
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท ี เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือการจ้าง
1 ซ้ือน้้ามัน ประจ้าเดือนธนัวาคม  2561 4,000                 4,000       เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบรกิาร หจก.ไทยณรงค์พงศธรบรกิาร เปน็ผู้เสนอราคารายต้่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที่  4/62

ราคาที่เสนอ 4,000.-บาท ราคาที่เสนอ 4,000.-บาท  ลว. 4 ธ.ค. 61
2 วสัดุฝึกอบรม 1,150                 1,150       เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดักส์เซนเตอร์ หจก.เอวีโปรดักส์เซนเตอร์ เปน็ผู้เสนอราคารายต้่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที่  5/62

โครงการอบรมเยาวชนเกษตร ราคาที่เสนอ 1,150.-บาท ราคาที่เสนอ 1,150.-บาท ลว. 4 ธ.ค. 61
3 จัดท้าพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 1,000                 1,000       เฉพาะเจาะจง นายประพาส  แปลนกลาง นายประพาส  แปลนกลาง เปน็ผู้เสนอราคารายต้่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที่  6/62

ราคาที่เสนอ 1,000.-บาท ราคาที่เสนอ 1,000.-บาท ลว. 4 ธ.ค. 61
4 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยโครงการ 445                    445         เฉพาะเจาะจง รา้นวีอิงค์เจ็ท รา้นวีอิงค์เจ็ท เปน็ผู้เสนอราคารายต้่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที่  7/62

(โครงการอบรมเยาวชนเกษตร) ราคาที่เสนอ 445.-บาท ราคาที่เสนอ 445.-บาท ลว. 4 ธ.ค. 61
5 จ้างเหมาจัดหายานพาหนะ 7,000                 7,000       เฉพาะเจาะจง นางบญุกลับ  ศรสีูงเนิน นางบญุกลับ  ศรสีูงเนิน เปน็ผู้เสนอราคารายต้่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที่  8/62

(โครงการอบรมเยาวชนเกษตร) ราคาที่เสนอ  7,000.-บาท ราคาที่เสนอ  7,000.-บาท ลว. 4 ธ.ค. 61
6 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยโครงการ 3,150                 3,150       เฉพาะเจาะจง รา้นไอเดียการพิมพ์ รา้นไอเดียการพิมพ์ เปน็ผู้เสนอราคารายต้่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที่  9/62

(โครงการควบคุมและปอ้งกันไข้เลือดอก) ราคาที่เสนอ  3,150.-บาท ราคาที่เสนอ  3,150.-บาท ลว. 11 ธ.ค. 61
7 ซ้ือน้้ามัน พน่หมอกควนั 6,357.80             6,357.80   เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบรกิาร หจก.ไทยณรงค์พงศธรบรกิาร เปน็ผู้เสนอราคารายต้่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที่  6/62

(โครงการควบคุมและปอ้งกันไข้เลือดอก) ราคาที่เสนอ 6,357.80 บาท ราคาที่เสนอ 6,357.80 บาท ลว. 13 ธ.ค. 61
8 จ้างเหมาพน่หมอกควนั 6,000                 6,000       เฉพาะเจาะจง นายประสงค์  ฟาสูงเนิน นายประสงค์  ฟาสูงเนิน เปน็ผู้เสนอราคารายต้่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที่  10/62

(โครงการควบคุมและปอ้งกันไข้เลือดอก) ราคาที่เสนอ 6,000 บาท ราคาที่เสนอ 6,000 บาท ลว. 13 ธ.ค. 61
9 ซ้ือวสัดุฝึกภาคปฏบิติั 505                    505         เฉพาะเจาะจง นางสาวสมมาตร หวยสูงเนิน นางสาวสมมาตร หวยสูงเนิน เปน็ผู้เสนอราคารายต้่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที่  7/62

