
วงเงินงบประมาณ เหตผุลทีคั่ดเลอืก
ราคากลาง โดยสงัเขป

1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นดอนชมพู 100,000.00      สอบราคา หจก.ส.วรรณรัตน ์การโยธา 99,000.00    หจก.ส.วรรณรัตน ์การโยธา 99,000.00    เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
หมู ่1 สายจากบา้นนางรัตน ์ จันทรจิต หจก.ณภทัรธิดาคอนสตรัคชั น 100,000.00  
ไปทางบา้นนายเขียว  เยี ยงกลาง หจก.กลึงเจริญ 100,000.00  

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นส้ม หมู ่2 100,000.00      สอบราคา หจก.ณภทัรธิดาคอนสตรัคชั น 99,500.00    หจก.ณภทัรธิดาคอนสตรัคชั น 99,500.00    เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
สายจากบา้นนายอบุล  สุขกลุ  ไปทางฝาย หจก.กลึงเจริญ 100,000.00  
น ่าล้น หจก.ส.วรรณรัตน ์การโยธา 100,000.00  

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นมะระ 100,000.00      สอบราคา หจก.ณภทัรธิดาคอนสตรัคชั น 99,500.00    หจก.ณภทัรธิดาคอนสตรัคชั น 99,500.00    เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
หมู ่3 สายจากบา้นนางธูปหอม บญุไทยกลาง หจก.กลึงเจริญ 100,000.00  
ไปทางบา้นนางเกษร  ช่านาญพุด หจก.ส.วรรณรัตน ์การโยธา 100,000.00  

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  บา้นเมอืงที 100,000.00      สอบราคา หจก.ณภทัรธิดาคอนสตรัคชั น 99,500.00    หจก.ณภทัรธิดาคอนสตรัคชั น 99,500.00    เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
หมู ่6 สายจากบา้นนางแมน้  จองทองหลาง หจก.กลึงเจริญ 100,000.00  
ไปทางบา้นนายยนต์ ก่าพุฒกลาง หจก.ส.วรรณรัตน ์การโยธา 100,000.00  

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นเปลาะปลอ 100,000.00      สอบราคา หจก.กลึงเจริญ 99,000.00    หจก.กลึงเจริญ 136,000.00  เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
หมูท่ี  7  จากศาลาประชาคมไปทางฝายบงึ หจก.ส.วรรณรัตน ์การโยธา 100,000.00  
ตลาดเกวียน หจก.ณภทัรธิดาคอนสตรัคชั น 100,000.00  

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นศรีสุข 100,000.00      สอบราคา หจก.ณภทัรธิดาคอนสตรัคชั น 99,500.00    หจก.ณภทัรธิดาคอนสตรัคชั น 99,500.00    เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
หมูท่ี  8 สายเลียบบงึไปทางโรงเรียนบา้น หจก.กลึงเจริญ 100,000.00  
ศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี (ต่อจากถนนเดิม) หจก.ส.วรรณรัตน ์การโยธา 100,000.00  

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารสว่นต าบลดอนชมพู  อ าเภอโนนสงู  จงัหวัดนครราชสมีา

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลอืก ราคา
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ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลอืก ราคา

7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นดอนตะแบง 100,000.00      สอบราคา หจก.ส.วรรณรัตน ์การโยธา 99,000.00    หจก.ส.วรรณรัตน ์การโยธา 99,000.00    เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
หมูท่ี  9  สายจากบา้นดอนตะแบงไปทาง หจก.ณภทัรธิดาคอนสตรัคชั น 100,000.00  
บา้นเพชร  (ต่อจากถนนเดิม) หจก.กลึงเจริญ 100,000.00  

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นดอนชมพู 100,000.00      สอบราคา หจก.ส.วรรณรัตน ์การโยธา 99,000.00    หจก.ส.วรรณรัตน ์การโยธา 99,000.00    เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
พัฒนา หมู่ที 10 สายจากบา้นนายงก ไกรกลาง หจก.ณภทัรธิดาคอนสตรัคชั น 100,000.00  
ไปทางบา้นนายประกอบ  ตมกลาง หจก.กลึงเจริญ 100,000.00  

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นเปลาะปลอ 137,000.00      สอบราคา หจก.กลึงเจริญ 136,000.00  หจก.กลึงเจริญ 136,000.00  เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
หมูท่ี  7  จ่านวน 2 ช่วง  ช่วงที  1 จากบา้น หจก.ส.วรรณรัตน ์การโยธา 137,000.00  
นายประสบโชค ถานกระโทก ข้ามถนน หจก.ณภทัรธิดาคอนสตรัคชั น 137,000.00  
คอนกรีตกลางบา้นไปทางบา้นนางส่าราญ  
ช่วงที  2 จากบา้นนายมานติย์  ไกรกลาง 
ไปทางบา้น  นายปัน่  กระจัดกลาง

10 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000.00      ตกลงราคา หจก.สมประสงค์คอนส์ 98,000.00    หจก.สมประสงค์คอนส์ 98,000.00    เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จากบา้นนางวิไล ชยพลกอ่สร้าง 100,000.00  
แซ่อื อ  ไปทางบา้นนายสนั น  จงกลกลาง
บา้นจอก  หมูท่ี  11

11 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000.00      ตกลงราคา หจก.สมประสงค์คอนส์ 98,000.00    หจก.สมประสงค์คอนส์ 98,000.00    เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จากศูนย์พัฒนา ชยพลกอ่สร้าง 100,000.00  
เด็กเล็ก  ไปทางบา้นสระพรวน  บา้นสระพรวน
หมูท่ี  4

12 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000.00      ตกลงราคา หจก.สมประสงค์คอนส์ 98,000.00    หจก.สมประสงค์คอนส์ 98,000.00    เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายจากถนน ชยพลกอ่สร้าง 100,000.00  
มติรภาพ  ไปทางบา้นนางเกดิ  นกขุนทด
บา้นดอนรี  หมูท่ี  5
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ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลอืก ราคา

13 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ่าคอนกรีต 100,000.00      ตกลงราคา ชยพลกอ่สร้าง 98,000.00    ชยพลกอ่สร้าง 98,000.00    เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
เสริมเหล็ก  บา้นมิตรภาพ  หมูท่ี  12  สายจาก หจก.กลึงเจริญ 99,000.00    
บา้นนางละม่อม  แทนกลาง หจก.เพียงใจกอ่สร้าง 99,500.00    

14 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ่าคอนกรีต 100,000.00      ตกลงราคา ชยพลกอ่สร้าง 97,000.00    ชยพลกอ่สร้าง 97,000.00    เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด
เสริมเหล็ก  บา้นแสนสุข  หมูท่ี  13  สายจาก หจก.กลึงเจริญ 99,000.00    
บา้นผู้ใหญ่มยุรี  แดนงูเหลือม  ไปทางบา้น หจก.เพียงใจกอ่สร้าง 99,500.00    
นายสุพรรณ  ปัน่กลาง

(ลงชื อ)..................................................ผู้รายงาน
   (นางสาวสุคนธ์ทร   อดุมธนะทรัพย)์
     ต่าแหนง่  ผู้อ่านวยการกองคลัง

สุคนธ์ทร  อุดมธนะทรัพย์ 


