
สรุปผลการด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบประจ าปงีบประมาณ 2560
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน 

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง         รายชื่อผู้เสนอราคา  เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่          และราคาทีเ่สนอ            ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
1 โครงการก่อสร้างถนน 300,000 300,000 ตกลงราคา หนุ่ม  การค้า 300,000 หนุ่ม  การค้า 300,000 ราคาต่ ากว่า  6/2560

ลูกรังผิวจราจรหินคลุก   30 พฤศจิกายน 2559
สายเขานกแสก-ทุง่โพธิ ์
ม.7 บ้านทุง่ไทร

2 โครงการก่อสร้างถนน 500,000 500,000 ตกลงราคา แก่น  500,000 แก่น  500,000 ราคาต่ ากว่า  7/2560
ลูกรังผิวจราจรหินคลุก วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง  30 พฤศจิกายน 2559
สายวัดละหาน-ทุง่โพธิ ์
ม.7 บ้านทุง่ไทร

3   โครงการปรับปรุงซ่อม 387,000 387,000 ตกลงราคา หนุ่ม การค้า 385,000 หนุ่ม การค้า 385,000 ราคาต่ ากว่า  8/2560
แซมถนนลูกรัง สายหลัง ลงวันที ่15 ธันวาคม 2559
โรงเรียนบ้านทุง่ไทร
ม.7 บ้านทุง่ไทร

4   โครงการก่อสร้างถนนลูก 200,000 200,000 ตกลงราคา หนุ่ม การค้า 198,000 หนุ่ม การค้า 198,000 ราคาต่ ากว่า  9/2560
รังผิวจราจรหิวคลุก ลงวันที ่15 ธันวาคม 2559
สายเขานกแสก-ทุง่โพธิ์
(ช่วงที2่) ม.7 บ้านทุง่ไทร

    ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



สรุปผลการด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบประจ าปงีบประมาณ 2560
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน 

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง         รายชื่อผู้เสนอราคา  เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

ที่          และราคาทีเ่สนอ            ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

5   โครงการปรับปรุงซ่อม 185,000 185,000 ตกลงราคา วัธนะ 185,000 วัธนะ 185,000 ราคาต่ ากว่า 21/2560

แซมถนนลูกรัง วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ลงวันที ่16 มีนาคม 2560

สายหนองซาง-ห้วยเรียง

ม.8 บ้านทุง่จันทร์

6   โครงการปรับปรุงซ่อม 163,800 163,800 ตกลงราคา วัธนะ 163,000 วัธนะ 163,000 ราคาต่ ากว่า 22/2560

แซมถนนลูกรัง วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ลงวันที ่16 มีนาคม 2560

สายทุง่ไผ่-เขาไผ่
ม.8 บ้านทุง่จันทร์

7 โครงการปรับปรุงซ่อม 261,000 261,000 ตกลงราคา มารุต 261,000 มารุต 261,000 ราคาต่ ากว่า 23/2560
แซมถนนลูกรัง วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ลงวันที ่16 มีนาคม 2560
สายซอยตัน 1 
ม.7 บ้านทุง่ไทร

8    โครงการปรับปรุงซ่อม 379,900 379,900 ตกลงราคา มารุต 379,000 มารุต 379,000 ราคาต่ ากว่า 24/2560
แซมถนนลูกรัง วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ลงวันที ่16 มีนาคม 2560
สายศรีนคร-อ่างเก็บน้ า
ช่องชัน ม.7 บ้านทุง่ไทร

9  โครงการขยายเขตประปา 150,000 150,000 ตกลงราคา วัธนะ 150,000 วัธนะ 150,000 ราคาต่ ากว่า 43/2560
สายแยกทุง่ไทร-ทุง่จันทร์ วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ลงวันที ่22 สิงหาคม 2560
ม.8 บ้านทุง่จันทร์

    ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



สรุปผลการด าเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบประจ าปงีบประมาณ 2560
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน 

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง         รายชื่อผู้เสนอราคา  เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่          และราคาทีเ่สนอ            ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

10 โครงการซ่อมสร้างถนน 488,000 488,000 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน 485,000 ห้างหุน้ส่วน 485,000 ราคาต่ ากว่า   44/2560
ลูกรัง สายวัดละหาน- จ ากัด จ ากัด   ลงวันที ่22 สิงหาคม 2560
หนองโสน ม.7 โชค โยธิน โชค โยธิน
บ้านทุง่ไทร ก่อสร้าง ก่อสร้าง

11 โครงการปรับปรุงซ่อม 300,000 300,000 ตกลงราคา ห้างหุน้ส่วน 300,000 ห้างหุน้ส่วน 300,000 ราคาต่ ากว่า 45/2560
แซมถนนลูกรัง จ ากัด จ ากัด ลงวันที ่22 สิงหาคม 2560
ทุง่ไผ่-เขาไผ่ โชค โยธิน โชค โยธิน
ม.8 บ้านทุง่จันทร์ ก่อสร้าง ก่อสร้าง

    ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา


