
รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก  ราคา

1 จดัซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ             1,375 1,375                ตกลงจา้ง  - นายชัยรัตน์  แสวงสุข           1,375.00 นายชัยรัตน์  แสวงสุข          1,375.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

2 ซ่อมโต๊ะท างานชนิดเหล็ก 400-59-0185                360 360                   ตกลงจา้ง  - นายสัญญา  อ  าบางยุง              360.00 นายสัญญา  อ  าบางยุง             360.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

4
เลื อยยนต์  จ านวน 1 เครื อง ปริมาตร
กระบอกสูบ 31.8 cc เครื องยนต์ 2.0  
แรงม้า  ขนาดโซ่ 3/8 นิ้ว

          12,000 12,000              ตกลงซ้ือ  - ร้านจนัทมิา  เซอร์วิส           1,200.00 ร้านจนัทมิา  เซอร์วิส          1,200.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

5 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง           12,120 12,120              ตกลงซ้ือ  - ร้านจนัทมิา  เซอร์วิส         12,120.00 ร้านจนัทมิา  เซอร์วิส        12,120.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

6 ซ่อมเครื องพิมพ์เอกสาร 480-56-0003             1,000                 1,000 ตกลงจา้ง  - ร้านไมโครคอม           1,000.00 ร้านไมโครคอม          1,000.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

7
จา้งเหมาไฟฟ้าประดับ  ระหว่างวันที  
8-14สิงหาคม  2560

            7,000                 7,000 ตกลงจา้ง  - นายสัญญา อ  าบางยุง           7,000.00 นายสัญญา อ  าบางยุง          7,000.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

7

ธงอกัษรพระนามาภิไทย “สก” ขนาด 
60x90 ซม.  จ านวน  100 ผืนและ    
ธงชาติ  ขนาด 60x90 ซม.  จ านวน  
100 ผืน

          11,500               11,500 ตกลงซ้ือ  - ร้านจนัทมิา  เซอร์วิส         11,500.00 ร้านจนัทมิา  เซอร์วิส        11,500.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

7
จา้งเหมาจดัท าปา้ยพระฉายาลักษณ์ขนาด 
 2 x 1  เมตร

               500                    500 ตกลงจา้ง  - ร้านจฑุามณี โฆษณา              500.00 ร้านจฑุามณี โฆษณา             500.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

1
จา้งเหมาปรับภูมิทศัน์แนวถนนบา้นหนอง
คันรวก หมู่ที  21

            9,500 9,500                ตกลงจา้ง  - นายสัญญา  อ  าบางยุง           9,500.00 นายสัญญา  อ  าบางยุง          9,500.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

9
ซ่อมรถบรรทกุขยะแบบอดัทา้ย 
011-57-0002

1,375            1,375                ตกลงจา้ง  - 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ต้ังเสี ยฮวด 
เสนอราคา 4,526  บา

          4,526.00
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ต้ังเสี ยฮวด
 เสนอราคา 4,526  บา

         4,526.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

10 จา้งเหมาอาหารว่างและเครื องดื ม           36,025               36,025 ตกลงจา้ง  - นายชัยรัตน์  แสวงสุข         36,025.00 นายชัยรัตน์  แสวงสุข        36,025.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

11 จา้งเหมาถ่ายเอกสารประชุมสภา 4,400            4,400                ตกลงจา้ง  - ก าแพงแสนกอ๊ปปีเ้ซ็นเตอร์           4,400.00 ก าแพงแสนกอ๊ปปีเ้ซ็นเตอร์          4,400.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

12
จา้งเหมาอาหารว่างและเครื องดื ม ประชุม
สภา

            1,375                 1,375 ตกลงจา้ง  - นายชัยรัตน์  แสวงสุข           1,375.00 นายชัยรัตน์  แสวงสุข          1,375.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

13 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 9,189            9,189                ตกลงซ้ือ  - 
บ.นครปฐม โอเอแอนด์ซัพ
พลาย จก.

          9,189.00
บ.นครปฐม โอเอแอนด์ซัพ
พลาย จก.

