แบบ สขร. 1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม
สำนักงำนเทศบำลตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 8 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2560
ลำดับ
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่

วงเงินที่จะซื้อ
รำยชือ่ ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก
รำคำกลำง วิธซี ื้อหรือจ้ำง
หรือจ้ำง
และรำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือกำรจ้ำง

ตกลงรำคำ

บริษัท บำงจำกกรีนเนท
จำกัด สำขำชัยภูมิ

บริษัท บำงจำกกรีนเนท
จำกัด สำขำชัยภูมิ 3,000 .บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 146/2560 ลว. 1 ส.ค.60

ตกลงรำคำ

บริษัท บำงจำกกรีนเนท
จำกัด สำขำชัยภูมิ

บริษัท บำงจำกกรีนเนท
จำกัด สำขำชัยภูมิ .-บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 147/2560 ลว. 1 ส.ค. 60

2

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่นกองช่ำง ประจำเดือน
สิงหำคม 2560

ตกลงรำคำ

บริษัท บำงจำกกรีนเนท
จำกัด สำขำชัยภูมิ

บริษัท บำงจำกกรีนเนท
จำกัด สำขำชัยภูมิ .-บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 148/2560 ลว. 1 ส.ค.60

3

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่นกองสำธำรณสุข
ประจำเดือน สิงหำคม 2560
2,260.00

ตกลงรำคำ

บริษัท บำงจำกกรีนเนท
จำกัด สำขำชัยภูมิ

บริษัท บำงจำกกรีนเนท
จำกัด สำขำชัยภูมิ 2,260 .บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 149/2560 ลว. 1 ส.ค. 60

4

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่นสำนักปลัด ประจำเดือน
สิงหำคม 2560
จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
ประจำสำนักปลัด

1,199.00

ตกลงรำคำ

5

ร้ำนชัยภูมิศึกษำภัณฑ์
(ล๊อกแมน2)

ร้ำนชัยภูมิศึกษำภัณฑ์ (ล๊อก เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง
แมน2) 1,199.-บำท

3,000.00

ตกลงรำคำ

6

จัดซื้อ ผ้ำ-ขำว ดำ ผูก
ประดับอำคำรสถำนที่

ร้ำนชัยภูมิศึกษำภัณฑ์
(ล๊อกแมน2)

ร้ำนชัยภูมิศึกษำภัณฑ์ (ล๊อก เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 151/2560 ลว. 1 ส.ค. 60
แมน2) 3,000.-บำท

1

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่นกองคลัง ประจำเดือน
สิงหำคม 2560

3,000.00

150/2560 1 ส.ค. 60

7

8

9

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
ประจำสำนักปลัด
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)
หมำยเลขครุภัณฑ์
480-57-019
จัดซื้อวัสดุสำนักงำน ประจำ
กองคลัง

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)
10 หมำยเลขครุภัณฑ์
480-60-026
11

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(หมึกเครื่องถ่ำยเอกสำร)
ประจำกองช่ำง

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)
12 หมำยเลขครุภัณฑ์
416-51-016
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
13 (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)

14

จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
ประจำกองช่ำง

600.00

ตกลงรำคำ

ร้ำนชัยภูมิศึกษำภัณฑ์
(ล๊อกแมน2)

ร้ำนชัยภูมิศึกษำภัณฑ์ (ล๊อก เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 152/2560 ลว. 1 ส.ค. 60
แมน2) 600.-บำท

4,500.00

ตกลงรำคำ

ร้ำนถิ่นสมุทร์ก๊อปปีแ้ อนด์ ร้ำนถิ่นสุมทร์ก๊อปปีแ้ อนด์
เซอร์วสิ
เซอร์วสิ 4,500.-บำท

11,022.00

ตกลงรำคำ

ร้ำนชัยภูมิศึกษำภัณฑ์
(ล๊อกแมน2)

ร้ำนชัยภูมิศึกษำภัณฑ์ (ล๊อก เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 154/2560 ลว. 1 ส.ค. 60
แมน2) 4,500.-บำท

4,500.00

ตกลงรำคำ

ร้ำนชัยภูมิศึกษำภัณฑ์
(ล๊อกแมน2)

