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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม   อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี   31   เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1. จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   
ม.4 
ประจ าเดือน เมษายน 2564 

2,355.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

นางสาวสิริภรณ์ แจ่ม
นิล 
เสนอราคา  2,355.-บาท  

นางสาวสิริภรณ์ แจ่ม
นิล 
ราคา  2,355.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-340/64                                                  
ลงวนัท่ี 5 พ.ค.2564 

 
2 
 

จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   
ม.6 
ประจ าเดือน เมษายน 2564 

5,100.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายเสง่ียม อบรมชอบ 
เสนอราคา  5,100.-บาท 

นายเสง่ียม อบรมชอบ 
ราคา  5,100.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-341/64   
ลงวนัท่ี 5 พ.ค.2564 

3 
จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา  ม.7
ประจ าเดือน เมษายน 2564 

5,370.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางนกแกว้ ศรีสังข์
เสนอราคา  5,370.-บาท 

นางนกแกว้ ศรีสังข์
ราคา  5,370.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-342/64   
ลงวนัท่ี 5 พ.ค.2564 

4 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา  ม.8
ประจ าเดือน เมษายน 2564 

3,045.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายเสง่ียม อบรมชอบ
เสนอราคา  3,045.-บาท 

นายเสง่ียม อบรมชอบ
ราคา  3,045.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-343/64   
ลงวนัท่ี 5 พ.ค.2564 

5 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา  ม.9
ประจ าเดือน เมษายน 2564 

3,825.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

นางสมหมาย มูฮ าหมดั
อาลี 
เสนอราคา  3,825.-บาท 

นางสมหมาย มูฮ าหมดั
อาลี 
ราคา  3,825.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-344/64   
ลงวนัท่ี 5 พ.ค.2564 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

6 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   
ม.10,11 ประจ าเดือน เมษายน 
2564 

2,505.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายวินยั แตงอ่อน 
เสนอราคา  2,505.-บาท 

นายวินยั แตงอ่อน 
ราคา  2,505.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-345/64   
ลงวนัท่ี 5 พ.ค.2564 

7 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล จ านวน 17 
ป้าย 

11,097.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ฟ้าใส ก็อปป้ี ปร้ินส์
เสนอราคา  11,097.-
บาท 

ฟ้าใส ก็อปป้ี ปร้ินส์ 
ราคา  11,097.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-346/64   
ลงวนัท่ี 7 พ.ค.2564 

8 ซ้ือเคร่ืองพ่นยา จ านวน 2 เคร่ือง 50,000.- - เฉพาะเจาะจง บริษทัอยธุยา นานา
ภณัฑ์ 
เสนอราคา  50,000.-
บาท 

บริษทัอยธุยา นานา
ภณัฑ์ 
ราคา  50,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-347/64   
ลงวนัท่ี 7 พ.ค.2564 

9 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า หลอดไฟ LED 
จ านวน 50 หลอด 

7,500.- - เฉพาะเจาะจง สุไลมะฮ์ 
เสนอราคา  7,500.-บาท 

สุไลมะฮ์ 
ราคา  7,500.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-348/64   
ลงวนัท่ี 7 พ.ค.2564 

10 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว ส านกั
ปลดั จ านวน 10 รายการ 

5,316.- - เฉพาะเจาะจง วรรณวิมลสเตชัน่เนอร่ี
เสนอราคา  5,316.-บาท 

วรรณวิมลสเตชัน่เนอร่ี
ราคา  5,316.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-349/64   
ลงวนัท่ี 7 พ.ค.2564 

11 ซ้ือวสัดุส านกังาน กองคลงั 
จ านวน 8 รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                         

11,850.- - เฉพาะเจาะจง วรรณวิมลสเตชัน่เนอร่ี
เสนอราคา  11,850.-
บาท 

วรรณวิมลสเตชัน่เนอร่ี
ราคา  11,850.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-350/64   
ลงวนัท่ี 7 พ.ค.2564 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 งานจา้งเหมาซ่อมไฟฟ้า ม.1-ม.10 
และ ม.8 

7,800.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวสิริภรณ์ แจ่ม
นิล 
เสนอราคา  7,800.-บาท 

นางสาวสิริภรณ์ แจ่ม
นิล 
ราคา  7,800.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-351/64   
ลงวนัท่ี 12 พ.ค.

2564 
13 จา้งเหมาท าป้ายไวนิลโครงการ

อบรมฝึกอาชีพ 
 

423.72.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บริษทัธีรศิลป์ดีไซน์
เสนอราคา  423.72บาท 

บริษทัธีรศิลป์ดีไซน์
ราคา  423.72บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-353/64   
ลงวนัท่ี 12 พ.ค.

