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ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วธีิจดัซ้ือ รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ เหตผุลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการจดัซ้ือ 
ช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือก จ านวนเงิน

(บาท) 
1 จา้งเหมารถขดุตีนตะขาบ 

(กองช่าง) 
35,000 35,000 เฉพาะเจาะจง นายวรัิช 

 ปัตตายะโส 
35,000 นายวรัิช ปัตตายะโส 35,000 ราคาต ่าสุด 10/2565 

5 พ.ย.64 
2 จา้งเหมาบริการซ่อม

รถยนตส่์วนกลาง(สธ) 
2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง เอส เค 

 เจริญเซอร์วสิ 
2,500 เอส เค เจริญเซอร์วสิ 2,500 ราคาต ่าสุด 11/2565 

5 พ.ย.64 

3 จา้งเหมาบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมรถยนต ์
กฉ 7612 นม(ส านกัปลดั) 

6,720 6,720 เฉพาะเจาะจง เอส เค 
 เจริญเซอร์วสิ 

6,720 เอส เค เจริญเซอร์วสิ 6,720 ราคาต ่าสุด 12/2565 
10 พ.ย.64 

4 จา้งเหมาขยายเขตประปา
บา้นขยุ(กองช่าง) 

39,000 39,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนโชติ 
เอสเค 999 

39,000 หจก.ธนโชติ 
เอสเค 999 

39,000 ราคาต ่าสุด 13/2565 
10 พ.ย.64 

5 จา้งเหมาซ่อมแซมถนน
ช ารุด(กองช่าง) 

97,000 97,000 เฉพาะเจาะจง นางเสถียน  
ทองทาบ 

97,000 นางเสถียน ทองทาบ 97,000 ราคาต ่าสุด 14/2565 
11 พ.ย.64 

6 จา้งเหมาก่อสร้าง คสล.
คุม้หวัท านบ 
(ข้ึนอ่างหนองไผ)่ 

450,000 450,000 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซีเมนต ์
จ ากดั 

450,000 บ.เทอดซีเมนต ์จ ากดั 450,000 ราคาต ่าสุด 15/2565 
16 พ.ย.64 

7 จา้งเหมาโครงการ คสล.
ซอยบา้น 
นายแทน ทองไทย 

202,000 202,000 เฉพาะเจาะจง บ.เทอดซีเมนต ์
จ ากดั 

202,000 บ.เทอดซีเมนต ์จ ากดั 202,000 ราคาต ่าสุด 16/2565 
16 พ.ย.64 
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ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วธีิจดัซ้ือ รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ เหตผุลท่ี
คดัเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการจดัซ้ือ 
ช่ือผูเ้สนอราคา ราคาท่ีเสนอ 

(บาท) 
ผูท่ี้ไดรั้บคดัเลือก จ านวนเงิน

(บาท) 
8 จา้งเหมาโครงการ

ก่อสร้าง คสล.ซอยชูศรี 3 
191,000 191,000 เฉพาะเจาะจง บ.เอสยเูอส แมชชัน่

เนอร่ี 
191,000 บ.เอสยเูอส แมชชัน่ 

เนอร่ี 
191,000 ราคาต ่าสุด 17/2565 

16 พ.ย.64 

9 จา้งเหมาบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมแบตเตอร่ี 
ผว 8324(ส านกัปลดั) 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง มิสเตอร์แบตเตอร่ี 5,000 มิสเตอร์แบตเตอร่ี 5,000 ราคาต ่าสุด 18/2565 
17 พ.ย.64 

10 จา้งเหมาวางท่อระบายน ้ า 
(กองช่าง) 

42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภราภรณ์  
มีนาเขต 

42,000 น.ส.ศุภราภรณ์  
มีนาเขต 

42,000 ราคาต ่าสุด 19/2565 
22 พ.ย.64 

11 โครงการก่อสร้างจาก
บา้นหนองไผ ่ม.7 ถึง 
มาบป่าแดง 

2,916,829.50 2,916,829.50 เฉพาะเจาะจง บ.เอสยเูอส 
 แมชชัน่เนอร่ี 

2,916,829.50 บ.เอสยเูอส 
 แมชชัน่เนอร่ี 

2,916,829.50 ราคาต ่าสุด 20/2565 
22 พ.ย.64 

12 จา้งเหมารถตีนตะขาบ 
(กองช่าง) 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายวรัิช 
 ปัตตายะโส 

4,000 นายวรัิช ปัตตายะโส 4,000 ราคาต ่าสุด 21/2565 
25 พ.ย.64 

13 จา้งเหมาเปล่ียนใบพดั 
(กองช่าง) 

8,960 8,960 เฉพาะเจาะจง นางสุปริญญา  
ทองไทย 

8,960 นางสุปริญญา  
ทองไทย 

8,960 ราคาต ่าสุด 22/2565 
25 พ.ย.64 

14 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานี
สูบน ้ า ม.9 หนองบวัวง 

949,000 949,000 เฉพาะเจาะจง บ.เอสยเูอส 
 แมชชัน่เนอร่ี 

949,000 บ.เอสยเูอส 
 แมชชัน่เนอร่ี 

949,000 ราคาต ่าสุด 23/2565 
30 พ.ย.64 

15 โครงการก่อสร้าง คสล.
เสน้ป่าชา้ ม.10 
(ต่อของเดิม) 

303,500 303,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภราภรณ์  
มีนาเขต 

303,500 น.ส.ศุภราภรณ์  
มีนาเขต 

303,500 ราคาต ่าสุด 24/2565 
30 พ.ย.64 

 
            


