
 

 
แบบ  สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน   2563       
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
ที ่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้้าพร้อมบ่อพัก 
 ม.22 ต.เมืองเก่า 

213,000 213,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นีเค เจริญทรัพย์การ
โยธา 

 (จ้านวน 213,000บาท) 

หจก.นีเค เจริญทรัพย์การ
โยธา 

 (จ้านวน 213,000บาท) 

ราคาตามพอสมควร 191/2563        
ลงวันท่ี 9 ก.ย. 63 

2 จ้างเหมาบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย ทะเบยีน 
82-4449 ปราจีนบรุ ี

4,350 4,350 เฉพาะเจาะจง เมืองเก่ากลการ 
(จ้านวน 4,350 บาท) 

เมืองเก่ากลการ 
(จ้านวน 4,350 บาท) 

ราคาตามพอสมควร 192/2563        
ลงวันท่ี 11 ก.ย. 63 

3 จ้างเหมาจดัท้าแผงโซล่าเซลล ์ 14,800 14,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรินทร์ พรโชคติ
ธรรม 

 (จ้านวน 14,800บาท) 

นางสาวไพรินทร์ พรโชคติ
ธรรม 

 (จ้านวน 14,800บาท) 

ราคาตามพอสมควร 193/2563        
ลงวันท่ี 9 ก.ย. 63 

4 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพยส์ินรถยนต์
ทะเบียน กจ.9506 ปราจีนบุร ี

45,782.09 45,782.09 เฉพาะเจาะจง บรัทสยามนิสสันบูรพา
ปราจีนบุรี จ้ากดั 
(จ้านวน 45,782.09
บาท) 

บรัทสยามนิสสันบูรพา
ปราจีนบุรี จ้ากดั 
(จ้านวน 45,782.09
บาท) 

ราคาตามพอสมควร 194/2563        
ลงวันท่ี 21 ก.ย. 63 

5 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4 
เครื่อง 

8,346 8,346 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.เจ.เอ็นจเินียริ่ง 
(จ้านวน 8,346 บาท) 

หจก.ที.เจ.เอ็นจเินียริ่ง 
(จ้านวน 8,346 บาท) 

ราคาตามพอสมควร 195/2563        
ลงวันท่ี 23 ก.ย. 63 

6 จ้างเหมาซ่อมแซมเสียงไร้สายภายใน 
ต้าบลเมืองเก่า 

40,018 40,018 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมประเสริฐ 
จ้ากัด 

(จ้านวน 40,018 บาท) 

บริษัท อุดมประเสริฐ 
จ้ากัด 

(จ้านวน 40,018 บาท) 

ราคาตามพอสมควร 216/2563        
ลงวันท่ี 23 ก.ย. 63 

7 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเลม่ 
จ้านวน 1 รายการ 

5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง ร้านธนากร 
(จ้านวน 5,500 บาท) 

ร้านธนากร 
(จ้านวน 5,500 บาท) 

ราคาตามพอสมควร 197/2563        
ลงวันท่ี 23 ก.ย. 63 

8 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4 
เครื่อง (ห้องประชุมด้านบนตึกใหม่) 

10,400 10,400 เฉพาะเจาะจง ร้านไพฑรูย์แอนสเ์ซอร์วิส 
(จ้านวน 10,400 บาท) 

ร้านไพฑรูย์แอนสเ์ซอร์วิส 
(จ้านวน 10,400 บาท) 

ราคาตามพอสมควร 198/2563        
ลงวันท่ี 23 ก.ย. 63 

9 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า ม.19 ต.เมืองเก่า (จุดหน้าบา้นนาย
วิเชียร) 

335,000 335,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ใบบุญบิวดิ้ง 2019 
(จ้านวน335,000บาท) 

หจก.ใบบุญบิวดิ้ง 2019 
(จ้านวน335,000บาท) 

ราคาตามพอสมควร 199/2563        
ลงวันท่ี 25 ก.ย. 63 



 
แบบ  สขร.1 

 
 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี 
ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

10 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ยี่ห้อ Lemel (กองคลัง) 1 เครื่อง 

2,732 2,732 เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์นี คอมนสิ
เติม 

(จ้านวน 2,732 บาท) 

หจก.อาร์แอนด์นี คอมนสิ
เติม 

(จ้านวน 2,732 บาท) 

ราคาตามพอสมควร 200/2563        
ลงวันท่ี 25 ก.ย.63 

11 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ยี่ห้อ Acer (กองคลัง) 1 เครื่อง 

642 642 เฉพาะเจาะจง หจก.อาร์แอนด์นี คอมนสิ
เติม 

(จ้านวน 642 บาท) 

