
ล าดบั
ท่ี

โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง
ผู้ได้รบัการคดัเลือกและวงเงิน
ท่ีท าสญัญาซ้ือหรือสญัญาจา้ง

ขัน้ตอน
เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ซ้ือ
หรือสญัญาจา้ง

1 ก่อสรา้งเสรมิผวิจราจรดว้ย คสล. ถนนเรยีบคลอง
ชลประทาน (บรเิวณทางขึน้ ซอย 21 เชือ่มบา้นมะขาม
หลวง ) หมูท่ี ่4  บา้นปา่จู้

72,000.00         72,400.00       ตกลงจา้ง  นายจรสั ทรายมลู
71,000.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่1/2559 
ลงวนัที ่26 ตุลาคม 2558

2 โรงจอดรถ  ขนาดกวา้ง  5.80  เมตร ยาว  6.00 เมตร 
 ตามแบบแปลนขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลมะขาม
หลวง สถานทีก่่อสรา้ง  ณ  ส านกังานองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลมะขามหลวง  หมูท่ี ่ 2

124,600.00       124,600.00     ตกลงจา้ง  รา้น เอสพ.ีคอน 46
123,500.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่2/2559 
ลงวนัที ่4 พฤศจกิายน 

2558

3 ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี (โอเวอรเ์ลย)์
  สถานทีก่่อสรา้ง ณ ถนนสายขา้งตลาดมะขามหลวง  
หมูท่ี ่ 2  บา้นมะขามหลวง

269,400.00         274,400.00       ตกลงจา้ง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชยีงใหม่
รชัพรรณ คอนสตรคัชัน่

268,000.00  ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่3/2559 
ลงวนัที ่5 พฤศจกิายน 

2558

4 ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี (โอเวอรเ์ลย)์
 สถานทีก่่อสรา้ง ณ ถนนสายบา้นสนัคะยอม  หมูท่ี ่3

284,000.00       290,000.00     ตกลงจา้ง  เอส.เอส.พ.ีเอ.ดไีซน์ แอนด์ 
คอนซลัแตนท ์ 283,000.00  ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่4/2559 
ลงวนัที ่5 พฤศจกิายน 

2558

5 ก่อสรา้ง ร ัว้คอนกรตีเสรมิเหลก็และงานปรบัปรุงภมูทิศัน์
 ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบรหิารส่วนต าบลมะขาม
หลวง

480,000.00       482,700.00     ตกลงจา้ง  นาย จรสั  ทรายมลู
478,000.00  ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่5/2559 
ลงวนัที ่10 พฤศจกิายน

 2558

สรปุผลการรายงานจดัซ้ือจดัจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (โครงสร้างพื้นฐาน)   

องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะขามหลวง  อ าเภอสนัป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่



ล าดบั
ท่ี

โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง
ผู้ได้รบัการคดัเลือกและวงเงิน
ท่ีท าสญัญาซ้ือหรือสญัญาจา้ง

ขัน้ตอน
เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ซ้ือ
หรือสญัญาจา้ง

6 ก่อสรา้งวางทอ่ระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหลก็  ขนาด
เสน้ผ่าศนูยก์ลาง  0.40  เมตร จ านวน  345 ทอ่น  และ
บ่อพกัคอนกรตีเสรมิเหลก็   ณ ล าเหมอืง
สาธารณประโยชน์ (เหมอืงกองชา้ง) หมูท่ี ่4 บา้นปา่จู้

270,000.00       273,000.00     ตกลงจา้ง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชยีงใหม่
รชัพรรณ คอนสตรคัชัน่  

269,000.00  ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่6/2559 
ลงวนัที ่11 ธนัวาคม 

2558

7 ปรบัปรุงสนามกฬีาประจ าต าบลมะขามหลวง สถานที่
ก่อสรา้ง ณ สนามกฬีาประจ าต าบลมะขามหลวง  หมูท่ี่
 ๒ บา้นมะขามหลวง

390,000.00       409,800.00     ตกลงจา้ง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
พนธกร การโยธา  389,500.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่7/2559 
ลงวนัที ่14 มกราคม 

2559

8 ก่อสรา้งป้าย ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลมะขามหลวง พรอ้มตดิตวัหนงัสอืและโลโก้

