
รายช่ือผู้เสนอราคา  ราคา ผู้ได้รบัคัดเลือก  ราคา
1.บ.ป.พฒันารุ่งโรจน์ กอ่สร้าง 
จก.

     419,000
2.บ.พระพรหมน าเจริญ จก.      420,000
3.บ.วาย.พ.ี88. กรุ๊ป จก.      419,500
1.คณะบคุคล อภิสิทธ์ิ ทราฟฟคิ      380,000
2. ฐานิตารุ่งเรือง      385,000
3. สุบนิธุรกจิ      387,000
1.เรืองบปุผา กอ่สร้าง      246,000
2. ฐานิตารุ่งเรือง      247,000
3. อคัรพลเซอร์วิส      246,500

1 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว   (ถงุมือ) 3,420.00 3,420.00 ตกลงซ้ือ  -
ร้านทวีพรรณบ้านดอน

       3,420.00 ร้านทวีพรรณบ้านดอน        3,420.00 เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

2 ซ่อมรถบรรทุกขยะ มูลฝอย 89-1487 440.00 440.00 ตกลงจ้าง  -
ร้านทองปล่ังไดนาโม

400.00          ร้านทองปล่ังไดนาโม 400.00          เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

3 ซ่อมรถบรรทุกน้ า 1,500.00 1,500.00 ตกลงจ้าง  -
ร้านทองปล่ังไดนาโม

1,500.00       ร้านทองปล่ังไดนาโม 1,500.00       เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

4 จัดจ้างท าตรายาง(กองช่าง) 1,350.00 1,350.00 ตกลงจ้าง  -
อนุพนัธ์การพมิพ์

1,350.00       อนุพนัธ์การพมิพ์ 1,350.00       เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

5 จัดซ่อมประตูเหล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก(อบต.สระส่ีมุม) 6,300.00 6,300.00 ตกลงจ้าง  -
นายแขก อุปโท

6,300.00       นายแขก อุปโท 6,300.00       เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

1.บ.ทีเอสเอ็น เซอร์วิส (ประเทศไทย)
 จ ากัด

24,150.00     

2.สเตตัส เซอร์วิส 26,650.00     



3. ร้าน รัชนีพร บริการ

28,650.00     

7 จัดจ้างตักส่ิงปฏิกูล (ดูดส้วม) 2,000.00 2,000.00 ตกลงจ้าง   -
นายเชื้อ ภู่เกตุ

2,000.00       
นายเชื้อ ภู่เกตุ

2,000.00       
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

 -
บ.ทีเอสเอ็น เซอร์วิส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

จ านวน 24,150 บาท
24,150.00     

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
มีคุณสมบัติครบถว้น

6 จัดหาหัวฉดีน้ าแบบสวมหัวพร้อมสายดับเพลิงรถบรรทุกน้ า 24,150.00 24,150.00 ตกลงซ้ือ

3 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. หมูท่ี่ 9 247,000.00 247,000.00 ตกลงราคา  - เรืองบปุผา กอ่สร้าง

419,000     
เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

และมีคุณสมบติัครบถ้วน

 - 
คณะบคุคล อภิสิทธ์ิ 

ทราฟฟคิ

246,000     
เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

และมีคุณสมบติัครบถ้วน

380,000     
เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด

และมีคุณสมบติัครบถ้วน

 - 
บ.ป.พฒันารุ่งโรจน์ 

กอ่สร้าง จก.

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 20 408,000.00 408,000.00 ตกลงราคา

1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมูท่ี่ 4 420,600.00 420,600.00 ตกลงราคา

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ปีงบประมาณ  2560
หน่วยงาน องค์การบรหิารส่วนต าบลสระสี่มุม  อ าเภอก าแพงแสน  จงัหวัดนครปฐม

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2560

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจา้ง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรอืจา้ง
 ราคากลาง

 วิธีซ้ือ
หรอืจา้ง

รายช่ือผู้ซ้ือซอง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รบัคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง เหตุตผลทีคั่ดเลือกโดย

สรปุ
หมายเหตุ



8
จัดซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์
(กองคลัง)

400.00 400.00 ตกลงจ้าง   -
ร้าน ไมโครคอม

400.00          ร้าน ไมโครคอม 400.00          เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

9 จัดจ้างอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 1,375.00 1,375.00 ตกลงจ้าง   -
นายชัยรัตน์ แสวงสุข

1,375.00       นายชัยรัตน์ แสวงสุข 1,375.00       เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

10
ซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย
86-7174

650.00 650.00 ตกลงจ้าง   -
วีระชัยการยาง(กม.29)

650 วีระชัยการยาง(กม.29) 650 เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

11 จัดท าตรางยาง (กองช่าง)         2,440.00         2,440.00 ตกลงจ้าง   -
อนุพนัธ์การพมิพ์

2,440.00       อนุพนัธ์การพมิพ์ 2,440.00       เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

12 จัดหาวัสดุก่อสร้าง         1,478.00 1,478.00        ตกลงซ้ือ   -
น้องเล็ก เสาเขม็

1,478.00       น้องเล็ก เสาเขม็ 1,478.00       เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

13
ซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
(กองช่าง)

           400.00 400.00           ตกลงจ้าง   -
ร้าน ไมโครคอม

400 ร้าน ไมโครคอม 400 เป็นผู้เสนอราคารายเดียว