2564 
14 ซ้ือวสัดุโครงการอบรมฝึกอาชีพ 9,615.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางสาวภคัจิรา 
พชรธนาพร 
เสนอราคา  9,615.-บาท 
 

นางสาวภคัจิรา 
พชรธนาพร 
ราคา  9,615.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-354/64   
ลงวนัท่ี 12 พ.ค.

2564 

15 จา้งเหมาท าอาหารเล้ียง โครงการ
อบรมฝึกอาชีพ 
 

3,520.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางประนอม วนับนัเทิง
เสนอราคา  3,520.-บาท 

นางประนอม วนับนัเทิง
ราคา  3,520.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-355/64   
ลงวนัท่ี 14 พ.ค.

2564 
16 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา  ม.5

ประจ าเดือน เมษายน 2564 
4,500.- - เฉพาะเจาะจง นางปภาดา พวงพิกุล

เสนอราคา  4,500.-บาท 
นางปภาดา พวงพิกุล
ราคา  4,500.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-356/64   
ลงวนัท่ี 15 พ.ค.

2564 
17 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา  ม.1

ประจ าเดือน เมษายน 2564 
4,770.- - เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา  ขนัธสร  

เสนอราคา  4,770.-บาท 
นางสาวนิตยา  ขนัธสร  
ราคา  4,770.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-357/64   
ลงวนัท่ี 17 พ.ค.

2564 
18 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา  ม.2

ประจ าเดือน เมษายน 2564 
720.- - เฉพาะเจาะจง นางวรพร เฉลิมชวลิต

เสนอราคา  720.-บาท 
นางวรพร เฉลิมชวลิต
ราคา  720.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-358/64   
ลงวนัท่ี 18 พ.ค.

2564 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

19 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง ใบมีดตดัหญา้ 
จ านวน 6 อนั กองคลงั 

1,500.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุไลมะฮ ์ 
กระจ่างพฒัน ์
เสนอราคา  1,500.-บาท 

นางสุไลมะฮ ์ 
กระจ่างพฒัน ์
ราคา  1,500.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-359/64   
ลงวนัท่ี 20 พ.ค.

2564 
20 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ านวน 4 รายการ 2,760.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางสุไลมะฮ ์ 
กระจ่างพฒัน ์
เสนอราคา  2,760.-บาท 

นางสุไลมะฮ ์ 
กระจ่างพฒัน ์
ราคา  2,760.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-360/64   
ลงวนัท่ี 20 พ.ค.

2564 
21. ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน 25  

รายการ 
21,420.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นางสุไลมะฮ ์ 
กระจ่างพฒัน ์
เสนอราคา  21,420.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ 
กระจ่างพฒัน ์
ราคา  21,420.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-361/64   
ลงวนัท่ี 25 พ.ค.

2564 

22. จา้งเหมาปรับปรุงห้องเรียน ศพด.
วดัพุทไธศวรรย ์และ ศพด.พร
พินิตพิทยาคาร 

32,910.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายนฐัพงศ ์ มีสมศกัด์ิ 
เสนอราคา  32,910.-
บาท 

นายนฐัพงศ ์ มีสมศกัด์ิ 
ราคา  32,910.-บาท 

เป็นราคาท่ีไม่เกินราคา
วงเงินงบประมาณ 

CNTR-362/64   
ลงวนัท่ี 25 พ.ค.

2564 
23. จา้งเหมารถแบค็โฮขดุลอกคลอง 

หมู่ 9  
14,415.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายธานินทร์  ขนัธ
ศาลา  เสนอราคา  
14,415.-บาท 

นายธานินทร์  ขนัธ
ศาลา  ราคา  14,415.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-363/64   
ลงวนัท่ี 25 พ.ค.

2564 
24. จา้งเหมาซ่อมแซมท่อ หมู่ 2 

บริเวณหอพกั  
36,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
หจก.อยธุยาพชัรการ
โยธา  เสนอราคา 
36,000.-บาท 

หจก.อยธุยาพชัรการ
โยธา  ราคา 36,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีไม่เกินราคา
วงเงินงบประมาณ 

CNTR-364/64   
ลงวนัท่ี 25 พ.ค.

2564 
25. จา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ ส านกั

ปลดั  
1,498.- - เฉพาะเจาะจง 

 
บ.เคเอม็โปรเกรส ซคั
เซส จ ากดั เสนอราคา 
1,498.-บาท 

บ.เคเอม็โปรเกรส ซคั
เซส จ ากดั ราคา 1,498.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-368/64   
ลงวนัท่ี 28 พ.ค.

2564 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

26. จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป 
ประจ าเดือน มิ.ย.64  

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายมูฮมัหมดั  ธาระ
ภาพ เสนอราคา 9,000.-
บาท 

นายมูฮมัหมดั  เทพภูธร 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-369/64   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2564 
27. จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป 

ประจ าเดือน มิ.ย.64 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายน๊อต  เทพภูธร 
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายน๊อต  เทพภูธร 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-370/64   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2564 
28. จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้ริมถนน

สาย    3469 หมู่ท่ี  1-11   
ประจ าเดือน มิ.ย.64 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายสุชาติ  เกศาสตร์ 
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายสุชาติ  เกศาสตร์ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-371/64   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2564 
29. จา้งเหมาแรงงานตดัหญา้ริมถนน

สาย    3469 หมู่ท่ี  1-11   
ประจ าเดือน มิ.ย.64 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายสุพล  ขาวเนตร 
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายสุพล  ขาวเนตร 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-372/64   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2564 
30. จา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีประจ าศูนย์

ปฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอ
พระนครศรีอยธุยา ประจ าเดือน 
มิ.ย. 64 

12,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวปัทมา  รวม
ธรรม     เสนอราคา 
12,000.- บาท 

นางสาวปัทมา  รวม
ธรรม      
ราคา 12,000.- บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-373/64   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2564 

31. งานจา้งเหมาบคุคลภายนอก เพื่อ
ปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์ต่างๆ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ส าเภาล่ม  ประจ าเดือน มิ.ย.64 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสาวพรลดา  ธรรม
กุล  เสนอราคา 9,000.-
บาท 

นางสาวพรลดา  ธรรม
กุล  ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-374/64   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2564 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

32. จา้งเหมาแรงงานเกบ็ขยะมูลฝอย
ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายซาฟาอี ขนัธมะ 
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นายซาฟาอี ขนัธมะ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-375/64   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2564 
33. จา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดา้น

ธุรการ ประจ าเดือนมิถนุายน 
2564 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางมยรีุ  โพธ์ินอ้ย 
เสนอราคา 9,000.-บาท 

นางมยรีุ  โพธ์ินอ้ย 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-376/64   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2564 
34. โครงการเทพ้ืนคอนกรีตเสริม

เหลก็ หมู่ท่ี 4 (อาคาร กศน.) 
ต าบลส าเภาล่ม 

88,100.- - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.อยธุยาพชัรการ
โยธา เสนอราคา 
88,000.-บาท 

หจก.อยธุยาพชัรการ
โยธา  ราคา 88,000.-
บาท 

เสนอราคาเป็นราคาท่ี
ไม่เกินราคาวงเงิน
งบประมาณ 

สัญญาจา้งก่อสร้าง
ท่ี 2/2564 ลว.14 

พ.ค. 2564 
35. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็ หมู่ 7 (ซอยสุรพลตรง
ไป) ต าบลส าเภาล่ม   

188,200.- - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.อยธุยาพชัรการ
โยธา เสนอราคา  
188,000.-บาท 

หจก.อยธุยาพชัรการ
โยธา  ราคา  188,000.-
บาท 

เสนอราคาเป็นราคาท่ี
ไม่เกินราคาวงเงิน
งบประมาณ 

สัญญาจา้งก่อสร้าง
ท่ี 3/2564 ลว.14 

พ.ค. 2564 
36. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็ หมู่ท่ี 1 (ซอยไวยรูป) 
ต าบลส าเภาล่ม   

366,500.- - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.อยธุยาพชัรการ
โยธา เสนอราคา  
366,000 .-บาท 

หจก.อยธุยาพชัรการ
โยธา ราคา  366,000 .-
บาท 

เสนอราคาเป็นราคาท่ี
ไม่เกินราคาวงเงิน
งบประมาณ 

สัญญาจา้งก่อสร้าง
ท่ี 4/2564 ลว.14 

พ.ค. 2564 
37. โครงการก่อสร้างทางระบายน ้า 

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร 
หมู่ท่ี 6 ต าบลส าเภาล่ม 

1,671,400.- - e-bidding หจก.เทพสามองค ์คอน
สตรัคชัน่  เสนอราคา
1671400.- บาท 

หจก.เทพสามองค ์คอน
สตรัคชัน่  ชนะราคา
1,671,400.- บาท 

ยื่นเสนอราคารายเดียว
เสนอราคาไม่เกินราคา
วงเงินงบประมาณ 

สัญญาจา้งก่อสร้าง
ท่ี 5/2564 ลว.18 

พ.ค. 2564 

 

 