         9,189.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุตผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

หมายเหตุ

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ปีงบประมาณ  2560
หน่วยงาน องค์การบรหิารส่วนต าบลสระสีมุ่ม  อ าเภอก าแพงแสน  จงัหวัดนครปฐม

ประจ าเดือน  สิงหาคม  2560

ล าดั
บที่

งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

 วิธีซ้ือ
หรือจ้าง

รายช่ือผู้
ซ้ือซอง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



14 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 9,100            9,100                ตกลงซ้ือ  - ร้านจนัทมิา  เซอร์วิส           9,100.00 ร้านจนัทมิา  เซอร์วิส          9,100.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

15 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน คลัง 26,921          26,921              ตกลงซ้ือ  - ร้านจนัทมิา  เซอร์วิส         26,921.00 ร้านจนัทมิา  เซอร์วิส        26,921.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

16 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,773            1,773                ตกลงซ้ือ  - ร้านไมโครคอม           1,773.00 ร้านไมโครคอม          1,773.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

17
ซ่อมไหล่ทางถนนหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ถึงที ท าการ อบต.สระสี มุม

31,500          31,500              ตกลงจา้ง  - ไกรวิจติร         31,500.00 ไกรวิจติร        31,500.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

18
จดัจา้งอาหารกลางวันพร้อมเครื องดื ม  
โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอด
โรค

8,000            8,000                ตกลงจา้ง  - นางชฎาพร  สระทองขาว           8,000.00 นางชฎาพร  สระทองขาว          8,000.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

18
จา้งเหมาจดัท าปา้ยโครงการ การส่งเสริม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค

450               450                   ตกลงจา้ง  - ร้านจฑุามณี โฆษณา              450.00 ร้านจฑุามณี โฆษณา             450.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

20
จดัซ้ือวัสดุ  โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปลอดโรค

3,900            3,900                ตกลงซ้ือ  - 
นายพงษพ์ันธ์  สูงสุดยอด  
เสนอราคา 3,900 บาท

          3,900.00
นายพงษพ์ันธ์  สูงสุดยอด  
เสนอราคา 3,900 บาท

         3,900.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

21

จา้งเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
บริเวณด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึง
บริเวณด้านหลังที ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระสี มุม กว้าง  3.00 เมตร  
ยาว 170 เมตร และขุดลอกล าราง  กว้าง
 1.50 เมตร  ยาว 180  เมตร ลึกเฉลี ย 
 1.50  เมตร

12,900          12,900              ตกลงจา้ง  - ไกรวิจติร         12,900.00 ไกรวิจติร        12,900.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

22 จดัซ้ือใบเสร็จค่าขยะ 1,800            1,800                ตกลงซ้ือ  - บริษทั จสิแมพ จ ากดั           1,800.00 บริษทั จสิแมพ จ ากดั          1,800.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

23 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 6,250            6,250                ตกลงซ้ือ  - ร้านจนัทมิา  เซอร์วิส           6,250.00 ร้านจนัทมิา  เซอร์วิส          6,250.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

24

จา้งเหมาออกแบบประเมินและส ารวจ
ความพึงพอใจ จากประชาชน  เจา้หน้าที 
ของรัฐ  และหน่วยงานเอกชน  ที มาติดต่อ
งานหรือรับบริการสาธารณะ  จาก
องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี มุม  
ประจ าปงีบประมาณ  2560

20,000          20,000              ตกลงจา้ง  - มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม         20,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม        20,000.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

25 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน กองการศึกษาฯ 9,732            9,732                ตกลงซ้ือ  - ร้านจนัทมิา  เซอร์วิส           9,732.00 ร้านจนัทมิา  เซอร์วิส          9,732.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

26
จา้งเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒาเด็กเล็ก
 (วัดลาดปลาเค้า)

4,400            4,400                ตกลงจา้ง  - ไกรวิจติร           4,500.00 ไกรวิจติร          4,500.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

27
จา้งเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒาเด็กเล็ก
 (เสืออด่ีาง)

29,000          29,000              ตกลงจา้ง  - ไกรวิจติร           2,900.00 ไกรวิจติร          2,900.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน



28 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 26,865          26,865              ตกลงซ้ือ  - ร้านจนัทมิา  เซอร์วิส         26,865.00 ร้านจนัทมิา  เซอร์วิส        26,865.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

29
จา้งเหมาปรับภูมิทศัน์บริเวณหน้าที ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี มุม

86,000          86,000              ตกลงจา้ง  - นายภูชิต  ดีลี           8,600.00 นายภูชิต  ดีลี          8,600.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