50,000.00         50,400.00       ตกลงจา้ง รา้น เอสพ.ีคอน46
50,000.00  ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่8/2559 
ลงวนัที ่20 มกราคม 

2559

9 ก่อสรา้งเสาธงพรอ้มฐาน ขนาด  3.50 x 3.50เมตร ตาม
แบบแปลนขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลมะขามหลวง  
สถานทีก่่อสรา้งณ ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลมะขามหลวง

50,000.00         52,900.00       ตกลงจา้ง รา้น เอสพ.ีคอน46
50,000.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่9/2559 
ลงวนัที ่20 มกราคม 

2559

10 ก่อสรา้งสนามเปตอง  ขนาดกวา้ง  4.00 เมตรยาว  
13.00  เมตร  จ านวน  2  สนามบรเิวณสนามกฬีา
ประจ าต าบลมะขามหลวง หมูท่ี ่2

50,000.00         50,400.00       ตกลงจา้ง รา้น เอส.เอส.พ.ีเอ.ดไีซน์ 
แอนด์ คอนซลัแตนท ์ 

50,000.00  ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่10/2559 
ลงวนัที ่20 มกราคม 

2559



ล าดบั
ท่ี

โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง
ผู้ได้รบัการคดัเลือกและวงเงิน
ท่ีท าสญัญาซ้ือหรือสญัญาจา้ง

ขัน้ตอน
เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ซ้ือ
หรือสญัญาจา้ง

11 ก่อสรา้ง วางทอ่ระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหลก็ขนาด
เสน้ผ่าศนูยก์ลาง  1.00  เมตร  (มอก.ชัน้3) จ านวน 159
  ทอ่น และบ่อพกัคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาด 1.20 x 
1.20 เมตร ลกึ 1.20 เมตร จ านวน 11  บ่อ พรอ้มถมดนิ
ลกูรงัหลงัทอ่ ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ 170 เมตร ณ 
ล าเหมอืงสาธารณประโยชน์หลงัวดัมะขามหลวง หมูท่ี ่2

700,000.00       701,900.00     สอบราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สหกจิเอน็จิ
เนยีริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ 19

678,000.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่11/2559 
ลงวนัที ่8 กุมภาพนัธ ์ 

2559

12
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  
ขนาดกวา้ง  6.00  เมตร ยาว  51.00  เมตร หนา  0.15  
เมตร หรอืมพีืน้ทีไ่มน้่อยกว่า  
306 ตารางเมตร สถานทีก่่อสรา้ง ณ 
ทางเขา้ปา่ชา้บา้นมะขามหลวง

173,000.00         169,900.00       ตกลงจา้ง
 นาย จรสั ทรายมลู

167,000.00
 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่12/2559 
ลงวนัที ่12 กุมภาพนัธ ์

2559

13 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็   ถานทีก่่อสรา้ง 
ณ ซอยบา้นนายผล  
เตจ๊ะมงั  หมู่ที ่1  บา้นกวน

70,400.00         69,300.00       
ตกลงจา้ง

 นาย จรสั  ทรายมลู
67,000.00  ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่13/2559 
ลงวนัที ่12 กุมภาพนัธ ์

2559

14 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  
ซอยเหมอืงดง (ต่อของเดมิ) และ ถนนสายบา้นร่องน ้า-
ทา่ฉ าฉา  หมูท่ี ่7 บา้นร่องน ้า  ต าบลมะขามหลวง

370,000.00       366,700.00     ตกลงจา้ง  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เชยีงใหม่
รชัพรรณ คอนสตรคัชัน่

364,000.00
 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่14/2559 
ลงวนัที ่12 กุมภาพนัธ ์

2559



ล าดบั
ท่ี

โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง
ผู้ได้รบัการคดัเลือกและวงเงิน
ท่ีท าสญัญาซ้ือหรือสญัญาจา้ง