ร้ำนชัยภูมิศึกษำภัณฑ์ (ล๊อก เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 155/2560 ลว. 1 ส.ค. 60
แมน2) 4,00.-บำท

3,600.00

ตกลงรำคำ

ร้ำนถิ่นสุมทร์ก๊อปปี้ แอนด์ ร้ำนถิ่นสมุทร์ก๊อปปีแ้ อนด์
เซอร์วสิ
เซอร์วสิ ) 3,600.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง

3,280.00

ตกลงรำคำ

ร้ำนถิ่นสุมทร์ก๊อปปี้ แอนด์ ร้ำนถิ่นสุมทร์ก๊อปปีแ้ อนด์
เซอร์วสิ
เซอร์วสิ 3,2800.-บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 157/2560 ลว. 7 ส.ค. 60

4,600.00

ตกลงรำคำ

ร้ำนถิ่นสมุทร์ก๊อปปีแ้ อนด์ ร้ำนถิ่นสมุทร์ก๊อปปีแ้ อนด์
เซอร์วสิ
เซอร์วสิ 4,600.-บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 158/2560 ลว. 8 ส.ค. 60

800.00

ตกลงรำคำ

ร้ำนชัยภูมิศึกษำภัณฑ์
(ล๊อกแมน2)

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 153/2560 ลว. 1 ส.ค. 60

156/2560 ลว. 7 ส.ค. 60

ร้ำนชัยภูมิศึกษำภัณฑ์ (ล๊อก เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 159/2560 ลว. 15 ส.ค. 60
แมน2) 800.-บำท

จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
ประจำสำนักปลัด

16,102.00

ตกลงรำคำ

ร้ำนชัยภูมิศึกษำภัณฑ์
(ล๊อกแมน2)

ร้ำนชัยภูมิศึกษำภัณฑ์(ล๊อก
แมน2) 16,102-บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 160/2560 ลว. 18 ส.ค. 60

จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
16 ประจำสำนักปลัด

2,555.00

ตกลงรำคำ

ร้ำนชัยภูมิศึกษำภัณฑ์
(ล๊อกแมน2)

ร้ำนชัยภูมิศึกษำภัณฑ์(ล๊อก
แมน2) 2,555.-บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 161/2560 ลว. 18 ส.ค. 60

1,200.00

ตกลงรำคำ

ร้ำนชัยภูมิศึกษำภัณฑ์
(ล๊อกแมน2)

ร้ำนชัยภูมิศึกษำภัณฑ์(ล๊อก
แมน2) 1,200.-บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 162/2560 ลว. 18 ส.ค. 60

จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตำม
โครงกำรอบรมเสริมสร้ำง
งำน สร้ำงคน สร่ำงรำยได้
18
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

10,500.00

ตกลงรำคำ

นำยพลวัฒน์ ประทุมวงศ์ นำยพลวัฒน์ ประทุมวงศ์
10,500.-บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 163/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

จัดซื้อวัสุอุปกรณ์ ตำม
โครงกำรพัฒนำระบบงำน
สำรบรรณให้มีประสิทธิภำพ
และทันสมัย

1,210.00

ตกลงรำคำ

ร้ำนชัยภูมิศึกษำภัณฑ์
(ล๊อกแมน2)

ร้ำนชัยภูมิศึกษำภัณฑ์ (ล๊อก เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง
แมน2) 1,210.-บำท

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน
20 ประจำสำนักปลัด

12,270.00

ตกลงรำคำ

ร้ำนขวัญชำติ

ร้ำนขวัญชำติ 12,270.-บำท เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 166/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

จัดซื้อครุภัณฑ์กำรเกษตร
(เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง)
ประจำกองช่ำง

7,000.00

ตกลงรำคำ

ร้ำนย่งเซ่งฮวดอะไหล่

ร้ำนย่ำงเซ่งฮวดอะไหล่
7,000.-บำท

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน
22 ประจำกองช่ำง

8,529.00

ตกลงรำคำ

ร้ำนศรีวฒ
ั นำเฟอร์นิเจอร์ ร้ำนศรีวฒ
ั นำเฟอร์นิเจอร์
8,529.-บำท

15

17

19

21

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
ประจำสำนักปลัด

165/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 167/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 168/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน
ประจำกองคลัง