หจก.อาร์แอนด์นี คอมนสิ
เติม 

(จ้านวน 642 บาท) 

ราคาตามพอสมควร 201/2563        
ลงวันท่ี 25 ก.ย.63 

12 จ้างเหมาซ่อมแซมสถานสีูบ ม.10  
ต.เมืองเก่า 

25,410 25,410 เฉพาะเจาะจง ร้านมะลิกา การค้า 
(จ้านวน 25,410 บาท) 

ร้านมะลิกา การค้า 
(จ้านวน 25,410 บาท) 

ราคาตามพอสมควร 202/2563        
ลงวันท่ี 25 ก.ย.63 

13 จ้างเหมาซ่อมแซมรถ ทะเบียน 81-
7169 ปราจีนบรุี 

25,872.60 25,872.60 เฉพาะเจาะจง ร้านกบินทร์บุรีกลการ 
(จ้านวน25,872.60บาท) 

ร้านกบินทร์บุรีกลการ 
(จ้านวน25,872.60บาท) 

ราคาตามพอสมควร 203/2563        
ลงวันท่ี 28 ก.ย.63 

14 จ้างเหมารถแบ็คโฮขดุดินวางท่อ ม.5 
บ้านหนองรี 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรินทร์ พรโชคติ
ธรรม 

(จ้านวน 8,000 บาท) 

นางสาวไพรินทร์ พรโชคติ
ธรรม 

(จ้านวน 8,000 บาท) 

ราคาตามพอสมควร 204/2563        
ลงวันท่ี 28 ก.ย.63 

15 จ้างเหมาวางท่อระบายน้้ารอบ
หมู่บ้าน พร้อมฝาปิด ม.21 
 ต.เมืองเก่า 

100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ใบบุญบิลดิ้ง2019 
(จ้านวน 100,000บาท) 

หจก.ใบบุญบิลดิ้ง2019 
(จ้านวน 100,000บาท) 

ราคาตามพอสมควร 205/2563        
ลงวันท่ี 29 ก.ย.63 

16 จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้า้  
ม.18 ต.เมืองเก่า  
ซอยบ้านนายสมชาย ลันวงษา 

165,000 165,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ใบบุญบิลดิ้ง2019 
(จ้านวน 165,000บาท) 

หจก.ใบบุญบิลดิ้ง2019 
(จ้านวน 165,000บาท) 

ราคาตามพอสมควร 206/2563        
ลงวันท่ี 29 ก.ย.63 

17 จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้า้  
ม.6 ต.เมืองเก่า  
ต่อบ้านนางศุภาภรณ์ ถึงศาลเจ้าพอ่ 

255,000 255,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ใบบุญบิลดิ้ง2019 
(จ้านวน 255,000บาท) 

หจก.ใบบุญบิลดิ้ง2019 
(จ้านวน 255,000บาท) 

ราคาตามพอสมควร 207/2563        
ลงวันท่ี 25 ก.ย.63 

18 จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้า้  
ม.1 ต.เมืองเก่า  
หน้าบ้านนางค้าพง ทุ่งโสภา  
 

118,000 118,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ใบบุญบิลดิ้ง2019 
(จ้านวน 118,000บาท) 

หจก.ใบบุญบิลดิ้ง2019 
(จ้านวน 118,000บาท) 

ราคาตามพอสมควร 208/2563        
ลงวันท่ี 29 ก.ย.63 

 
  



แบบ  สขร.1 
 

 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

19 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้้า ข้างวัดศรีบุญเรือง ม.4  
ต.เมืองเก่า 

302,000 302,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ใบบุญบิลดิ้ง2019 
(จ้านวน 302,000บาท) 

หจก.ใบบุญบิลดิ้ง2019 
(จ้านวน 302,000บาท) 

ราคาตามพอสมควร 209/2563        
ลงวันท่ี 29 ก.ย.63 

20 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่อระบาย
น้้า หน้าบ้านนายเจริญ ม.8 
 ต.เมืองเก่า 

472,000 472,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ใบบุญบิลดิ้ง2019 
(จ้านวน 472,000บาท) 

หจก.ใบบุญบิลดิ้ง2019 
(จ้านวน 472,000บาท) 

ราคาตามพอสมควร 210/2563        
ลงวันท่ี 29 ก.ย.63 

21 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมท่อลอดระบายน้้า ม.13 
 ต.เมืองเก่า 

468,000 468,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ใบบุญบิลดิ้ง2019 
(จ้านวน 468,000บาท) 

หจก.ใบบุญบิลดิ้ง2019 
(จ้านวน 468,000บาท) 