30 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เกา้อีท้ างาน 6,000            6,000                ตกลงซ้ือ  - โชคแสนชัย           6,000.00 โชคแสนชัย          6,000.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

31
ซ่อมรถบรรทกุขยะแบบอดัทา้ย 
011-49-0001

1,000            1,000                ตกลงจา้ง  - นายสุรพงษ ์ โพธากนุ           1,000.00 นายสุรพงษ ์ โพธากนุ          1,000.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

32
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
รายการ

28,900          28,900              ตกลงซ้ือ  - เจพี คอมพิวเตอร์         28,900.00 เจพี คอมพิวเตอร์        28,900.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

33
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื องพิมพ์
เอกสาร)

22,000          22,000              ตกลงซ้ือ  - บริษทั จสิแมพ จ ากดั         20,000.00 บริษทั จสิแมพ จ ากดั        20,000.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

34
จดัซ้ือน้ าดื มโครงการชุมชนสะอาด (big 
cleaning day)

2,000            2,000                ตกลงซ้ือ  - นายสัญญา  อ  าบางยุง           2,000.00 นายสัญญา  อ  าบางยุง          2,000.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

35
จดัซ้ือวัสดุ โครงการชุมชนสะอาด (big 
cleaning day)

2,350            2,350                ตกลงซ้ือ  - นายสัญญา  อ  าบางยุง           2,350.00 นายสัญญา  อ  าบางยุง          2,350.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

36 จดัซ้ือวัสดุ สาธิต โครงการชุมชนสะอาด 5,000            5,000                ตกลงซ้ือ  - ร้านวันชัยค้าถังพลาสติก           5,000.00 ร้านวันชัยค้าถังพลาสติก          5,000.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

37
จา้งเหมาอาหารว่างและเครื องดื ม ประชุม
สภา

            1,375                 1,375 ตกลงจา้ง  - นายชัยรัตน์  แสวงสุข           1,375.00 นายชัยรัตน์  แสวงสุข          1,375.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

38 จดัซ้ือวัสดุ กอ่สร้าง 5,361            5,361                ตกลงซ้ือ  - ร้านทวีพรรณ บา้นดอน           5,316.00 ร้านทวีพรรณ บา้นดอน          5,316.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

39
จา้งเหมาติดผ้าม่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จ านวน 2 ศูนย์

29,900          29,900              ตกลงจา้ง  - นางธัญญารัตน์ จริสกลุไทย         29,900.00 นางธัญญารัตน์ จริสกลุไทย        29,900.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

40
จา้งเหมาจดัท าปา้ยไวนิลพร้อมโครงเหล็ก
 ประวัติธงชาติไทย

4,500            4,500                ตกลงจา้ง  - ร้านจฑุามณี โฆษณา           4,500.00 ร้านจฑุามณี โฆษณา          4,500.00
เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

48,000          48,000              ตกลงจา้ง  - 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง           4,900.00 ฐานิตารุ่งเรือง
2. อคัรพลเซอร์วิส         50,000.00
3. ฐานิตารุ่งเรือง         48,000.00

45,300          45,300              ตกลงจา้ง  - 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง         45,300.00 ฐานิตารุ่งเรือง
2. อคัรพลเซอร์วิส         46,000.00
3. ฐานิตารุ่งเรือง         45,300.00

47,500          47,500              ตกลงจา้ง  - 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง         48,500.00 ฐานิตารุ่งเรือง
2. อคัรพลเซอร์วิส         48,000.00
3. ฐานิตารุ่งเรือง         47,500.00

47,200          47,200              ตกลงจา้ง  - 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง         48,000.00 ฐานิตารุ่งเรือง
2. อคัรพลเซอร์วิส         47,500.00
3. ฐานิตารุ่งเรือง         47,200.00

48,000.00     

45,300.00     

47,500.00     

47,200.00     เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

41
โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สาย
ภายในหมู่บา้น  จ านวน 2 สาย     บา้น
สระ หมู่ที  1

44
โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สายซอย
ศาลเจา้  บา้นไผ่สงคราม หมู่ที  4

42
โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุกบา้นโคก 
หมู่ที  2 สายสะพาน คสล. – จรดเขต หมู่
ที  6

43
โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก สาย
ภายในหมู่บา้น  จ านวน 2 สายบา้นไผ่
คอย หมู่ที  3