4,770.00

ตกลงรำคำ

ร้ำนศรีวฒ
ั นำเฟร์นิเจอร์

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย
24 ประจำกองช่ำง

4,800.00

ตกลงรำคำ

หจก.เสริมกำรไฟฟ้ำ(2555) หจก.เสริมกำรไฟฟ้ำ (2555) เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 170/2560 ลว. 22 ส.ค. 60
4,800.-บำท

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน
25 ประจำสำนักปลัด

14,000.00

ตกลงรำคำ

ร้ำนชัยภูมิผ้ำม่ำน

ร้ำนชัยภูมิผ้ำม่ำน 14,000.- เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 171/2560 ลว. 22 ส.ค. 60
บำท

จ้ำงเหมำซ่อมบำรุงรักษำ
เครื่องปรับอำกำศ ห้อง
26 ประชุมภูคุ้มข้ำวเทศบำล
ตำบลชีลอง

4,875.00

ตกลงรำคำ

ร้ำนมงคลแอร์แอนด์
เซอร์วสิ

ร้ำนมงคลแอร์แอนด์เซอร์วสิ เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง
4,875.-บำท

205/2560 ลว. 1 ส.ค. 60

จ้ำงเหมำคนงำนทัว่ ไป
ประจำสำนักปลัด จำนวน
27 1 อัตรำ

13,775.00

ตกลงรำคำ

นำยธนกร โชคศิริ

นำยธนกร โชคศิริ
13,775.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง

206/2560 ลว. 1 ส.ค. 60

จ้ำงเหมำคนงำนประจำท้ำย
รถเก็บขนขยะ จำนวน 1
28 อัตรำ

12,400.00

ตกลงรำคำ

นำยอรรถพล ชิดประทุม นำยอรรถพล ชิดประทุม
12,400.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง

207/2560 ลว. 7 ส.ค. 60

จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนลูกรัง
(สำยบ้ำนโนนหว้ำนไพล 29 บ้ำนปึกคงคำ) หมู่ 4

92,000.00

ตกลงรำคำ

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์ หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์
92,000.-บำท

208/2560 ลว. 8 ส.ค. 60
เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำสุดและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนนลูกรัง
30 (สำยหนองโหล่ม) หมู่ 10

95,000.00

ตกลงรำคำ

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์ หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์
95,000.-บำท

209/2560 ลว. 8 ส.ค. 60
เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำสุดและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

23

ร้ำนศรีวฒ
ั นำเฟอร์นิเจอร์
4,770.-บำท

เป็นผู้จำหน่ำยโดยตรง 169/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

จ้ำงเหมำคัดลอกสำเนำร่ำง
เทศบัญญัติงบประมำณ
31 รำยจ่ำยประจำปี 2561

4,856.00

ตกลงรำคำ

ร้ำนแมงปอก๊อปปี้

ร้ำนแมงปอก๊อปปี้ 4,856.บำท

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง

210/2560 ลว. 9 ส.ค. 60

จ้ำงเหมำประกอบอำหำร
ว่ำงพร้อมเครื่องดื่ม ประชุม
32 สภำ สมัยสำมัญ สมัยที่
3/2560 ครั้งที่ 1

625.00

ตกลงรำคำ

นำงระภีพันธุ์ ติดชัยภูมิ

นำงระภีพันธุ์ ติดชัยภูมิ
625.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง

211/2560 ลว. 11 ส.ค. 60

1,176.00

ตกลงรำคำ

ร้ำนป้ำยดีไซน์

ร้ำนป้ำยดีไซน์ 1,176.-บำท เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง

212/2560 ลว. 17 ส.ค. 60

จ้ำงซ่อมแซมและบำรุงรักษำ
รถยนต์ส่วนกลำง หมำยเลข
34 ทะเบียน กง 7492 ชัยภูมิ

12,165.90

ตกลงรำคำ

บริษัท เจริญออโต้กรุ๊ป
จำกัด

บริษัท เจริญออโต้กุ๊ป จำกัด เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง
12,165.90

