
ล ำดับ
ที่

งำนที่จดัซ้ือหรอืจำ้ง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรอืจำ้ง
 รำคำกลำง

 วิธีซ้ือหรอื
จำ้ง

รำยช่ือผู้ซ้ือซอง
เหตุตผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ
หมำยเหตุ

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  รำคำ ผู้ได้รบัคัดเลือก  รำคำ

1.บจก.มุ้ยฮวดมอเตอร์เซลล์
1.บจก.ช.เอราวัณมอเตอร์ 
นครปฐม

        595,000
2.บจก.ช.เอราวัณมอเตอร์ 
นครปฐม

2. บจก.โตโยต้านครปฐม         630,000
3. บจก.โตโยต้านครปฐม 3. บจก.เช้งกลการ         756,000
4. บจก.เช้งกลการ

2
โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อม
เคร่ืองปั๊มแบบจุม่

   250,000.00   250,000.00 ตกลงราคา   -  เรืองบุปผา กอ่สร้าง 250,000        เรืองบุปผา กอ่สร้าง 250,000       
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบัติครบถ้วน

3 โครงการกอ่สร้างสนามฟุตบอลมาตารฐาน 7 คน    450,000.00   450,000.00 ตกลงราคา   -  เรืองบุปผา กอ่สร้าง 450,000        เรืองบุปผา กอ่สร้าง 450,000       
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบัติครบถ้วน

4 โครงการกอ่สร้างหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8    350,000.00   350,000.00 ตกลงราคา   -  บ.พระพรหมน าเจริญ จ ากดั 349,000        บ.พระพรหมน าเจริญ จ ากดั 349,000       
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบัติครบถ้วน

5 โครงการกอ่สร้างสนามฟุตบอลมาตารฐาน 7 คน    450,000.00   450,000.00 ตกลงราคา   -  เรืองบุปผา กอ่สร้าง 450,000        เรืองบุปผา กอ่สร้าง 450,000       
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบัติครบถ้วน

6
จดัหาวัสดุกฬีา
โครงการกฬีากลุ่ม 79

     13,780.00 13,780.00    ตกลงซ้ือ   - 

 
นายเศกสรรค์ ผิวเกล้ียง

13,780.00      นายเศกสรรค์ ผิวเกล้ียง 13,780.00    เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

7
จดัหาเคร่ืองด่ืม น้ าด่ืม ผ้าเย็น
โครงการกฬีากลุ่ม 79

     10,400.00 10,400.00    ตกลงซ้ือ   - 
นายสัญญา  อ่ าบางยุง

10,400.00      
นายสัญญา  อ่ าบางยุง

10,400.00    เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

8
ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการกฬีากลุ่ม 79

       1,080.00       1,080.00 ตกลงจา้ง   - 
นายธีรศักด์ิ สุนทรอภิชาติ

1,080.00        
นายธีรศักด์ิ สุนทรอภิชาติ

1,080.00      เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

9 จา้งเหมาแม่บ้านศูนย์เด็กเล็กบ้านเสืออด่ีาง      40,000.00     40,000.00 ตกลงจา้ง   - 
นางอารีย์ สระสทองออ้ย

40,000.00      
นางอารีย์ สระสทองออ้ย

40,000.0      เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

10 จา้งเหมาแม่บ้านศูนย์เด็กเล็กอบต.สระส่ีมุม 40,000.00     40,000.00    ตกลงจา้ง   - 
นางสาวสมจติ พ่วงปาน

40,000.00      
นางสาวสมจติ พ่วงปาน

40,000.00    เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

11 ป้ายไวนลิตามส านกัพระราชวัง(ในหลวง)      18,248.00     18,248.00 ตกลงจา้ง   - 
นายธีรศักด์ิ สุนทรอภิชาติ

18,248.00      
นายธีรศักด์ิ สุนทรอภิชาติ

18,248.00    เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

12
 จดัจา้งท าพานดอกไม(้สวดพระอภิธรรมใน
หลวง) 5,000.00       5,000.00      ตกลงจา้ง   - 

นายประสาน สุขเกษม
5,000.00        

นายประสาน สุขเกษม
5,000.00      เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติครบถ้วน

595,000       
บจก.ช.เอราวัณมอเตอร์ 

นครปฐม1

จดัซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด
 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน

787,000.00 595,000.00 สอบราคา

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง  ปีงบประมำณ  2560
หน่วยงำน องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลสระสี่มุม  อ ำเภอก ำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

ประจ ำเดือน  ตุลำคม  2559

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรอืจำ้ง



4. บจก.เช้งกลการ

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติครบถ้วน

595,000       
บจก.ช.เอราวัณมอเตอร์ 

นครปฐม1

จดัซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด
 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน

787,000.00 595,000.00 สอบราคา

13 จดัจา้งผูกผ้า (สวดพระอภิธรรมในหลวง) 12,900.00     12,900.00    ตกลงจา้ง   - 
นายสัญญา อ่ าบางยุง

