
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนเมษำยน 2560 5,200.00               5,200.00     ตกลงรำคำ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   41/60

รำคำที เสนอ 5,200.-บำท รำคำที เสนอ 5,200.-บำท  ลว. 1 เม.ย. 60
2 จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรพร้อมเครื องดื ม 23,250.00             23,250.00    ตกลงรำคำ นางสาวสมมาต  หวยสงูเนิน นางสาวสมมาต  หวยสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที   53/60

(โครงกำรอบรมสุขภำพผู้สูงอำยุ) รำคำที เสนอ 23,250.-บำท รำคำที เสนอ 23,250.-บำท ลว. 3 เม.ย. 60
3 ซ้ือโตะท้ำงำนระดับ 3 กองช่ำง 7,000.00               7,000.00     ตกลงรำคำ หจก.เทวัญครุภณัฑ์สตลี หจก.เทวัญครุภณัฑ์สตลี เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   33/60

รำคำที เสนอ 7,000.-บำท รำคำที เสนอ 7,000.-บำท ลว. 7 เม.ย. 60
4 ซ้ือตู้เกบ็เอกสำร 40 ช่อง 7,000.00               7,000.00     ตกลงรำคำ หจก.เทวัญครุภณัฑ์สตลี หจก.เทวัญครุภณัฑ์สตลี เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  44/60

รำคำที เสนอ 7,000.-บำท รำคำที เสนอ 7,000.-บำท ลว. 7 เม.ย. 60
5 ซ้ือเกำ้อี้ท้ำงำน จ้ำนวน 4 ตัว 10,000.00             10,000.00    ตกลงรำคำ หจก.เทวัญครุภณัฑ์สตลี หจก.เทวัญครุภณัฑ์สตลี เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  45/60

รำคำที เสนอ 10,000.-บำท รำคำที เสนอ 10,000.-บำท ลว. 7 เม.ย. 60
6 ซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสำร มอก.   11,000.00             11,000.00    ตกลงรำคำ หจก.เทวัญครุภณัฑ์สตลี หจก.เทวัญครุภณัฑ์สตลี เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  47/60

รำคำที เสนอ 11,000.-บำท รำคำที เสนอ 11,000.-บำท ลว. 7 เม.ย. 60
7 จ้ำงกอ่สร้ำงถนน คสล. หมู่ที  3 467,000.00            467,000.00  สอบรำคำ หจก.พอดก่ีอสร้าง หจก.พอดก่ีอสร้าง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที   4/2560

รำคำที เสนอ 465,000.-บำท รำคำที เสนอ 465,000.-บำท และมคุีณสมบติัตำมประกำศ ลว. 2 พ.ค. 60
หจก. ป.เพ่ิมทรัพย์
รำคำที เสนอ 467,000.-บำท
หจก. ตตญิชยั (2004)
รำคำที เสนอ 467,000.-บำท

7 จ้ำงปรับระดับถนน คสล. หมู่ที   1 467,000.00            255,300.00  สอบรำคำ หจก.พอดก่ีอสร้าง หจก. ป.เพ่ิมทรัพย์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที   5/2560
รำคำที เสนอ 255,300.-บำท รำคำที เสนอ 253,000.-บำท และมคุีณสมบติัตำมประกำศ ลว. 2 พ.ค. 60
หจก. ป.เพ่ิมทรัพย์
รำคำที เสนอ 253,000.-บำท

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน   2560
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    30    เดือนเมษายน  พ.ศ.  2560

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

หจก. ตตญิชยั (2004)
รำคำที เสนอ 255,300.-บำท

7 จ้ำงจัดท้ำพวงมำลำ 1,000.00               1,000.00     ตกลงรำคำ นายณัฐภาส  แปนกลาง นายณัฐภาส  แปนกลาง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลจ้ำงเลขที  54/60
รำคำที เสนอ  1,000.-บำท รำคำที เสนอ  1,000.-บำท ลว 26 เม.ย. 60

8 จ้ำงจัดท้ำปำ้ยรณรงค์ลดอบุติัเหตุสงกรำนต์ 3,652.00               3,652.00     ตกลงรำคำ ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลจ้ำงเลขที  55/60
รำคำที เสนอ  3,652.-บำท รำคำที เสนอ  3,652.-บำท ลว 26 เม.ย. 60

9 อำหำรเหสริม(นม)โรงเรียน 7,023.00               7,023.00     ตกลงรำคำ สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลซ้ือเลขที  47/60
 รำคำที เสนอ 7,023.-บำท รำคำที เสนอ 7,023.-บำท ลว 26 เม.ย. 60


