
รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก  ราคา

1
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลสระส่ีมุม

       66,500.00 66,500.00    ตกลงจ้าง  - 
นายทวีชัย  ศรีทวีพนัธ์ เสนอ
ราคา 66,500  บาท

     66,500.00
นายทวีชัย  ศรีทวีพนัธ์ 
ราคา 66,500  บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาราย

เดียวและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองช่าง)        22,400.00 22,400.00    ตกลงซ้ือ  - 
ร้านจันทิมา เซอร์วิส  เสนอ
ราคา 22,400  บาท

     22,400.00
จันทิมาเซอร์วิส ราคา 

22,400  บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาราย

เดียวและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (ส านักปลัด)        26,865.00 26,865.00    ตกลงซ้ือ  - 
ร้านไมโครคอม  เสนอราคา 
26,865  บาท

     26,865.00
ร้านไมโครคอม ราคา 

26,865  บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาราย

เดียวและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

4
ถังขยะใหญ่ สีแดง พร้อมล้อเข็น 
(ขนาดไม่น้อยกว่า 240 ลิตร)  
จ านวน 25  ใบ

       68,750.00 68,750.00    ตกลงซ้ือ  - 
ร้านจันทิมา  เซอร์วิส เสนอ
ราคา 68,750  บาท

     68,750.00
ร้านจันทิมา  เซอร์วิส  ราคา

 68,750  บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาราย

เดียวและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ (กองคลัง)        21,960.00 21,960.00    ตกลงซ้ือ  - 
ร้านไมโครคอม  เสนอราคา 
21,960  บาท

     21,960.00
ร้านไมโครคอม ราคา 

21,960  บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาราย

เดียวและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

ประจ าเดือน  มิถุนายน 2560

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

 วิธีซ้ือ
หรือจ้าง

รายช่ือผู้ซ้ือซอง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุตผลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

หมายเหตุ



6 จัดท าตรายาง          1,250.00       1,250.00 ตกลงจ้าง  - 
อนุพนัธ์การพมิพ ์ เสนอราคา
  1,250  บาท

       1,250.00
อนุพนัธ์การพมิพ ์ ราคา  

1,250  บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาราย

เดียวและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

7 จัดซ้ือน้ ามันไฮดรอลิค          1,926.00       1,926.00 ตกลงซ้ือ  - 
กิจไพศาล  เสนอราคา 
1,926 บาท

       1,926.00
กิจไพศาล  ราคา 1,926 

บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาราย

เดียวและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

8 เปล่ียนยางรถขยะ 86-7174        45,800.00     45,800.00 ตกลงจ้าง  - 
ส.สยามออโต้เวอร์วิส  เสนอ
ราคา 45,800  บาท

     45,800.00
ส.สยามออโต้เวอร์วิส  ราคา

 45,800  บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาราย

เดียวและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

9 ซ่อมคอมพวิเตอร์ 416560046 2,985.00         2,985.00      ตกลงจ้าง  - 
ร้านไมโครคอม  เสนอราคา 
2,985 บาท

       2,985.00
ร้านไมโครคอม  ราคา 

2,985 บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาราย

เดียวและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

10 ซ่อมปร้ินเตอร์ 479600024 1,780.00         1,780.00      ตกลงจ้าง  - 
ร้านไมโครคอม  เสนอราคา 
1,780 บาท

       1,780.00
ร้านไมโครคอม  ราคา 

1,780 บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาราย

เดียวและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

11 เปล่ียนยางรถขยะ 89-1487 17,000.00       17,000.00    ตกลงจ้าง  - 
ส.สยามออโต้เวอร์วิส  เสนอ
ราคา 17,000  บาท

       1,700.00
ส.สยามออโต้เวอร์วิส  ราคา

 17,000  บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาราย

เดียวและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน



12 จัดท าป้ายโครงการเกษตรปลอดภัย 540.00            540.00         ตกลงจ้าง  - 
ร้านจุฑามณี โฆษณา  เสนอ
ราคา 540  บาท

          540.00
ร้านจุฑามณี โฆษณา  ราคา

 540  บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาราย

เดียวและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

13 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 12,500.00       12,500.00    ตกลงจ้าง  - 
นายจิรพนธ์  สระทองจีน  
เสนอราคา 12,500 บาท

     12,500.00
นายจิรพนธ์  สระทองจีน  

ราคา 12,500 บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาราย

เดียวและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

14 ซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 400.00            400.00         ตกลงจ้าง  - 
ร้านไมโครคอม  เสนอราคา 
400 บาท

          400.00
ร้านไมโครคอม  ราคา 400

 บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาราย

เดียวและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

15
จัดหาอาหารว่างและอาหาร
กลางวัน

5,500.00         5,500.00      ตกลงจ้าง  - 
นางชฎาพร  สระทองขาว 
เสนอราคา 5,500 บาท

       5,500.00
นางชฎาพร  สระทองขาว 

ราคา 5,500 บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาราย

เดียวและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

16 จัดซ้ือหวัเชื้อราไตรโคเดอร์มา 300.00            300.00         ตกลงซ้ือ  - 
นางสาวบุษญา สัมฤทธ์ิมี 
เสนอราคา 300 บาท

