเหมอืน  สนิทบรุุษ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  87/60
(โครงกำรอบรมส่งเสริมคุณภำพคนพกิำร) รำคำที เสนอ 2,285.-บำท รำคำที เสนอ 2,285.-บำท ลว. 28  ส.ค. 60

31 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนลิ 380.00                380.00             ตกลงรำคำ ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   109/60
(โครงกำรอบรมส่งเสริมคุณภำพคนพกิำร) รำคำที เสนอ  380.-บำท รำคำที เสนอ  380.-บำท ลว. 28 ส.ค. 60


