
รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคา ผู้ได้รับคัดเลือก  ราคา

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่3     498,000.00     498,000.00 ตกลงราคา   -  บ.ปรวีกนก กอ่สร้าง จ ากดั 497,500     บ.ปรวีกนก กอ่สร้าง จ ากดั 497,500      เป็นผู้เสนอราคารายเดียว 
และมีคุณสมบัติครบถว้น

1.บ.ป.พัฒนารุ่งโรจน์ กอ่สร้าง จก.      496,500

2. เรืองบุปผากอ่สร้าง      497,000
3. ฐานิตารุ่งเรือง      498,000

1.อคัรพล เซอร์วิส      350,000

2. เรืองบุปผากอ่สร้าง      349,500

3. สุบินธุรกจิ      349,000

4 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน
6,500,000 6,500,000 ประมูลจ้าง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โชคนาคะโร 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โชคนาคะโร

6,486,000

แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 10 บ้านหนองระแหง ด้วยระบบ 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซี.เอช.บ.ีการช่าง 2.หจก.วังบาดาลคลีนนิ่ง 6,490,000
 ต าบลสระส่ีมุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม อเิล็กทรอนิกส์ 3.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เค.ที เอม็ 999 3.หจก.เจริญย่ิงยง 6,490,000

4.หจก.พีเอน็พี สถาปัตย์
5.บจก.เอ ชี เอม็ ดีเวปเมนท์
6.บจก.สยามท่าพระกอ่สร้าง
7.หจก.สหไทย ค้าไม้สระบุรี
8.หจก.วังบาดาลคลีนนิ่ง
9.หจก.เจริญย่ิงยง
10.หจก. ชัยยุทธแลธเพื่อนคอนสตรัคชั่น
11.บริษัท.วาย.พี 88 กรุ๊ปจ ากดั

5 จัดหาวัสดุก่อสร้าง 697.00 697.00 ตกลงซ้ือ  -
ร้านทวีพรรณ 

697.00 ร้านทวีพรรณ 697.00           เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

6 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ(กองคลัง) 15,000.00 15,000.00 ตกลงจ้าง  -
นายจิระพนธ์ สระทองจีน

15,000.00    นายจิระพนธ์ สระทองจีน 15,000.00      เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

7 จัดจ้างเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ 3,000.00 3,000.00 ตกลงจ้าง  -
นายสัญญา อ่ าบางยุง

3,000.00      นายจิระพนธ์ สระทองจีน 3,000.00        เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

8 จัดจ้างอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 15,000.00 15,000.00 ตกลงจ้าง  -
นายสัญญา อ่ าบางยุง

15,000.00    นายสัญญา อ่ าบางยุง 15,000.00      เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

3 โครงการก่อสร้างหอถงัประปาหมูบ่้านหมูท่ี ่16 350,000.00 350,000.00 ตกลงราคา  - 349,000      
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

และมีคุณสมบัติครบถ้วน
สุบินธุรกจิ

บ.ป.พัฒนารุ่งโรจน์ 
กอ่สร้าง จก. 496,500       - 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และมีคุณสมบัติครบถ้วน

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูท่ี ่10 497,000.00 497,000.00 ตกลงราคา

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ  2560
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

ประจ าเดือน ธันวาคม  2559

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจ้าง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
 ราคากลาง

 วิธีซ้ือหรือ
จ้าง

รายช่ือผู้ซ้ือซอง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง เหตุตผลทีคั่ดเลือกโดย

สรุป
หมายเหตุ

6,486,000
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

และมีคุณสมบัติครบถ้วน
1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั

 โชคนาคะโร



9 จัดหาเคร่ืองด่ืม 975.00 975.00 ตกลงซ้ือ  -
นายสัญญา อ่ าบางยุง

975.00 นายสัญญา อ่ าบางยุง 975.00 เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

10 จัดท าป้ายไวนิลประชมุประคม 1,440.00 1,440.00 ตกลงจ้าง  -
ร้าน จุฑามณีโฆษณา

1,440.00      ร้าน จุฑามณีโฆษณา 1,440.00        เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

11 จัดท าป้ายไวนิลรณรงค์ต่อต้านคอรัปชัน่ 1,440.00 1,440.00 ตกลงจ้าง  -
ร้าน จุฑามณีโฆษณา