          300.00
นางสาวบุษญา สัมฤทธ์ิมี  

ราคา 300 บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาราย

เดียวและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

17 จัดซ้ือปลายข้าว 400.00            400.00         ตกลงซ้ือ  - 
นายพยุง  ทองขาว เสนอ
ราคา 400 บาท

          400.00
นายพยุง  ทองขาว ราคา 

400 บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาราย

เดียวและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน



18 จัดซ้ือเมล็ดพนัธ์ุ 930.00            930.00         ตกลงซ้ือ  - 
เพลาพลิาศ เสนอราคา 
930บาท

          930.00 เพลาพลิาศ ราคา 930บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาราย

เดียวและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

19 450,000.00     339,300.00  ตกลงจ้าง 1.สุบินธุรกิจ   339,000.00

2.อัครพลเซอร์วิส   338,000.00

3.ฐานิตารุ่งเรือง   339,300.00

20 จัดท าป้ายโครงการจิตอาสา 1,080.00         1,080.00      ตกลงจ้าง  - 
ร้านจุฑามณี โฆษณา  เสนอ
ราคา 1,080 บาท

ร้านจุฑามณี โฆษณา  ราคา
 1,080 บาท

เป็นผู้เสนอ
ราคาราย

เดียวและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

21 224,500.00     224,500.00  ตกลงจ้าง
1.บ.ไกรชนะ คอนสตรัคชั่น 
จก.

  224,000.00

2.อัครพลเซอร์วิส   224,500.00

3.เรืองบุปผาก่อสร้าง   224,400.00

22 467,000.00     432,900.00  ตกลงจ้าง 1. บ.พระพรหมน าเจริญ จก.
  432,500.00

2. บ.ป.พฒันารุ่งโรจน์
ก่อสร้าง จก.

  432,000.00

3. ฐานิตารุ่งเรือง   432,900.00

23 288,000.00     168,800.00  ตกลงจ้าง 1. บ.พระพรหมน าเจริญ จก.
  168,000.00

2. บ.ป.พฒันารุ่งโรจน์
ก่อสร้าง จก.

  167,000.00

3. ฐานิตารุ่งเรือง   168,800.00

24 460,000.00     460,000.00  ตกลงจ้าง 1. บ.พระพรหมน าเจริญ จก.
  462,000.00

2. บ.ป.พฒันารุ่งโรจน์
ก่อสร้าง จก.

  460,000.00

3. ฐานิตารุ่งเรือง   461,000.00

บ.ไกรชนะคอนสตรัคชั่น จก. 224,000.00   

432,000.00   

บ.ป.พฒันารุ่งโรจน์ก่อสร้าง
 จกราคา167,000 บ.

167,000.00   

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

และมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

และมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

และมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

และมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

และมี
คุณสมบัติ

บ.ป.พฒันารุ่งโรจน์ก่อสร้าง
 จกราคา460,000 บ.

460,000.00   

 - 338,000.00   อัครพลเซอร์วิส

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 
ต าบลสระส่ีมุม

โครงการก าจัดวัชพชืในคูคลอง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัท์   ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1

 - 

 - 

 - 

โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกบด
อัด หมู่ที่ 24

บ.ป.พฒันารุ่งโรจน์ก่อสร้าง
 จกราคา 432,000 บ.

 - 



25 353,000.00     237,700.00  ตกลงจ้าง 1. บ.พระพรหมน าเจริญ จก.
  237,700.00

2. บ.ป.พฒันารุ่งโรจน์
ก่อสร้าง จก.

  237,000.00

3. ฐานิตารุ่งเรือง   237,500.00

26 152,000.00     152,000.00  ตกลงจ้าง 1.สุบินธุรกิจ   153,000.00

2.อัครพลเซอร์วิส   152,000.00

3.ฐานิตารุ่งเรือง   154,000.00
27 87,000.00       87,000.00    ตกลงจ้าง 1.สุบินธุรกิจ      88,000.00

2.อัครพลเซอร์วิส      87,000.00

3.ฐานิตารุ่งเรือง      89,000.00

28
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15

162,000.00     157,100.00  ตกลงจ้าง
1.คณะบุคคล อภิสิทธ์ิ 
ทราฟฟคิ

  156,000.00

2. ฐานิตารุ่งเรือง 157,000.00  

3.สุบินธุรกิจ 157,100.00  

เสนอราคา
ต่ าสุดและมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

และมี
คุณสมบัติ

 - 

 - 

 - 

 - 

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

และมี
คุณสมบัติ

คณะบุคคล อภิสิทธ์ิ ทราฟ
ฟคิ

156,000.00   

บ.ป.พฒันารุ่งโรจน์ก่อสร้าง
 จก.

237,000.00   

เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

และมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน

อัครพลเซอร์วิส 152,000.00   

อัครพลเซอร์วิส 87,000.00     

โครงการวางท่อระบายน้ าคสล. 
หมู่ที่ 6

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11

โครงการวางท่อระบายน้ าคสล. 
หมู่ที่ 18


