
ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
1 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน (กองกำรศึกษำฯ) จ ำนวน 15 รำยกำร 8,044.00                     8,044.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  115/2563

โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี    1   กนัยำยน  2563
เสนอรำคำ   8,044.- บำท รำคำ    8,044.- บำท

2 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  จ  ำนวน 5  รำยกำร  (กองช่ำง) 9,860.00                     9,860.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  116/2563
โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี   1   กนัยำยน  2563
เสนอรำคำ   9,860.- บำท รำคำ    9,860.- บำท

3 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงพน่หมอกควนั  เพ่ือควบคุมโรค 1,175.01 1,175.01 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  117/2563
ไขเ้ลือดออก  บำ้นมะระ หมูท่ี่ 3  โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   3   กนัยำยน  2563

เสนอรำคำ    1,175.01  บำท รำคำ     1,175.01  บำท

4 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  จ  ำนวน  22 รำยกำร 11,870.00                   11,870.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  ร้ำนแมก็เทคคอมพิวเตอร์  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  118/2563
(ส ำนกัปลดั) โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง โดย  นำยชยัวฒัน์  ไทยกลำง เหมำะสม ลงวนัท่ี    3   กนัยำยน  2563

เสนอรำคำ    11,870.- บำท รำคำ    11,870.-  บำท

5 จดัซ้ือตน้ไม ้ตำมโครงกำรปลูกป่ำ  ตำมแนวพระรำชด ำริ 13,700.00 13,700.00 เฉพำะเจำะจง นำงอรุณลกัษณ์  วงศคู์ณ นำงอรุณลกัษณ์  วงศคู์ณ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  119/2563
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัฯ ปี 2563 เสนอรำคำ   13,700.-   บำท รำคำ    13,700.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   8   กนัยำยน  2563

6 จดัซ้ือน ้ำแข็งและน ้ำด่ืม ตำมโครงกำรปลูกป่ำตำมแนว 1,000.00                     1,000.00           เฉพำะเจำะจง นำงข ำ    เงินโพธ์ิ นำงข ำ    เงินโพธ์ิ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  120/2563
พระรำชด ำริพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัฯ  ปี 2563 เสนอรำคำ  1,000.-   บำท รำคำ     1,000.- บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   9    กนัยำยน  2563

7 จดัซ้ืออำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม เพ่ือเล้ียงรับรองคณะ 800.00                        800.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวจีรำภรณ์  บุญมำศ  นำงสำวจีรำภรณ์  บุญมำศ  สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  122/2563

ผูบ้ริหำร สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู เสนอรำคำ   800.- บำท รำคำ      800.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี  11   กนัยำยน  2563
และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง จ  ำนวน 32 ชุด ส ำหรับ
กำรประชุมสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู
สมยัวิสำมญั สมยัท่ี 3 ประจ ำปี พ.ศ.2563  ในวนัองัคำร 
ท่ี 15 กนัยำยน 2563 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน  กนัยำยน  2563
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพู   อ  ำเภอโนนสูง   จงัหวดันครรำชสีมำ

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

วนัท่ี     9     เดือน  ตุลำคม   พ.ศ.  2563

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1 



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

8 จดัซ้ือวสัดุประปำ  จ  ำนวน  11  รำยกำร 35,016.00                   35,016.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั อะควำทรีท เคมิคอล จ ำกดั บริษทั อะควำทรีท เคมิคอล จ ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  123/2563
เสนอรำคำ   35,016.-  บำท รำคำ    35,016.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    11  กนัยำยน  2563

9 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ชนิดดีเซล  ส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ำ 7,998.65 7,998.65 เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  124/2563
แบบท่อพญำนำค  หมำยเลขครุภณัฑ ์155-60-0028, โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี   14   กนัยำยน  2563
155-63-0037 และ 155-63-0038 เพ่ือสูบน ้ำจำกบึงสระแก เสนอรำคำ    7,998.65  บำท รำคำ     7,998.65  บำท
เขำ้สู่บึงศรีสุข  บำ้นศรีสุข  หมู ่8