(โครงการอบรมส่งเสริมความรู้สาธารณภยั ราคาที่เสนอ  505 บาท ราคาที่เสนอ  505 บาท ลว. 17 ธ.ค. 61
10 วสัดุคอมพวิเตอร์ (ส้านักปลัด) 26,850               26,850     เฉพาะเจาะจง หจก.เอวีโปรดักส์เซนเตอร์ หจก.เอวีโปรดักส์เซนเตอร์ เปน็ผู้เสนอราคารายต้่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที่ 8/62

ราคาที่เสนอ  26,850 บาท ราคาที่เสนอ  26,850 บาท ลว. 17 ธ.ค. 61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม   2561
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่   31     เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2561

ล้าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาท ี เลขที่และวนัที่ของสัญญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือการจ้าง

ล้าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

11 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน 5,865                 5,865       เฉพาะเจาะจง สหกรณก์ารเกษตรสีค้ิว สหกรณก์ารเกษตรสีค้ิว เปน็ผู้เสนอราคารายต้่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที่  9/62
(ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) ราคาที่เสนอ  5,865 บาท ราคาที่เสนอ  5,865 บาท ลว 24 ธ.ค.61

12 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยโครงการ 960                    960         เฉพาะเจาะจง รา้นไอเดียการพิมพ์ รา้นไอเดียการพิมพ์ เปน็ผู้เสนอราคารายต้่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที่  11/62
(โครงการอบรมส่งเสริมความรู้สาธารณภยั ราคาที่เสนอ  960 บาท ราคาที่เสนอ  960 บาท ลว. 17 ธ.ค. 61

13 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ 500                    500         เฉพาะเจาะจง นางจรยิา  วิกสูงเนิน นางจรยิา  วิกสูงเนิน เปน็ผู้เสนอราคารายต้่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที่  12/62
(โครงการอบรมส่งเสริมความรู้สาธารณภยั ราคาที่เสนอ  500 บาท ราคาที่เสนอ  500 บาท ลว. 17 ธ.ค. 61

14 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 4,050                 4,050       เฉพาะเจาะจง หจก.ภศิูลปส์ติ๊กเกอร์ หจก.ภศิูลปส์ติ๊กเกอร์ เปน็ผู้เสนอราคารายต้่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที่  13/62
(โครงการรณรงค์การเสียภาษ)ี ราคาที่เสนอ  4,050 บาท ราคาที่เสนอ  4,050 บาท ลว. 17 ธ.ค. 61

15 จัดซ้ืออุปกรณ์โครงการฝึกอบรม 3,130                 3,130       เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ ์ ใจตรง นายอนุสรณ ์ ใจตรง เปน็ผู้เสนอราคารายต้่าสุด บนัทกึตกลซ้ือ เลขที่ 10/62
(โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ) ราคาที่เสนอ  3,130 บาท ราคาที่เสนอ  3,130 บาท ลว. 24 ธ.ค. 61

16 จัดซ้ืออุปกรณ์โครงการฝึกอบรม 2,600                 2,600       เฉพาะเจาะจง บ.นาซ่าไฟรโ์ปรด์ักส์ฯ บ.นาซ่าไฟรโ์ปรด์ักส์ฯ เปน็ผู้เสนอราคารายต้่าสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที่  11/62
(โครงการอบรมส่งเสริมความรู้สาธารณภยั ราคาที่เสนอ 2,600 บาท ราคาที่เสนอ 2,600 บาท ลว. 24 ธ.ค. 61

17 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยโครงการ 430                    430         เฉพาะเจาะจง รา้นวีอิงค์เจ็ท รา้นวีอิงค์เจ็ท เปน็ผู้เสนอราคารายต้่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 14/62
(โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ) ราคาที่เสนอ 430 บาท ราคาที่เสนอ 430 บาท ลว. 24 ธ.ค. 61

18 จ้างเหมาจัดท้าปา้ยรณรงค์อุบติัเหตุ 3,210                 3,210       เฉพาะเจาะจง รา้นวีอิงค์เจ็ท รา้นวีอิงค์เจ็ท เปน็ผู้เสนอราคารายต้่าสุด บนัทกึตกลงจ้างเลขที่ 15/62
ราคาที่เสนอ 3,210 บาท ราคาที่เสนอ 3,210 บาท ลว. 24 ธ.ค. 61