1,440.00      ร้าน จุฑามณีโฆษณา 1,440.00        เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

12 จัดหาอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 5,000.00 5,000.00 ตกลงจ้าง  - นายสัญญา อ่ าบางยุงจ านวน 5,000 บาท 5,000.00      นายสัญญา อ่ าบางยุง 5,000.00        เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

13 จัดจ้างเคร่ืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ 3,000.00 3,000.00 ตกลงจ้าง  -
นายสัญญา อ่ าบางยุง

3,000.00      นายสัญญา อ่ าบางยุง 3,000.00        เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

14 ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า 45,300.00 45,300.00 ตกลงจ้าง  - นายสุรพงษ ์โพธากุน 45,300.00    นายสุรพงษ ์โพธากุน 45,300.00      เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

15 จัดหานั่งร้านและตีนเป็ด 38,010.00 38,010.00 ตกลงซ้ือ  -
นายสัญญา อ่ าบางยุง

38,010.00    นายสัญญา อ่ าบางยุง 38,010.00      เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

16
จัดท าป้ายไวนิลโครงการจัดท า
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ         7,345.00         7,345.00 ตกลงจ้าง  -

ร้าน จุฑามณีโฆษณา
      7,345.00 ร้าน จุฑามณีโฆษณา 7,345.00        เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

17
จัดซ้ือผ้า
โครงการรวมพลังแห่งความ
จงรักภักดี

      11,400.00 11,400.00      ตกลงซ้ือ  -
นายสัญญา  อ่ าบางยุง

11,400.00    นายสัญญา  อ่ าบางยุง 11,400.00      เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

18

จัดจ้างผูกผ้า
โครงการรวมพลังแห่งความ
จงรักภักดี

        1,500.00 1,500.00        ตกลงจ้าง  -
นายสัญญา  อ่ าบางยุง

1,500.00      นายสัญญา  อ่ าบางยุง 1,500.00        เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

19 จัดหาเชอืกไนลอน           560.00           560.00 ตกลงซ้ือ  -
ร้านทวีพรรณ 

560.00         ร้านทวีพรรณ 560.00           เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

20 จัดจ้างถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม           440.00           440.00 ตกลงจ้าง  - ร้านคชธร ก๊อปปี้

440.00         

ร้านคชธร ก๊อปปี้ 440.00           เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

21 จัดจ้างอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 250.00          250.00          ตกลงจ้าง  -
นายชยัรันต์ แสวงสุข

250.00         นายชยัรันต์ แสวงสุข 250.00           เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

22 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ 25,895.00      25,895.00      ตกลงจ้าง  -
ร้านไมโครคอม

25,895.00    ร้านไมโครคอม 25,895.00      เป็นผู้เสนอราคารายเดียว



23 วัสดุก่อสร้าง           700.00           700.00 ตกลงจ้าง  -
ร้านทวีพรรณ

700.00         ร้านทวีพรรณ 700.00           เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

24 จัดหาพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที ่10 1,100.00        1,100.00        ตกลงซ้ือ  -



นายสัญญา อ่ าบางยุง 1,100.00      นายสัญญา อ่ าบางยุง 1,100.00        เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

25 ป้ายไสนิลรณรงค์ 26,730.00      26,730.00      ตกลงจ้าง  -
ร้าน จุฑามณีโฆษณา

26,730.00    ร้าน จุฑามณีโฆษณา 26,730.00      เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

26 จัดจ้างไฟประดับ 4,200.00        4,200.00        ตกลงจ้าง  -
นายสัญญา อ่ าบางยุง

4,200.00      นายสัญญา อ่ าบางยุง 4,200.00        เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

27 ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์(กองคลัง) 520.00          520.00          ตกลงจ้าง  -
นายธวัช จงรุจิโรจน์ชยั

520.00         นายธวัช จงรุจิโรจน์ชยั 520.00           เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

28 อาหารว่างประชมุสภา 1,375.00        1,375.00        ตกลงจ้าง  -
นายชยัรันต์ แสวงสุข

1,375.00      นายชยัรันต์ แสวงสุข 1,375.00        เป็นผู้เสนอราคารายเดียว