213/2560 ลว. 18 ส.ค. 60

จ้ำงเหมำประกอบอำหำร
ว่ำงพร้อมเครื่องดื่มประชุม
35 สภำ

2,375.00

ตกลงรำคำ

นำงระภีพันธุ์ ติดชัยภูมิ

นำงระภีพันธุ์ ติดชัยภูมิ
2,375.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง

214/2560 ลว. 18 ส.ค. 60

จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน
36 สำยบ้ำนนำยบัว-บ้ำน
กำนันชลิต)

42,000.00

ตกลงรำคำ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
42,000.-บำท

215/2560 ลว. 22 ส.ค. 60
เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำสุดและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

จ้ำงเหมำจัดทำป้ำยถวำย
33 ควำมอำลัยรัชกำลที่ 9

จ้ำงเหมำประกอบอำหำร
กลำงวันและน้ำดื่ม ตำม
โครงกำรเสริมสร้ำงงำน
37 สร้ำงคน สร้ำงรำยได้ ตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

5,400.00

ตกลงรำคำ

นำงสำคร พ่วงทอง

216/2560 ลว. 22 ส.ค. 60
นำงสำคร พ่วงทอง 5,400.- เป็นผู้เสนอรำคำ
บำท
ต่ำสุดและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

จ้ำงเหมำจัดทำป้ำย ตำม
โครงกำรเสริมสร้ำงงำน
สร้ำงคน สร้ำงรำยได้ ตำม
38 หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

700.00

ตกลงรำคำ

ร้ำนป้ำยดีไซน์

ร้ำนป้ำยดีไซน์ 700.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง

217/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

จ้ำงเหมำประกอบอำหำร
ว่ำงพร้อมเครื่องดื่ม ตำม
โครงกำรเสริมสร้ำงงำน
39 สร้ำงคน สร้ำงรำยได้ ตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

5,350.00

ตกลงรำคำ

นำงระภีพันธุ์ ติดชัยภูมิ

นำงระภีพันธุ์ ติดชัยภูมิ
5,350.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง

218/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

จ้ำงเหมำประกอบอำหำร
ว่ำงพร้อมเครื่องดื่ม ประชุม
40 สภำ สมัยที่ 3/2560 ครั้งที่ 3

625.00

ตกลงรำคำ

นำงระภีพันธุ์ ติดชัยภูมิ

นำงระภีพันธุ์ ติดชัยภูมิ
625.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง

219/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

จ้ำงเหมำประกอบอำหำร
กลำงวันและน้ำดื่ม ตำม
โครงกำรพัฒนำระบบงำน
41 สำรบรรณให้มีประสิทธิภำพ
และทันสมัย

4,800.00

ตกลงรำคำ

นำงสำคร พ่วงทอง

นำงสำคร พ่วงทอง 4,800.- เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง
บำท

220/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

จ้ำงเหมำประกอบอำหำร
ว่ำงพร้อมเครื่องดื่ม ตำม
โครงกำรพัฒนำระบบงำน
42 สำรบรรณให้มีประสิทธิภำพ
และทันสมัย

1,200.00

ตกลงรำคำ

นำงระภีพันธุ์ ติดชัยภูมิ

นำงระภีพันธุ์ ติดชัยภูมิ
1,200.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง

221/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

จ้ำงเหมำจัดทำป้ำย ตำม
โครงกำรพัฒนำระบบงำน
43 สำรบรรณให้มีประสิทธิภำพ
และทันสมัย

600.00

ตกลงรำคำ

ร้ำนป้ำยดีไซน์

ร้ำนป้ำยดีไซน์ 600.-บำท

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง

222/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

จ้ำงเหมำจัดทำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ห้ำมทิง้ สิ่ง
44 ปฏิกูลในทีส่ ำธำรณะหรือ
สถำนทีอ่ ื่นๆทีต่ ้องห้ำม

1,500.00

ตกลงรำคำ

ร้ำนป้ำยดีไซน์

ร้ำนป้ำยดีไซน์ 1,500 .-บำท เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง

223/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

จ้ำงเหมำประกอบอำหำร
ว่ำงพร้อมเครื่องดื่มประชุม
45 สภำ

625.00

ตกลงรำคำ

นำงระภีพันธุ์ ติดชัยภูมิ

นำงระภีพันธุ์ ติดชัยภูมิ
625-บำท

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง

224/2560 ลว. 22 ส.ค. 60

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลำง หมำยเลขทะเบียน
46 กง 6870 ชัยภูมิ

