
ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟสัท์ติกคอนกรีต  หมู่ 14 (สายแยกจากถนน 594,000 คัดเลือก หจก.168 ฤทธาการสร้าง หจก.168 ฤทธาการสร้าง สัญญาจ้างกอ่สร้างเลขที่ 1/2565

ลาดยางเดิมทุ่งน้อย - หว้ยผักชี - บา้นนายทองพลู แสงใส) เสนอราคา 594,000 บาท ราคา 594,000 บาท ลงวันที่ 7 ธ.ค.2564

2 จ้างกอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟสัท์ติกคอนกรีต  หมู่ 22 (สายต่อจากถนน 1,090,000 คัดเลือก หจก.168 ฤทธาการสร้าง หจก.168 ฤทธาการสร้าง สัญญาจ้างกอ่สร้างเลขที่ 2/2565

ลาดยางเดิมบริเวณปา่ช้าเกา่ - บา้นนายภานุวัฒน์ ท้าวสันต์) เสนอราคา 1,090,000 บาท ราคา 1,090,000 บาท ลงวันที่ 7 ธ.ค.2564

3 จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ 5,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมส คอร์เปอเรขั่น จ ากดั บริษัท แมส คอร์เปอเรขั่น จ ากดั ใบส่ังจ้างเลขที่ 44/2565

เสนอราคา 5,500 บาท ราคา 5,500 บาท ลงวันที่ 7 ธ.ค.2564

4 ซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิงส าหรับงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 49,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟเอม็ชาตรีเคมีคอล ร้านเอฟเอม็ชาตรีเคมีคอล ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2565

จ านวน 5 เส้น เสนอราคา 49,000 บาท ราคา 49,000 บาท ลงวันที่ 14 ธ.ค.2564

5 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ยูเอชทิ ชนิดกล่อง ด่ืมในช่วงเปดิภาคเรียนที่ 2 168,599.20     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมก าแพงแสน สหกรณ์โคนมก าแพงแสน สัญญาซ้ือเลขที่ 2/2565

ประจ าปกีารศึกษา 2564  จ านวน 23,716 กล่อง เสนอราคา 185,459.12 บาท ราคา 185,459.12 บาท ลงวันที่ 14 ธ.ค.2564

วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2564

6 ซ้ือเคร่ืองอปุโภคบริโภคส าหรับผู้กกักนัตัว 9,800 เฉพาะเจาะจง นางสาววันนา คันซอย นางสาววันนา คันซอย ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2565

เสนอราคา 9,800 บาท ราคา 9,800 บาท ลงวันที่ 16 ธ.ค.2564

7 จ้างซ่อมแซมและซ่อมบ ารุงระบบแอร์รถกูช้ีพ หมายเลขทะเบยีน 23,500 เฉพาะเจาะจง ร้านบวัทองการไฟฟา้ ร้านบวัทองการไฟฟา้ ใบส่ังจ้างเลขที่ 45/2565

กม 1149 นครปฐม เสนอราคา 23,500 บาท ราคา 23,500 บาท ลงวันที่ 16 ธ.ค.2564

8 จ้างเหมาย้ายจุดติดต้ังกล้องวงจรปดิและติดต้ังกล้องวงจรปดิใหม่ 7,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรกจิ สมจิต นายสุรกจิ สมจิต ใบส่ังจ้างเลขที่ 46/2565

เสนอราคา 7,000 บาท ราคา 7,000 บาท ลงวันที่ 22 ธ.ค.2564

9 ซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นหนองหญ้าปล้อง 4,275 เฉพาะเจาะจง ร้านบษุบงษ์ นานาภัณฑ์ ร้านบษุบงษ์ นานาภัณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2565

เสนอราคา 4,275 บาท ราคา 4,275 บาท ลงวันที่ 23 ธ.ค.2564

10 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัวส าหรับรักษาความสะอาดภายในและภายนอก 24,532 เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นดิน ร้านบา้นดิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก เสนอราคา 24,532  บาท ราคา 24,532 บาท ลงวันที่ 16 พ.ย.2564

11 จ้างท าปา้ยไวนิลโครงการต้ังจุดบริการเพือ่อ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน 450 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกสั พร้ินต้ิง ร้านโฟกสั พร้ินต้ิง ใบส่ังจ้างเลขที่ 47/2565

ผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ จ านวน 1 ปา้ย ขนาด 1x3 เมตร เสนอราคา 450 บาท ราคา 450 บาท ลงวันที่ 24 ธ.ค..2564
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