12,900.00      
นายสัญญา อ่ าบางยุง

12,900.00    เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

14
จดัหาเคร่ืองทองนอ้ย 

8,000.00       8,000.00      ตกลงซ้ือ   - 
นางธัญญารัตน ์จริะสกลุไทย

8,000.00        
นางธัญญารัตน ์จริะสกลุ

ไทย 8,000.00      เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

15 จดัจา้งพวงมาลา 1,000.00       1,000.00      ตกลงจา้ง   - 
นายประสาน สุขเกษม

1,000.00        
นายประสาน สุขเกษม

1,000.00      เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

16
ป้ายไวนลิ
โครงการจดัประชุมประชาคม

1,440.00       1,440.00      ตกลงจา้ง   - 
นายธีรศักด์ิ สุนทรอภิชาติ

1,440.00        
นายธีรศักด์ิ สุนทรอภิชาติ

1,440.00      เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

17
จดัหาวัสดุส านกังาน
โครงการจดัประชุมประชาคม

1,450.00       1,450.00      ตกลงจา้ง   - 
บ.นครปฐม โอ แอนซัพพลาย

1,450.00        
บ.นครปฐม โอ แอนซัพ

พลาย 1,450.00      เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

18 จดัจา้งอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 15,000.00     15,000.00    ตกลงจา้ง   - 
นายชัยรัตน ์แสวงสุข

15,000.00      
นายชัยรัตน ์แสวงสุข

15,000.00    เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

19 จดัจา้งอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม 18,000.00     18,000.00    ตกลงจา้ง   - 
นางชฎาพร  สระทองขาว

18,000.00      
นางชฎาพร  สระทองขาว

18,000.00    เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

20 จา้งเหมาเคร่ืองเสียงพร้อมอปุกรณ์ 5,000.00       5,000.00      ตกลงจา้ง   - 
นายสัญญา อ่ าบางยุง

5,000.00        
นายสัญญา อ่ าบางยุง

5,000.00      เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

21
จดัหาเคร่ืองด่ืมและน้ าด่ืม
(สวดพระอภิธรรมในหลวง)

40,060.00     40,060.00    ตกลงซ้ือ   - 
นายสัญญา อ่ าบางยุง

40,060.00      
นายสัญญา อ่ าบางยุง

40,060.00    เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

22
ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง
นค 2318

3,921.55       3,921.55      ตกลงจา้ง  - บ.โตโยต้านครปฐม 3,921.55        บ.โตโยต้านครปฐม 3,921.36      เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

23 จดัซ้ือถุงมือหนงั 2,280.00       2,280.00      ตกลงซ้ือ  - ทวีพรรณบ้านดอน 2,280.00        ทวีพรรณบ้านดอน 2,280.00      เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
24 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,500.00       3,500.00      ตกลงจา้ง  - นายจริะพนธ์ สระทองจนี 3,500.00        นายจริะพนธ์ สระทองจนี 35,000.00    เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

25 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอดั 86-7174 15,000.00     15,000.00    ตกลงจา้ง  - นายไพโรจน ์ตันติวัฒนกลุชัย 15,000.00      
นายไพโรจน ์ตันติวัฒ

นกลุชัย
15,000.00    เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

26 ซ้ือสีน้ า วัสดุกอ่สร้าง 255.00          255.00         ตกลงซ้ิอ  - ทวีพรรณบ้านดอน 255.00          ทวีพรรณบ้านดอน 255.00         เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
27 จดัซ้ือไฟฟ้าและวิทยุ 323.00          323.00         ตกลงซ้ือ  - ไมโครคอม 323.00          ไมโครคอม 323.00         เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
28 จดัจา้งเหมาอาหารว่างประชุมแผน 775.00          775.00         ตกลงจา้ง  - นายชัยรัตน ์แสวงสุข 775.00          นายชัยรัตน ์แสวงสุข 775.00         เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
29 ค่าถ่ายเอกสาร 1,580.00       1,580.00      ตกลงจา้ง  - คชธรกอ๊ปปี้ 1,580.00        คชธรกอ๊ปปี้ 1,580.00      เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
30 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 10,165.00     10,165.00    ตกลงจา้ง  - หจก.ไนซ์อนิเตอร์ซัพพลาย 10,165.00      

หจก.ไนซ์อนิเตอร์ซัพ
พลาย

10,165.00    เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
31 จดัซ้ือหมึกเครืองถ่ายเอกสาร 8,538.60       8,538.60      ตกลงซ้ือ  - หจก.ไนซ์อนิเตอร์ซัพพลาย 8,538.60        

หจก.ไนซ์อนิเตอร์ซัพ
พลาย

8,538.60      เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
32 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,280.00       2,280.00      ตกลงซ้ือ  - ทวีพรรณบ้านดอน 2,280.00        ทวีพรรณบ้านดอน 2,280.00      เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
33 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 23,355.00     23,355.00    ตกลงซ้ือ  - ไมโครคอม 23,355.00      ไมโครคอม 23,355.00    เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
34 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 13,200.00     13,200.00    ตกลงซ้ือ  - ไมโครคอม 13,200.00      ไมโครคอม 13,200.00    เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
35 จดัซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร 2,590.00       2,590.00      ตกลงจา้ง  - ไมโครคอม 2,590.00        ไมโครคอม 2,590.00      เป็นผู้เสนอราคารายเดียว



4. บจก.เช้งกลการ

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติครบถ้วน

595,000       
บจก.ช.เอราวัณมอเตอร์ 

นครปฐม1

จดัซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด
 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน

787,000.00 595,000.00 สอบราคา

36 จดัจา้งถ่ายเอกสารประชุมสภา 5,140.00       5,140.00      ตกลงจา้ง  - คชธรกอ๊ปปี้ 5,140.00        คชธรกอ๊ปปี้ 5,140.00      เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
37 จดัจา้งอาหารว่างประชุมสภา 1,375.00       1,375.00      ตกลงจา้ง  - นายชัยรัตน ์แสวงสุข 1,375.00        นายชัยรันต์ แสวงสุข 1,375.00      เป็นผู้เสนอราคารายเดียว