47,200          47,200              ตกลงจา้ง  - 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง         48,000.00 ฐานิตารุ่งเรือง
2. อคัรพลเซอร์วิส         47,500.00
3. ฐานิตารุ่งเรือง         47,200.00

47,500          4,747,500         ตกลงจา้ง  - 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง         48,000.00 ฐานิตารุ่งเรือง
2. อคัรพลเซอร์วิส         48,500.00
3. ฐานิตารุ่งเรือง         47,500.00

47,100          47,100              ตกลงจา้ง  - 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง         47,800.00 ฐานิตารุ่งเรือง
2. อคัรพลเซอร์วิส         47,500.00
3. ฐานิตารุ่งเรือง         47,100.00

47,300          47,300              ตกลงจา้ง  - 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง         47,800.00 ฐานิตารุ่งเรือง
2. อคัรพลเซอร์วิส         47,500.00
3. ฐานิตารุ่งเรือง         47,300.00

47,700          47,700              ตกลงจา้ง  - 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง         48,500.00 ฐานิตารุ่งเรือง
2. อคัรพลเซอร์วิส         48,000.00
3. ฐานิตารุ่งเรือง         47,700.00

47,700          47,700              ตกลงจา้ง  - 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง         48,500.00 ฐานิตารุ่งเรือง
2. อคัรพลเซอร์วิส         48,000.00
3. ฐานิตารุ่งเรือง         47,700.00

328,600        328,600            ตกลงจา้ง  - 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง      329,000.00 ฐานิตารุ่งเรือง
2. อคัรพลเซอร์วิส      329,500.00
3. ฐานิตารุ่งเรือง      328,600.00

46,800          46,800              ตกลงจา้ง  - 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง         47,500.00 ฐานิตารุ่งเรือง
2. อคัรพลเซอร์วิส         47,000.00
3. ฐานิตารุ่งเรือง         46,800.00

46,800          46,800              ตกลงจา้ง  - 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง         47,500.00 ฐานิตารุ่งเรือง
2. อคัรพลเซอร์วิส         47,000.00
3. ฐานิตารุ่งเรือง         46,800.00

47,800          47,800              ตกลงจา้ง  - 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง         48,500.00 ฐานิตารุ่งเรือง
2. อคัรพลเซอร์วิส         48,000.00
3. ฐานิตารุ่งเรือง         47,800.00

47,100          47,100              ตกลงจา้ง  - 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง         47,500.00 ฐานิตารุ่งเรือง
2. อคัรพลเซอร์วิส         47,300.00
3. ฐานิตารุ่งเรือง         47,100.00

46,700          46,700              ตกลงจา้ง  - 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง         47,500.00 ฐานิตารุ่งเรือง
2. อคัรพลเซอร์วิส         47,000.00
3. ฐานิตารุ่งเรือง         46,700.00

46,800.00     

46,800.00     

47,100.00     

46,700.00     

47,100.00     

47,300.00     

47,700.00     

47,700.00     

328,600.00   

46,800.00     

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

47,200.00     

47,500.00     

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

56
โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สาย
ภายในหมู่บา้น  จ านวน 2 สายบา้นหนอง
โพธ์ิ หมู่ที  16

54
โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สาย
บริเวณบา้นนายเอี ยม  ล้วนโค –เชื อม
ต าบลไผ่หชู้าง บา้นเกาะไผ่เถื อน หมู่ที  14

55
โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สาย
ภายในหมู่บา้น  จ านวน 2 สาย บา้น
หนองพังพวย หมู่ที  15 

52
โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สายบา้น
นายเฉื อย  ภิรมย์หวาด  เลียบคลองส่ง
ระบายน้ า บา้นหนองพงเล็กหมู่ที  12 

53
โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สายซอย
บา้นนางเล็ก  มูลทองค า  บา้นโคกโก-โคก
แย้ หมู่ที  13 

50
โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สาย
ภายในหมู่บา้น  จ านวน 2 สาย บา้น
หนองระแหง หมู่ที  10  

51
โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สาย
เรียบทางรถไฟ  บา้นหนองพงใหญ่หมู่ที  
11 

48
โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก สายแยก
วัดดอนเตาอฐิ-หลังวัดดอนมะกอก บา้น
ดอนเตาอฐิ หมู่ที  8

