
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง
1 ซ้ือน้้ำมนั ประจ้ำเดือนกรกฎำคม 2562 4,000.00               4,000.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริการ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   52/62

รำคำที เสนอ 4,000.-บำท รำคำที เสนอ 4,000.-บำท  ลว. 1 ก.ค. 62
2 ซ้ือเครื องคอมพวิเตอร์ (ส้ำนกัปลัด) 51,000.00             51,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะบิ๊กซิสเตม็ส์ หจก.เดอะบิ๊กซิสเตม็ส์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลซ้ือเลขที   53/62

รำคำที เสนอ 51,500.-บำท รำคำที เสนอ 51,500.-บำท ลว. 3 ก.ค. 62
3 ซ้ือคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ค (ส้ำนกัปลัด) 16,000.00             16,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เดอะบิ๊กซิสเตม็ส์ หจก.เดอะบิ๊กซิสเตม็ส์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  54/62

รำคำที เสนอ 16,000.-บำท รำคำที เสนอ 16,000.-บำท ลว. 3 ก.ค. 62
3 โครงกำรปรับปรุงปรุงภมูทิศันร์อบส้ำนกังำน 200,000.00            199,000.00      เฉพำะเจำะจง หจก. วรสดุา ช.การชา่ง หจก. วรสดุา ช.การชา่ง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  8/2562

รำคำที เสนอ 199,000-บำท รำคำที เสนอ 199,000-บำท ลว. 11 ก.ค. 62
หจก. พี เอส ซัพพอร์ด
รำคำที เสนอ 264,875.53 บำท
บ.ทองเจริญการชา่งแอร์ดกัท ์
จ ากัด
รำคำที เสนอ223,160.60 บำท

4 โครงกำรขยำยเขตประปำส้ำนกังำน 31,000.00             30,000.00        เฉพำะเจำะจง นางองุน่  เอ่ียมสงูเนิน นางองุน่  เอ่ียมสงูเนิน เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด สัญญำจ้ำงเลขที  9/2562
รำคำที เสนอ 30,000-บำท รำคำที เสนอ 30,000-บำท ลว. 11 ก.ค. 62
นางสนัุนท ์ มาตราช
รำคำที เสนอ 30,900-บำท
นายสทุน  จอ้ยสงูเนิน
รำคำที เสนอ 30,950-บำท

5 ซ้ือวัสดุส้ำนกังำน  (ส้ำนกัปลัด) 34,634.00             34,634.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  55/62
รำคำที เสนอ 34,634.-บำท รำคำที เสนอ 34,634.-บำท ลว. 12 ก.ค. 62

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2562
องค์การบรหิารส่วนต าบลโค้งยาง อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

วันที่    31     เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2562

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

6 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (ส้ำนกัปลัด) 21,080.00             21,080.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  56/62
รำคำที เสนอ 21,080.-บำท รำคำที เสนอ 21,080.-บำท ลว.  12 ก.ค. 62

7 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว (กองกำรศึกษำ) 12,554.00             12,554.00        เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  57/62
-                 รำคำที เสนอ  12,554.-บำท รำคำที เสนอ  12,554.-บำท ลว. 12 ก.ค. 62

8 ซ้ือวัสดุกำรศึกษำ 1,730.00               1,730.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  58/62

-                 รำคำที เสนอ 1,730.-บำท รำคำที เสนอ 1,730.-บำท ลว. 12  ก.ค. 62

9 ซ้ือวัสดุฝึกอบรม 1,280.00               1,280.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   59/62

(โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพชืเศรษฐกจิ) -                 รำคำที เสนอ 1,280.-บำท รำคำที เสนอ 1,280.-บำท ลว.  12  ก.ค. 62

10 ซ้ือของที ระลึก 1,000.00               1,000.00          เฉพำะเจำะจง นายกุลชาต ิ แสงรัศมเีพ็ญ นายกุลชาต ิ แสงรัศมเีพ็ญ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือ เลขที  60/62

(โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพชืเศรษฐกจิ) -                 รำคำที เสนอ 1,000.-บำท รำคำที เสนอ 1,000.-บำท ลว.  12 ก.ค. 62
11 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว (ส้ำนกัปลัด) 4,830.00               4,830.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ หจก.เอวีโปรดกัสเ์ซ็นเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที   61/62