ขัน้ตอน
เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ซ้ือ
หรือสญัญาจา้ง

15 ก่อสรา้ง ป้ายชือ่หมูบ่า้น ภายในเขตรบัผดิชอบของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลมะขามหลวง ป้ายคอนกรตี
เสรมิเหลก็  ขนาดป้าย 1.20 x 1.20 เมตร สงู 1.80 
เมตร  จ านวน  10  ชุด  ตามแบบแปลนขององคก์าร
บรหิารส่วนต าบลมะขามหลวง  สถานทีก่่อสรา้ง หมูท่ี ่1
 ,หมูท่ี ่2,หมูท่ี ่3,หมูท่ี ่4,หมูท่ี ่6,หมูท่ี ่7 และหมูท่ี ่9 
ต าบลมะขามหลวง

342,300.00       337,800.00     ตกลงจา้ง  นาย จรสั ทรายมลู
337,000.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่15/2559 
ลงวนัที ่19 กุมภาพนัธ ์

2559

16 ก่อสรา้งเสรมิทอ่ลอดเหลีย่ม  ขนาดกวา้ง  1.50  เมตร 
สงู  1.00  เมตร ยาว 1.50  เมตร ตามแบบแปลนของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลมะขามหลวง  สถานทีก่่อสรา้ง
  ณ  ล าเหมอืงสาธารณประโยชน์ขา้งซอย 18 หมูท่ี ่4  
บา้นปา่จู้

35,000.00         35,600.00       ตกลงจา้ง  นาย จรสั  ทรายมลู
33,000.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่16/2559 
ลงวนัที ่10 มนีาคม 2559

17 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็  ขนาดกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว   135  เมตร  หนา  0.15เมตร หรอืมพีืน้ที่
ไม่น้อยกวา่ 405 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลมะขามหลวง  สถานทีก่่อสรา้ง
 ณ ซอย 9 หมูท่ี ่6  บา้นตน้แกว้

231,500.00       250,900.00     ตกลงจา้ง   รา้น เอสพ.ีคอน 46
230,000.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่17/2559 
ลงวนัที ่15 มนีาคม 2559



ล าดบั
ท่ี

โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง
ผู้ได้รบัการคดัเลือกและวงเงิน
ท่ีท าสญัญาซ้ือหรือสญัญาจา้ง

ขัน้ตอน
เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ซ้ือ
หรือสญัญาจา้ง

18 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
ซอยบา้นพ่อสอน และ ซอย 11/2 บา้นพ่อเป็ง เปาแกว้  หมู่
ที ่2 บา้นมะขามหลวง

107,000.00         114,200.00       ตกลงจา้ง รา้น เอสพ.ีคอน46
106,000.00

 ด าเนินการแล้ว  เลขที ่18/2559 
ลงวนัที ่25 มนีาคม 2559

19 ก่อสรา้งเสรมิปากรางยเูซฟเดมิ ดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็
  สงูขา้งละ 0.30 เมตร หนา ๐0.10 เมตร  ยาวรวมไม่
น้อยกวา่ 143 เมตร ตามแบบแปลนขององคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลมะขามหลวง  สถานทีก่่อสรา้ง  ณ  ล าเหมอืง
สาธารณประโยชน์  (เหมอืงกลาง) หมูท่ี ่4  บา้นปา่จู้

167,700.00           165,100.00     ตกลงจา้ง  รา้น เอสพ.ีคอน46
164,500.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่19/2559 
ลงวนัที ่31 มนีาคม 2559

20 ก่อสรา้งวางทอ่ระบายน ้าคอนกรตี เพือ่ขยายผวิจราจร 
สถานทีก่่อสรา้ง ณ ปากซอยทางไปดอนไมเ้หว หมูท่ี ่1
 บา้นกวน

19,800.00         20,200.00       ตกลงจา้ง  นายทองค า เป็งเฟย
19,800.00  ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่20/2559 
ลงวนัที ่28 เมษายน  

2559

21 ก่อสรา้งรัว้คอนกรตีเสรมิเหลก็ ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลมะขามหลวง ช่วงที ่1  ยาว  
40.00 เมตร ช่วงที ่2 ยาว  10.00 เมตร หรอืมคีวามยาว
รวมไม่น้อยกวา่ 50.00 เมตร  และก่อสรา้งประตูเหลก็
เลื่อน จ านวน 2 ชุด