49
โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สายบา้น
นายวรวุฒิ สระทองอยู่ เชื อมถนนลาดยาง
หลังวัดดอนเตาอฐิ บา้นดอนใหญ่ หมู่ที  9  

46
โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก สาย
ภายในหมู่บา้น  จ านวน 2 สาย บา้นเสือ
อด่ีาง หมู่ที  6

47
โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สาย
ภายในหมู่บา้น จ านวน 2 สาย บา้นหนอง
มะเกลือ หมู่ที  7

45
โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สาย
ภายในหมู่บา้น  จ านวน 2 สาย บา้นไผ่
โทน หมู่ที  5



46,900          46,900              ตกลงจา้ง  - 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง         47,500.00 ฐานิตารุ่งเรือง
2. อคัรพลเซอร์วิส         47,000.00
3. ฐานิตารุ่งเรือง         46,900.00

47,700          47,700              ตกลงจา้ง  - 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง         48,000.00 ฐานิตารุ่งเรือง
2. อคัรพลเซอร์วิส         48,500.00
3. ฐานิตารุ่งเรือง         47,700.00

47,500          47,500              ตกลงจา้ง  - 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง         47,700.00 ฐานิตารุ่งเรือง
2. อคัรพลเซอร์วิส         48,000.00
3. ฐานิตารุ่งเรือง         47,500.00

47,500          47,500              ตกลงจา้ง  - 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง         47,700.00 ฐานิตารุ่งเรือง
2. อคัรพลเซอร์วิส         48,000.00
3. ฐานิตารุ่งเรือง         47,500.00

24,100          24,100              ตกลงจา้ง  - 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง         24,700.00 ฐานิตารุ่งเรือง
2. อคัรพลเซอร์วิส         24,500.00
3. ฐานิตารุ่งเรือง         24,100.00

47,200          47,200              ตกลงจา้ง  - 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง         47,700.00 ฐานิตารุ่งเรือง
2. อคัรพลเซอร์วิส         47,500.00
3. ฐานิตารุ่งเรือง         57,200.00

46,200          46,200              ตกลงจา้ง  - 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง         46,500.00 ฐานิตารุ่งเรือง
2. อคัรพลเซอร์วิส         46,800.00
3. ฐานิตารุ่งเรือง         46,200.00

125,900        125,900            ตกลงจา้ง  - 1.เรืองบปุผากอ่สร้าง      126,500.00 ฐานิตารุ่งเรือง
2. อคัรพลเซอร์วิส      127,000.00
3. ฐานิตารุ่งเรือง      125,900.00

258,000        258,000            ตกลงจา้ง  - พีรพงศ์    เสนอ 258,000 บ.
     258,000.00

พีรพงศ์

ต่อรองราคาเหลือ
 257,000 บ.

257,000.00   

47,500.00     

47,500.00     

24,100.00     

47,200.00     

46,200.00     

125,900.00   

46,900.00     

47,700.00     

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว
และมีคุณสมบติัครบถ้วน
และได้ท าการต่อรองราคา

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด
และมีคุณสมบติัครบถ้วน

64
โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สาย
เลียบคลองเสืออด่ีาง  ถึงคลองไผ่โทน บา้น
เจริญสุข หมู่ที  24

65

โครงการเจาะบอ่บาดาล ขนาด 6 นิ้ว 
พร้อมติดต้ังซัมเมิร์ส หมู่ที  22

62
โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สายซอย
บอ่กุง้นายทนิ  สระทองอัน๋หมู่ที  22

63
โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สายซอย
บา้นนายพิพัฒน์  รื นนุสาร หมู่ที  23

60
โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สาย
ภายในหมู่บา้น  จ านวน 2 สาย บา้นดอน
เล็ก  หมู่ที  20

61
โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สายซอย
หอถังประปาหมู่บา้นบา้นหนองคันรวก 
หมู่ที  21

58
โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สาย
ภายในหมู่บา้น  จ านวน 2 สาย บา้นดอน
แฉลบ หมู่ที  18

59
โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สาย
ภายในหมู่บา้น  จ านวน 2 สายบา้น
หนองพงกลาง หมู่ที  19

57
โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สาย
ภายในหมู่บา้น  จ านวน 2 สาย บา้นฝ่ัง
คลอง หมู่ที  17