รำคำที เสนอ 4,830.-บำท รำคำที เสนอ 4,830.-บำท ลว. 12 ก.ค. 62
12 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 445.00                  445.00            เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  65/62

(โครงกำรส่งเสริมอำชีพ) รำคำที เสนอ  445.-บำท รำคำที เสนอ  445.-บำท ลว. 12 ก.ค. 62
13 จ้ำงเหมำรถโดยสำรไมป่ระจ้ำทำง 9,000.00               9,000.00          เฉพำะเจำะจง หจก.วงศ์วนิชกังวาฬ หจก.วงศ์วนิชกังวาฬ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  66/62

(โครงกำรส่งเสริมอำชีพ) รำคำที เสนอ 9,000.-บำท รำคำที เสนอ 9,000.-บำท ลว. 18 ก.ค. 62
14 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 2,000.00               2,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  67/62

(โครงกำรเฉลิมพระเกยีรติ) รำคำที เสนอ 2,000.-บำท รำคำที เสนอ 2,000.-บำท ลว. 22 ก.ค. 62
15 วัสดุภำคปฏบิติั 3,627.00               3,627.00          เฉพำะเจำะจง นายอนุสรณ์  ใจตรง นายอนุสรณ์  ใจตรง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  63/62

(โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพ) รำคำที เสนอ 3,627.-บำท รำคำที เสนอ 3,627.-บำท ลว. 24 ก.ค. 62
16 จ้ำงเหมำเครื องไฟขยำยเสียง 2,500.00               2,500.00          เฉพำะเจำะจง นายพเยา  ศรีสขุ นายพเยา  ศรีสขุ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  68/62

(โครงกำรเฉลิมพระเกยีรติ) รำคำที เสนอ 2,500.-บำท รำคำที เสนอ 2,500.-บำท ลว. 24 ก.ค. 62
17 จ้ำงเหมำจัดเตรียมสถำนที 2,000.00               2,000.00          เฉพำะเจำะจง นายพเยา  ศรีสขุ นายพเยา  ศรีสขุ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  69/62

รำคำที เสนอ 2,000.-บำท รำคำที เสนอ 2,000.-บำท ลว. 24 ก.ค. 62
18 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 560.00                  560.00            เฉพำะเจำะจง ร้านวีอิงค์เจท็ ร้านวีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  70/62

รำคำที เสอน 560.-บำท รำคำที เสอน 560.-บำท ลว. 24 ก.ค. 62



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาท ี เลขที่และวันที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือการจา้ง

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

19 ซ่อมบ้ำรุงเครื องปรับอำกำศ (กองคลัง) 2,300.50               2,300.50          เฉพำะเจำะจง หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงซ้ือเลขที  71/62
รำคำที เสนอ 2,300.50 บำท รำคำที เสอน 2,300.50 บำท ลว.  16  ก.ค. 62

20 ซ่อมบ้ำรุงเครื องปรับอำกำศ (กองช่ำง) 1,605.00               1,605.00          เฉพำะเจำะจง หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส หจก.บา้นแอร์เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที   72/62
รำคำที เสนอ 1,605-บำท รำคำที เสนอ 1,605-บำท ลว. 25 ก.ค. 62

21 จ้ำงเหมำจัดท้ำซุ้มเฉลิมพระเกยีรตื 15,000.00             15,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.วรสดุา  ช.การชา่ง หจก.วรสดุา  ช.การชา่ง เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำง เลขที  73/62
รำคำที เสนอ 15,000.-บำท รำคำที เสนอ 15,000.-บำท ลว. 25 ก.ค. 62

22 จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร 430.00                  430.00            เฉพำะเจำะจง ร้าน วีอิงค์เจท็ ร้าน วีอิงค์เจท็ เปน็ผู้เสนอรำคำรำยต ้ำสุด บนัทกึตกลงจ้ำงเลขที  74/62
(โครงกำรอบรมส่งเสริมผู้พกิำร) รำคำที เสนอ 430.-บำท รำคำที เสนอ 430.-บำท ลว. 25 ก.ค. 62