3,737.18

ตกลงรำคำ

บริษัท โตโยต้ำภูมิใจคุณ
วำสี จำกัด

บริษัท โตโยต้ำภูมิใจคุณวำสี เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง
จำกัด 3,737.18-บำท

225/2560 ลว. 28 ส.ค. 60

จ้ำงเหมำประกอบอำหำร
ว่ำงพร้อมเครื่องดื่ม ประชุม
47 สภำ

625.00

ตกลงรำคำ

นำงระภีพันธุ์ ติดชัยภูมิ

นำงระภีพันธุ์ ติดชัยภูมิ
625.-บำท

226/2560 ลว. 28 ส.ค. 60

เป็นผู้รับจ้ำงโดยตรง

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน
44 ใหม่พัฒนำ หมู่ 11

472,000.00 476,500.00

ตกลงรำคำ

หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์ หจก.ทรัพย์สกุลวัสดุภัณฑ์
472,000.-บำท

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำสุดและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

53/2560 ลว. 2 ส.ค. 60

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สำย
45 ศำลำ SML- บ้ำนครูกฤษฎำ)
หมู่ 2

492,000.00 493,000.00

ตกลงรำคำ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
492,000.-บำท

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำสุดและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

54/2560 ลว. 8 ส.ค. 60

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สำย
46 กลำงบ้ำน) บ้ำนหัวหนอง หมู่
6

485,000.00 489,300.00

ตกลงรำคำ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
485,000.-บำท

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำสุดและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

55/2560 ลว. 8 ส.ค. 60

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
47 ยู บ้ำนหนองบัวขำว หมู่ 5

308,000.00 311,000.00

ตกลงรำคำ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
308,000.-บำท

56/2560 ลว. 15 ส.ค. 60
เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำสุดและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
48 ยู (สำยบ้ำนนำงสุจินดำ)

203,000.00 205,800.00

ตกลงรำคำ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
203,000.-บำท

57/2560 ลว. 15 ส.ค. 60
เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำสุดและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์
49 สำนักงำนเทศบำลตำบลชีลอง

171,000.00 172,000.00

ตกลงรำคำ

หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม

หจก.ดี.พี.เอส.วิศวกรรม
171,000.-บำท

58/2560 ลว. 21 ส.ค. 60
เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำสุดและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน
50 หนองคล้ำ หมู่ 10

395,000.00 397,000.00

ตกลงรำคำ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
395,000.-บำท

59/2560 ลว. 25 ส.ค. 60
เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำสุดและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำน
51 หนองหว้ำ หมู่ 12

119,000.00 120,700.00

ตกลงรำคำ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
119,000.-บำท

60/2560 ลว. 25 ส.ค. 60
เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำสุดและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนชี
52 ลอง หมู่ 16

205,000.00 207,000.00

ตกลงรำคำ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
205,000.-บำท

61/2560 ลว. 25 ส.ค. 60
เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำสุดและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
53 ตัวยู หมู่ 7

406,000.00 408,700.00

ตกลงรำคำ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
406,000.-บำท

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำสุดและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

62/2560 ลว. 8 ก.ย. 60

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
54 ตัวยู หมู่ 17

130,000.00 131,900.00

ตกลงรำคำ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
130,000.-บำท

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำสุดและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

63/2560 ลว. 8 ก.ย. 60

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
55 ตัวยู (สำยบ้ำนนำงจำรัส บำนนำงทองสุข) หมู่ 14

163,000.00 165,800.00

ตกลงรำคำ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
163,000.-บำท

64/2560 ลว. 11 ก.ย. 60
เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำสุดและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูป
56 ตัวยู หมู่ 15

319,000.00 321,600.00

ตกลงรำคำ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ

หจก.นิกรธรรมวัสดุ
319,000.-บำท

65/2560 ลว. 11 ก.ย. 60
เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ำสุดและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

(นำงสุภำรัตน์ แดงใส)
ผู้อำนวยกำรกองคลัง