10 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน  18  รำยกำร  เพ่ือใชใ้นกำร 20,981.00                   20,981.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  125/2563
ปฏิบติังำน ในส่วนของกองคลงั โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี  15  กนัยำยน  2563

เสนอรำคำ   8,044.- บำท รำคำ    8,044.- บำท

11 จดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว  (กองกำรศึกษำฯ) 9,970.00                     9,970.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) หจก.เจิดจำ้ศึกษำภณัฑ ์(ฮกก่ี) สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  126/2563
จ ำนวน  10  รำยกำร โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  โดย  นำยสุวิทย ์ ตั้งเจิดจำ้  เหมำะสม ลงวนัท่ี   17  กนัยำยน  2563

เสนอรำคำ   9,970.- บำท รำคำ    9,970.- บำท

12 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงประเภทดีเซล ส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ำ 18,981.00                   18,981.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม หจก.ศิริอนนัตบ์ริกำรปิโตเลียม สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  127/2563
ขนำดใหญ่ขนำดท่อ 12 น้ิว หมำยเลขครุภณัฑ์ โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    โดย นำยศิริวฒัน์  เกตุแกว้    เหมำะสม ลงวนัท่ี  22  กนัยำยน  2563
055-59-0002 ด ำเนินกำรสูบน ้ำ จำกเหมืองส่งน ้ำ เสนอรำคำ   18,981.-  บำท รำคำ    18,981.-  บำท
เขำ้สู่สระหนองเตียน  บำ้นดอนรี หมูท่ี่ 5 

13 จดัซ้ือวสัดุประปำ จ ำนวน  1  รำยกำร 5,000.00                     5,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัสุภวชัร์ เอ็นวำยเซ็นเตอร์จ ำกดั บริษทัสุภวชัร์ เอ็นวำยเซ็นเตอร์จ ำกดั สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  128/2563
โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ โดย   นำยชำญชยั  ขจรสุภวชัรำ เหมำะสม ลงวนัท่ี   22   กนัยำยน  2563
เสนอรำคำ   5,000.- บำท รำคำ    5,000.- บำท

14 จดัซ้ืออะไหล่ ส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ำของกองช่ำง  8,360.00                     8,360.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  129/2563
จ ำนวน 3 รำยกำร โดย นำงพิกุล  ก ำบงักำย โดย นำงพิกุล  ก ำบงักำย เหมำะสม ลงวนัท่ี   25  กนัยำยน  2563

เสนอรำคำ   8,360.- บำท รำคำ    8,360.- บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

15 จดัซ้ือน ้ำมนัหล่อล่ืน ส ำหรับเคร่ืองสูบน ้ำของกองช่ำง  4,550.00                     4,550.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ ร้ำนดอนหวำยพำณิชย ์ สินคำ้มีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งซ้ือเลขท่ี  130/2563
จ ำนวน  2 รำยกำร โดย นำงพิกุล  ก ำบงักำย โดย นำงพิกุล  ก ำบงักำย เหมำะสม ลงวนัท่ี   25  กนัยำยน  2563

เสนอรำคำ   4,550.- บำท รำคำ   4,550.- บำท

16 จำ้งเหมำพน่หมอกควนัเพ่ือควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 1,200.00                     1,200.00           เฉพำะเจำะจง นำยกนัตศ์กัด์ิ  ส ำนวนกลำง    นำยกนัตศ์กัด์ิ  ส ำนวนกลำง    งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี  62/2563
บำ้นมะระ หมู ่3 เสนอรำคำ   1,200.-   บำท รำคำ    1,200.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   3   กนัยำยน  2563

17 จำ้งจดัท ำป้ำย ตำมโครงกำรปลูกป่ำตำมแนวพระรำชด ำริ 864.00                        864.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็  ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็  งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี    63/2563
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัฯ  ปี 2563 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง    เหมำะสม ลงวนัท่ี    9   กนัยำยน  2563