185,400.00       185,400.00     ตกลงจา้ง  รา้น เจ แอนด์ ท ี
คอนสตรคัชัน่
185,000.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่21/2559 
ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 

2559



ล าดบั
ท่ี

โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง
ผู้ได้รบัการคดัเลือกและวงเงิน
ท่ีท าสญัญาซ้ือหรือสญัญาจา้ง

ขัน้ตอน
เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ซ้ือ
หรือสญัญาจา้ง

22 ปรบัปรุงผวิจราจรเดมิ ดว้ยหนิคลุกพรอ้มปรบัเกลีย่ 
จ านวน 200 ลบ.ม. ณ ถนนซอยภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่2
 บา้นมะขามหลวง

99,000.00         113,200.00     ตกลงจา้ง   รา้น เอสพ.ีคอน46
99,000.00  ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่22/2559 
ลงวนัที ่21 มถุินายน 

2559

23 ปรบัปรุงผวิจราจรเดมิ ดว้ยหนิคลุกพรอ้มปรบัเกลีย่ 
จ านวน  45  ลบ.ม. ตามแบบแปลนขององคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลมะขามหลวง  สถานทีก่่อสรา้ง  ถนนซอย
ภายในหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 บา้นดงขีเ้หลก็

22,200.00         25,400.00       ตกลงจา้ง   รา้น เอสพ.ีคอน46
22,000.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่23/2559 
ลงวนัที ่21 มถุินายน 

2559

24 ขดุลอกล าเหมอืงสาธารณประโยชน์ ขนาดกวา้ง 1.20 
เมตร (โดยเฉลีย่) ลกึ 1.00 เมตรความยาวรวมไม่น้อย
กวา่  220 เมตร  สถานทีข่ดุลอก ณ ล าเหมอืง
สาธารณประโยชน์  ซอย 8  ถงึ  เหมอืงเสยีน ้าทุง่ปยุ  
หมูท่ี ่9  บา้นดงขีเ้หลก็

6,300.00          6,200.00        ตกลงจา้ง   รา้น เอสพ.ีคอน46
6,000.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่24/2559 
ลงวนัที ่21 มถุินายน 

2559

25 ก่อสรา้งวางทอ่ระบายน ้าคอนกรตี  ขนาดศนูยก์ลาง0.60
 เมตร  จ านวน  40 ทอ่น  บ่อพกัคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
ขนาดกวา้ง  1.20 x ๑1.20  เมตร ลกึ  1.20 เมตร  
จ านวน 2  บ่อ   พรอ้มถมดนิลกูรงัหลงัทอ่ความยาวรวม
ไม่น้อยกวา่ 40 เมตร ณ ล าเหมอืงสาธารณประโยชน์
หลงัวดัใหม่มงคล  หมูท่ี ่9 บา้นดงขีเ้หลก็

75,000.00         76,700.00       ตกลงจา้ง   รา้น เอส.เอส.พ.ีเอ.ดไีซน์ 
แอนด์ คอนซลัแตนท์

75,000.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่25/2559 
ลงวนัที ่21 มถุินายน 

2559

ล าดบั
ท่ี

โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง
ผู้ได้รบัการคดัเลือกและวงเงิน
ท่ีท าสญัญาซ้ือหรือสญัญาจา้ง

ขัน้ตอน
เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ซ้ือ
หรือสญัญาจา้ง



26 ขดุลอกล าเหมอืงสาธารณประโยชน์ ภายในเขต
รบัผดิชอบขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลมะขามหลวง 
(สายหลกั)  6 สาย

182,000.00           182,000.00     ตกลงจา้ง  นายอิน่  ยาวนิงั
180,000.00  ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่26/2559 
ลงวนัที ่28 มถุินายน 

2559

27 ก่อสรา้งฝายกกัเกบ็น ้าพรอ้มประตูระบายน ้าล าเหมอืง
สาธารณประโยชน์ (บรเิวณฝายตน้ผึง้) หมูท่ี ่1 บา้น
กวน  ตามแบบแปลนขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล
มะขามหลวง  สถานทีก่่อสรา้ง  ณ  หมูท่ี ่1  บา้นกวน

496,000.00         496,000.00     ตกลงจา้ง  รา้น  ป่ินเจรญิ
495,000.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่27/2559 
ลงวนัที ่11 กรกฎาคม 

