
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนกนัยำยน 2560 5,166.60             5,166.60          ตกลงรำคำ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   88/60

รำคำที เสนอ 5,266.60 บำท รำคำที เสนอ 5,266.60 บำท  ลว. 1 ก.ย. 60
2 ซ้ือวัสดุโครงกำร 15,370.00            15,370.00         ตกลงรำคำ นายศุภมาตร  เตี้ยงสงูเนิน นายศุภมาตร  เตี้ยงสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   90/60

(โครงกำรจัดท้ำแปลงสำธิตเศรษฐกจิฯ) รำคำที เสนอ  15,370.-บำท รำคำที เสนอ  15,370.-บำท ลว. 7 ก.ย. 60
3 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม 6,190.00             6,190.00          ตกลงรำคำ หสส.ปญัญาพานิช หสส.ปญัญาพานิช เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   91/60

(โครงกำรจัดท้ำแปลงสำธิตเศรษฐกจิฯ) รำคำที เสนอ  6,190.-บำท รำคำที เสนอ  6,190.-บำท ลว. 7 ก.ย. 60
4 จัดท้ำปำ้ยโครงกำร 1,295.00             1,295.00          ตกลงรำคำ ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   110/60

(โครงกำรจัดท้ำแปลงสำธิตเศรษฐกจิฯ) รำคำที เสนอ 1,295.-บำท รำคำที เสนอ 1,295.-บำท ลว. 7 ก.ย. 60
5 จัดท้ำแปลงสำธิต 3,000.00             3,000.00          ตกลงรำคำ นายแยม้  จงสงูเนิน นายแยม้  จงสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   111/60

(โครงกำรจัดท้ำแปลงสำธิตเศรษฐกจิฯ) รำคำที เสนอ 3,000.-บำท รำคำที เสนอ 3,000.-บำท ลว. 7 ก.ย. 60
6 เติมเคมแีหง้ 6,000.00             6,000.00          ตกลงรำคำ ร้านดบัเพลงิไฟร์แมน ร้านดบัเพลงิไฟร์แมน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   92/60

รำคำที เสนอ  6,000.-บำท รำคำที เสนอ  6,000.-บำท ลว. 13 ก.ย. 60
7 จัดท้ำอำหำรว่ำงพร้อมอำหำรกลำงวัน 5,000.00             5,000.00          ตกลงรำคำ น.ส.สมมาตร  หวยสงูเนิน น.ส.สมมาตร  หวยสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   112/60

(โครงกำรจัดท้ำแปลงสำธิตเศรษฐกจิฯ) รำคำที เสนอ 5,000.-บำท รำคำที เสนอ 5,000.-บำท ลว. 7 ก.ย. 60
8 จัดซ้ือน้้ำมนัพน่ยุง 800.00                800.00             ตกลงรำคำ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   93/60

รำคำที เสนอ 800.-บำท รำคำที เสนอ 800.-บำท ลว. 13 ก.ย. 60
9 ซ้ือวัสดุส้ำนกังำน กองส่งเสริมกำรเกษตร 4,260.00             4,260.00          ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   94/60

รำคำที เสนอ  4,260.-บำท รำคำที เสนอ  4,260.-บำท ลว. 13 ก.ย. 60

10 ซ้ือวัสดุส้ำนกังำน กองคลัง 1,500.00             1,500.00          ตกลงรำคำ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   95/60

รำคำที เสนอ 1,500.-บำท รำคำที เสนอ 1,500.-บำท ลว. 13  ก.ย. 60

11 ซ้ือครุภณัฑ์ส้ำนกังำน แทน่กล่ำวรำยงำน 20,000.00            20,000.00         ตกลงรำคำ ร้านสกัทองค้าไม้ ร้านสกัทองค้าไม้ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   96/60

รำคำที เสนอ 20,000.-บำท รำคำที เสนอ 20,000.-บำท ลว. 14  ก.ย. 60

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2560
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    30     เดือน กันยายน  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 เปลี ยนคอมเพลสเซอร์ 13,096.80            13,096.80         ตกลงรำคำ หจก.บำ้นแอร์ เซอร์วิส หจก.บำ้นแอร์ เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   113/60

(กองกำรศึกษำ) รำคำที เสนอ 13,096.80.-บำท รำคำที เสนอ 13,096.80.-บำท ลว. 14 ก.ย. 60

13 ซ้ืออำหำรเสริมนม (ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก) 7,038.00             7,038.00          ตกลงรำคำ สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว สหกรณ์การเกษตรสค้ิีว เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที  97/60

รำคำที เสนอ 7,038.-บำท รำคำที เสนอ 7,038.-บำท ลว. 15  ก.ย. 60
14 เปลี ยนฮำร์ดดีส 2,300.00             2,300.00          ตกลงรำคำ บ.ไอทโีซน จ ากัด บ.ไอทโีซน จ ากัด เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  114/60

(กองกำรศึกษำ) รำคำที เสนอ 2,300.-บำท รำคำที เสนอ 2,300.-บำท ลว. 14 ก.ย. 60
15 ซ่อมแอร์ กองคลัง 321.00                321.00             ตกลงรำคำ หจก.บา้นแอร์ เซอร์วิส หจก.บา้นแอร์ เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  115/60

รำคำที เสนอ 321.-บำท รำคำที เสนอ 321.-บำท ลว. 14 ก.ย. 60
16 ซ่อมแอร์ ส้ำนกัปลัด 588.50                588.50             ตกลงรำคำ หจก.บา้นแอร์ เซอร์วิส หจก.บา้นแอร์ เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  116/60

รำคำที เสนอ 588.50.-บำท รำคำที เสนอ 588.50.-บำท ลว. 14 ก.ย. 60
17 จ้ำงเหมำพน่หมอกควัน หมู่ 1 1,500.00             1,500.00          ตกลงรำคำ นายประสงค์  ฟาสงูเนิน นายประสงค์  ฟาสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  117/60

รำคำที เสนอ 1,500.-บำท รำคำที เสนอ 1,500.-บำท ลว. 14 ก.ย. 60