เสนอรำคำ   864.-   บำท รำคำ    864.-  บำท

18 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยอะคลิลิก/ป้ำยประชำสมัพนัธ์ 26,900.00                   26,900.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ ร้ำนโนนสูง  อิงทเ์จท็ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี    64/2563
ตำมโครงกำรปรับปรุงภูมิทศัน์บ่อจระเข ้ปี 2563 โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง   โดย  นำยเจษฎำ   เมืองกลำง   เหมำะสม ลงวนัท่ี    9   กนัยำยน  2563

เสนอรำคำ   26,900.-   บำท รำคำ    26,900.-  บำท

19 จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเขำ้เล่มขอ้บญัญติั 3,214.20 3,214.20 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลดัดำวลัย ์ ร้ำนลดัดำวลัย ์ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี    65/2563

เร่ืองงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564 โดย นำยสิทธิโชค  เนียมแตง โดย นำยสิทธิโชค  เนียมแตง เหมำะสม ลงวนัท่ี   15    กนัยำยน  2563
เสนอรำคำ   26,900.-   บำท รำคำ    26,900.-  บำท

20 จำ้งเหมำบริกำรรถบรรทุกทำ้ยลำด ขนำด 1 ลอ้ 2,500.00                     2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี    66/2563
จ ำนวน  1  คนั  เพ่ือเคล่ือนยำ้ยรถขุดไฮดรอลิค เสนอรำคำ   2,500.-   บำท รำคำ    2,500.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี    15   กนัยำยน  2563
แบบตีนตะขำบ (รถแบบโฮ) หมำยเลขทะเบียน 
ตฆ  6381 นครรำชสีมำ  ในกำรขุดลอกคลองส่งน ้ำเพ่ือ
เปิดทำงน ้ำเขำ้บึงศรีสุข บำ้นศรีสุข หมู ่8

21 จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเขำ้เล่มสมุดจดหน่วยน ้ำ 1,146.00                     1,146.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนลดัดำวลัย ์ ร้ำนลดัดำวลัย ์ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี    67/2563
ประปำ  โดย นำยสิทธิโชค  เนียมแตง โดย นำยสิทธิโชค  เนียมแตง เหมำะสม ลงวนัท่ี    17   กนัยำยน  2563

เสนอรำคำ   1,146.-   บำท รำคำ    1,146.-  บำท

http://www.donchompoo.go.th/


ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

22 จำ้งซ่อมเคร่ืองสูบน ้ำขนำดใหญ่ขนำดท่อ12น้ิว 10,000.00                   10,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ดบับลิวทีเอส เอน็จิเนียร่ิง ซพัพลำย จ ำกดั บริษทั ดบับลิวทีเอส เอน็จิเนียร่ิง ซพัพลำย จ ำกดั งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี    68/2563
หมำยเลขครุภณัฑ ์055-59-0002 โดยนำยอุทยั  พลยำ โดยนำยอุทยั  พลยำ เหมำะสม ลงวนัท่ี    24   กนัยำยน  2563

เสนอรำคำ   1,146.-   บำท รำคำ    1,146.-  บำท

23 จำ้งเหมำบริกำรรถบรรทุกทำ้ยลำด ขนำด 10 ลอ้ 2,500.00                     2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ ใบสั่งจำ้งเลขท่ี    69/2563
จ ำนวน 1 คนั เพ่ือใชใ้นกำรเคล่ือนยำ้ยรถขุดไฮดรอลิค เสนอรำคำ   2,500.-   บำท รำคำ    2,500.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   29    กนัยำยน  2563
 แบบตีนตะขำบ (รถแบบโฮ) หมำยเลขทะเบียน
ตฆ 6381 นครรำชสีมำ จำกบึงศรีสุข บำ้นศรีสุข หมู ่8
กลบัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนชมพ ู

24 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 20,500.00                   20,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ สญัญำก่อสร้ำงเลขท่ี  16/2563
รูปตวัย ูฝำตะแกรงเหล็กสำยส่ีแยกกลำงหมูบ่ำ้น เสนอรำคำ   20,500.-   บำท รำคำ    20,500.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   1   กนัยำยน  2563
บริเวณบำ้นนำยบุญ  โมรำนอก บำ้นศรีสุข หมู ่8

