
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

1 โครงการกอ่สร้างถนนคอน 485,000 485,800 ตกลงราคา หจก.สินธนัชดา หจก.สินธนัชดา เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด เลขที  1/2560

กรีตเสริมเหล็ก บ.นาซอน เสนอราคา 485,000 บาท และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ลงวันที  26 ธ.ค.59

หมู่ 6 ตามที ก่าหนด

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอน 230,000 230,500 ตกลงราคา หจก.ดวงดาวเจริญวัสดุ หจก.ดวงดาวเจริญวัสดุ เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด เลขที  3/2560

กรีตเสริมเหล็ก บ.บัวใหญ่ เสนอราคา 230,000 บาท และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ลงวันที  27 ธ.ค.59

หมู่ 3 ตามที ก่าหนด

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอน 89,000 89,500 ตกลงราคา หจก.ดี ดี โฮม (2015) หจก.ดี ดี โฮม (2015) เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด เลขที  4/2560

กรีตเสริมเหล็ก บ.บัวน้อย เสนอราคา 89,000 บาท และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ลงวันที  28 ธ.ค.59

หมู่ 5 ตามที ก่าหนด

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอน 200,000 200,000 ตกลงราคา หจก.ดี ดี โฮม (2015) หจก.ดี ดี โฮม (2015) เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด เลขที  5/2560

กรีตเสริมเหล็ก บ.บัวใหม่พัฒนา เสนอราคา 200,000 บาท และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ลงวันที  28 ธ.ค.59

หมู่ 9 ตามที ก่าหนด

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอน 200,000 200,000 ตกลงราคา หจก.ทองกจิวิศวกรรม หจก.ทองกจิวิศวกรรม เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด เลขที  6/2560

กรีตเสริมเหล็ก บ.โนนทรายค่า เสนอราคา 200,000 บาท และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ลงวันที  28 ธ.ค.59

หมู่ 7 ตามที ก่าหนด

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลบัวสว่าง

วันที่  30  ธันวาคม  2559

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือวิธีจา้ง



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

6 โครงการกอ่สร้างถนนคอน 133,000 133,600 ตกลงราคา หจก.ดี ดี โฮม (2015) หจก.ดี ดี โฮม (2015) เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด เลขที  8/2560

กรีตเสริมเหล็ก บ.บัวน้อย เสนอราคา 133,000 บาท และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ลงวันที  29 ธ.ค.59

หมู่ 5 ตามที ก่าหนด

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 242,000 242,500 ตกลงราคา หจก.อากาศวัสดุ หจก.อากาศวัสดุ เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด เลขที  10/2560

ถนนลูกรังเพื อการเกษตร เสนอราคา 242,000 บาท และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ลงวันที  30 ธ.ค.59

บ.บัวน้อย หมู่ 5 ตามที ก่าหนด

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอน 145,000 145,600 ตกลงราคา ร้านจริาภา ร้านจริาภา เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด เลขที  11/2560

กรีตเสริมเหล็ก บ.บัวทอง เสนอราคา 145,000 บาท และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ลงวันที  30 ธ.ค.59

หมู่ 11 ตามที ก่าหนด

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอน 57,000 57,300 ตกลงราคา ร้านจริาภา ร้านจริาภา เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด เลขที  12/2560

กรีตเสริมเหล็ก บ.บัวทอง เสนอราคา 57,000 บาท และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ลงวันที  30 ธ.ค.59

หมู่ 11 ตามที ก่าหนด

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลบัวสว่าง

วันที่  30  ธันวาคม  2559

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือวิธีจา้ง



รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวันที่ของ

และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอน 242,000 242,900 ตกลงราคา หจก.สินธนัชดา หจก.สินธนัชดา เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด เลขที  2/2560

กรีตเสริมเหล็ก บ.บัวหลวง เสนอราคา 242,000 บาท และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ลงวันที  27 ธ.ค.59

หมู่ 13 ตามที ก่าหนด

11 โครงการปรับปรุงระบบ 104,000 104,800 ตกลงราคา หจก.ทองวาทการโยธา หจก.ทองวาทการโยธา เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด เลขที  7/2560

ประปาหมู่บ้าน บ.บัวทอง เสนอราคา 104,000 บาท และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ลงวันที  29 ธ.ค.59

หมู่ 11 ตามที ก่าหนด

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 257,000 257,500 ตกลงราคา หจก.อากาศวัสดุ หจก.อากาศวัสดุ เป็นผู้เสนอราคาต า่สุด เลขที  9/2560

เสริมผิวถนนลูกรัง สาย เสนอราคา 257,000 บาท และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง ลงวันที  29 ธ.ค.59

บ.บัวใหญ่ หมู่ 3-สระหลวง ตามที ก่าหนด

(ลงชื อ)........................................................ผู้รายงาน

             (นางปนัดดา  เหลาแหลม)

                    เจ้าพนักงานพสัดุ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลบัวสว่าง

วันที่  30  ธันวาคม  2559

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือวิธีจา้ง