ราคาตามพอสมควร 211/2563        
ลงวันท่ี 29 ก.ย.63 

22 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า ข้างบ้านนายสมพร ค้าขจร ถึง  
ร.ร.อนุบาลกบินทร์บุรี ม.10  
ต.เมืองเก่า 

152,000 152,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ใบบุญบิลดิ้ง2019 
(จ้านวน 152,000บาท) 

หจก.ใบบุญบิลดิ้ง2019 
(จ้านวน 152,000บาท) 

ราคาตามพอสมควร 212/2563        
ลงวันท่ี 29 ก.ย.63 

23 จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  
1 เครื่อง 

300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านไอที เซ็นเตอร ์
(จ้านวน 300 บาท) 

ร้านไอที เซ็นเตอร ์
(จ้านวน 300 บาท) 

ราคาตามพอสมควร 213/2563        
ลงวันท่ี 29 ก.ย.63 

24 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.15 ต.เมืองเก่า 

219,000 219,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เจรญิทรัพย์การโยธา 
(จ้านวน 219,000บาท) 

หจก.เจรญิทรัพย์การโยธา 
(จ้านวน 219,000บาท) 

ราคาตามพอสมควร 214/2563        
ลงวันท่ี 30 ก.ย.63 

25 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ม.21 ต.เมืองเก่า 

195,000 195,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เจรญิทรัพย์การโยธา 
(จ้านวน 195,000บาท) 

หจก.เจรญิทรัพย์การโยธา 
(จ้านวน 195,000บาท) 

ราคาตามพอสมควร 215/2563        
ลงวันท่ี 30 ก.ย.63 

26 ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ้านวน 
2 รายการโครงการอบรมจิตอาสา
และชุดปฏิบตัิการประจา้องค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก้ จ้ากดั (มหาชน) 
( จ้านวน 1,500 บาท ) 

บ.ซัสโก้ จ้ากดั (มหาชน) 
( จ้านวน 1,500 บาท ) 

ราคาตามท้องตลาด 146/2563        
ลงวันท่ี 3 ก.ย.63 

27 จัดซื้อต้นไม้ จ้านวน 1 รายการ คอื
ต้นรวงผึ้ง จ้านวน 10 ต้น 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง ร้านปฏิภาณ พันธ์ไม ้
( จ้านวน 12,000 บาท ) 

ร้านปฏิภาณ พันธ์ไม ้
( จ้านวน 12,000 บาท ) 

ราคาตามท้องตลาด 147/2563        
ลงวันท่ี 11 ก.ย.63 

28 จัดซื้อธงตราสัญญาลักษณ์ ธงสีสม้ 
ตราพระปรมาภิไธยย่อ จภ. จ้านวน 
200 ผืน 

11,000 11,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวนิดา คุตนา 
( จ้านวน11,000บาท ) 

ร้านสุวนิดา คุตนา 
( จ้านวน11,000บาท ) 

ราคาตามท้องตลาด 148/2563        
ลงวันท่ี 11 ก.ย.63 

 



แบบ  สขร.1 
 

 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

29 ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ้านวน 
2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
สถานศึกษา 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก้ จ้ากดั (มหาชน) 
( จ้านวน 1,500 บาท ) 

บ.ซัสโก้ จ้ากดั (มหาชน) 
( จ้านวน 1,500 บาท ) 

ราคาตามท้องตลาด 149/2563        
ลงวันท่ี 17 ก.ย.63 

30 จัดซื้อสื่อการเรยีนการสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ
เด็ก(รายหัวเพิ่มเติม)ส้าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.บรรหารวิทยา 

6,800 6,800 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ้านวน 6,800บาท) 

ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ้านวน 6,800บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 150/2563        
ลงวันท่ี 17 ก.ย.63 

31 จัดซื้อสื่อการเรยีนการสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ
เด็ก(รายหัวเพิ่มเติม)ส้าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.วดัราษฎร์รังษ ี

8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ้านวน 8,500บาท) 

ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ้านวน 8,500บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 151/2563        
ลงวันท่ี 17 ก.ย.63 

32 จัดซื่อหนังสือเสรมิประสบการณ์
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ร.ร.บรรหารวิทยา 

7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง บ.สยามครีเอทอินเตอร์เทรด 
จ้ากัด 

(จ้านวน 7,200 บาท) 

บ.สยามครีเอทอินเตอร์เทรด 
จ้ากัด 

(จ้านวน 7,200 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 152/2563        
ลงวันท่ี 17 ก.ย.63 

33 จัดซื่อหนังสือเสรมิประสบการณ์
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ร.ร.วัดราษฎร์รังษ ี

4,600 4,600 เฉพาะเจาะจง บ.สยามครีเอทอินเตอร์เทรด 
จ้ากัด 

(จ้านวน 4,600 บาท) 