25 โครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมรำงระบำยน ้ำคอนกรีต 10,400.00                   10,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยประชุม  คูณกลำง นำยประชุม  คูณกลำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ สญัญำก่อสร้ำงเลขท่ี  17/2563
เสริมเหล็กรูปตวัย ู ฝำตะแกรงเหล็ก สำยไปทำงศำลำ เสนอรำคำ   10,400.-   บำท รำคำ    10,400.-  บำท เหมำะสม ลงวนัท่ี   8   กนัยำยน  2563
ประชำคมหมูบ่ำ้น  บริเวณบำ้นนำยสวำท  กุลประเสริฐ
บำ้นจอก  หมู ่11

26 จำ้งเหมำโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน ้ำคอนกรีต 185,000.00                 185,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วิภำพนัธ์  กำรโยธำ หจก.วิภำพนัธ์  กำรโยธำ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ สญัญำก่อสร้ำงเลขท่ี  18/2563
เสริมเหล็ก สำยจำกรำงระบำยน ้ำเดิมไปทำงบำ้น นำยสรศกัด์ิ ชอบสวน นำยสรศกัด์ิ ชอบสวน เหมำะสม ลงวนัท่ี   10  กนัยำยน  2563
นำยสุพรรณ ป่ันกลำง บำ้นแสนสุข หมู ่13 เสนอรำคำ   185,000.-   บำท รำคำ    185,000.-  บำท

27 จำ้งเหมำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 270,700.00 270,700.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง หจก.ตุก๊ตำวสัดุก่อสร้ำง งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ สญัญำก่อสร้ำงเลขท่ี  19/2563
สำยจำกบำ้นนำงรอด รักชำติ ไปทำงหนองตำมำก นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์ นำงจุไรรัตน์  ตนัตมณีรัตน์ เหมำะสม ลงวนัท่ี   11   กนัยำยน  2563
บำ้นส้ม หมู ่2 เสนอรำคำ   270,700.-   บำท รำคำ    270,700.-  บำท

28 จำ้งเหมำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 362,000.00                 362,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วิภำพนัธ์  กำรโยธำ หจก.วิภำพนัธ์  กำรโยธำ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ สญัญำก่อสร้ำงเลขท่ี  20/2563
สำยต่อจำกบำ้นนำงนิตยำ สิงห์ใหม่ ไปทำงแยกบำ้น นำยสรศกัด์ิ ชอบสวน นำยสรศกัด์ิ ชอบสวน เหมำะสม ลงวนัท่ี   23   กนัยำยน  2563
นำงละอองดำว บำ้นเปลำะปลอ หมู ่7 เสนอรำคำ   362,000.-   บำท รำคำ    362,000.-  บำท



ล ำดบั รำยช่ือผูเ้สนอรำคำ ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำ
ท่ี และรำคำท่ีเสนอ หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำกลำงวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจำ้ง วิธีซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

29 จำ้งเหมำโครงกำรวำงท่อระบำยน ้ำพร้อมบ่อพกั 174,500.00                 174,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.วิภำพนัธ์  กำรโยธำ หจก.วิภำพนัธ์  กำรโยธำ งำนจำ้งมีคุณภำพและรำคำ สญัญำก่อสร้ำงเลขท่ี  21/2563
จำกสวนนำยแจ่ม คบด่ำนกลำง ไปทำงถนนมิตรภำพ นำยสรศกัด์ิ ชอบสวน นำยสรศกัด์ิ ชอบสวน เหมำะสม ลงวนัท่ี   23   กนัยำยน  2563
บำ้นดอนตะแบง หมู ่9 เสนอรำคำ   174,500.-   บำท รำคำ    174,500.-  บำท

                                                                                                                                              

   

                 (ลงช่ือ)...............................................................ผูร้ายงาน 
                               ( นางสาวสุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย)์       

                                    ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองคลงั            