บ.สยามครีเอทอินเตอร์เทรด 
จ้ากัด 

(จ้านวน 4,600 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 153/2563        
ลงวันท่ี 17 ก.ย.63 

34 จัดซื่อหนังสือเสรมิประสบการณ์
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ร.ร.บ้านโคกหอม 

600 600 เฉพาะเจาะจง บ.สยามครีเอทอินเตอร์เทรด 
จ้ากัด 

(จ้านวน 600 บาท) 

บ.สยามครีเอทอินเตอร์เทรด 
จ้ากัด 

(จ้านวน 600 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 154/2563        
ลงวันท่ี 17 ก.ย.63 

35 จัดซื้อแก๊สหุงตม้และน้้ายาดับเพลงิ 
จ้านวน 3 รายการ 

23,000 23,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.รุ่งเรือง 
(จ้านวน 23,000 บาท) 

ร้าน ช.รุ่งเรือง 
(จ้านวน 23,000 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 155/2563        
ลงวันท่ี 17 ก.ย.63 

36 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน (กองการศึกษา)
จ้านวน 14 รายการ 

8,695 8,695 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภณัฑ ์
(จ้านวน 8,695 บาท) 

ร้านณิชาภณัฑ ์
(จ้านวน 8,695 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 156/2563        
ลงวันท่ี 23 ก.ย.63 

37 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน (กองคลัง)
จ้านวน 12 รายการ 

10,357 10,357 เฉพาะเจาะจง ร้านณิชาภณัฑ ์
(จ้านวน 10,357 บาท) 

ร้านณิชาภณัฑ ์
(จ้านวน 10,357 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 157/2563        
ลงวันท่ี 23 ก.ย.63 

 



แบบ  สขร.1 
 

 

 
ล าดับที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ 
หรือจ้าง 

ราคากลาง 
 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี 
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

38 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน (ส้านักปลัด) 
จ้านวน 1 รายการ 

3,200 3,200 เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงเจ็ท 
(จ้านวน 3,200 บาท) 

หจก.กบินทร์บุรีอิงเจ็ท 
(จ้านวน 3,200 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 158/2563        
ลงวันท่ี 23 ก.ย.63 

39 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน (ส้านักปลัด) 
ขนาด840x 51 ซม. 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงเจ็ท 
(จ้านวน 1,500บาท) 

หจก.กบินทร์บุรีอิงเจ็ท 
(จ้านวน 1,500บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 159/2563        
ลงวันท่ี 23 ก.ย.63 

40 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน 
13 รายการ 

13,342 13,342 เฉพาะเจาะจง ร้านชายน์มินิมาร์ท 
(จ้านวน 13,342 บาท) 

ร้านชายน์มินิมาร์ท 
(จ้านวน 13,342 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 160/2563        
ลงวันท่ี 23 ก.ย.63 

41 จัดซื้อวัสดสุ้านักงาน 2 รายการ 2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ้านวน 2,300 บาท) 

ร้าน ไอ ที เซ็นเตอร ์
(จ้านวน 2,300 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 163/2563        
ลงวันท่ี 28 ก.ย.63 

42 จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง 1 
รายการ (แบตเตอรรี)  
ทะเบียน 81-7169 ปราจีนบุร ี

6,420 6,420 เฉพาะเจาะจง ร้านกบินทร์บุรีกลการ 
(จ้านวน 6,420 บาท) 

ร้านกบินทร์บุรีกลการ 
(จ้านวน 6,420 บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 164/2563        
ลงวันท่ี 28 ก.ย.63 

43 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 4 รายการ 9,110 9,110 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.เจ.เอ็นจเินียริ่ง 
(จ้านวน9,110บาท) 

หจก.ที.เจ.เอ็นจเินียริ่ง 
(จ้านวน9,110บาท) 

ราคาตามท้องตลาด 165/2563        
ลงวันท่ี 28 ก.ย.63 

44 โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยปทูับ
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ม.9  
ต.เมืองเก่า 

3,188,707 3,188,707 e-bidding หจก.เอ็ม.ซี สหการ 
 จ้านวน 3,188,707บาท 

หจก.เอ็ม.ซี สหการ 
 จ้านวน 3,188,707บาท 

ราคาเสนอต่้าสุด 001/2563        
ลงวันท่ี 27 พ.ค. 63 

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.15 
 ต.เมืองเก่า 

1,675,850 1,675,850 e-bidding หจก.ที.เอ็น.ซีเมนต์พล็อค 
จ้านวน 1,675,850 บาท 

หจก.ที.เอ็น.ซีเมนต์พล็อค 
จ้านวน 1,675,850 บาท 

ราคาเสนอต่้าสุด 002/2563        
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 63 

 