2559

28 โครงการขดุลอก ปรบัปรุง สระน ้าประจ าหมูบ่า้นเพือ่กกั
เกบ็น ้าไวใ้ชใ้นการเกษตร บรเิวณหนองน ้า
สาธารณประโยชน์ประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 บา้นดงขีเ้หลก็

139,000.00         139,000.00     ตกลงจา้ง  นายอิน่  ยาวนิงั
138,000.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่28/2559 
ลงวนัที ่1 สงิหาคม  

2559

29 โครงการขดุเจาะบ่อน ้าบาดาล  เพือ่ใชใ้นระบบประปา
หมูบ่า้น หมูท่ี ่1 บา้นกวน

528,200.00         522,900.00     ตกลงจา้ง  รา้นแดงบาล
528,000.00  ยกเลิก

 เลขที ่29/2559 
ลงวนัที ่18 สงิหาคม  

2559

30 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล เพือ่ใชบ้รรเทาปญัหาภยัแลง้
 ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 5 นิ้ว
กรุทอ่ PVC ชัน้คุณภาพ 13.5 ความลกึไม่น้อยกวา่ 100 
เมตร หมูท่ี ่2 (บรเิวณสนามกฬีาประจ าต าบล) บา้น
มะขามหลวง

167,000.00         167,000.00     ตกลงจา้ง  นางฉววีรรณ  ญาณะตาล
167,000.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่30/2559 
ลงวนัที ่23 สงิหาคม  

2559

ล าดบั
ท่ี

โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง
ผู้ได้รบัการคดัเลือกและวงเงิน
ท่ีท าสญัญาซ้ือหรือสญัญาจา้ง

ขัน้ตอน
เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ซ้ือ
หรือสญัญาจา้ง



31 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล เพือ่ใชบ้รรเทาปญัหาภยัแลง้
 ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 5 นิ้ว
กรุทอ่ PVC ชัน้คุณภาพ 13.5 ความลกึไม่น้อยกวา่ 100 
เมตร หมูท่ี ่2 (บรเิวณประปาหมูบ่า้น) บา้นมะขามหลวง

167,000.00         167,000.00     ตกลงจา้ง  นางฉววีรรณ  ญาณะตาล
167,000.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่31/2559 
ลงวนัที ่23 สงิหาคม  

2559

32 โครงการก่อสรา้งผนงักนัดนิ คอนกรตีเสรมิเหลก็ สงู 
2.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 50 เมตร ณ หนองน ้า
สาธารณประโยชน์ประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 บา้นสนัคะยอม

289,500.00         289,500.00     ตกลงจา้ง  นายสุภาพ เพญ็จนัทร์
289,000.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่32/2559 
ลงวนัที ่2 กนัยายน  

2559

33 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล เพือ่ใชบ้รรเทาปญัหาภยัแลง้
 ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 5 นิ้ว
กรุทอ่ PVC ชัน้คุณภาพ 13.5 ความลกึไม่น้อยกวา่ 100 
เมตร หมูท่ี ่3 บา้นสนัคะยอม จ านวน 1 บ่อ

167,000.00         167,000.00     ตกลงจา้ง  รา้นทองศลิป์บาดาล
167,000.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่33/2559 
ลงวนัที ่20 กนัยายน  

2559

34 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล เพือ่ใชบ้รรเทาปญัหาภยัแลง้
 ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 5 นิ้ว
กรุทอ่ PVC ชัน้คุณภาพ 13.5 ความลกึไม่น้อยกวา่ 100 
เมตร หมูท่ี ่4 บา้นปา่จู ้จ านวน 1 บ่อ

167,000.00         167,000.00     ตกลงจา้ง  รา้นทองศลิป์บาดาล
167,000.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่34/2559 
ลงวนัที ่20 กนัยายน  

2559

ล าดบั
ท่ี

โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง
ผู้ได้รบัการคดัเลือกและวงเงิน
ท่ีท าสญัญาซ้ือหรือสญัญาจา้ง

ขัน้ตอน
เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ซ้ือ
หรือสญัญาจา้ง



35 โครงการเปลีย่นประตูทางเขา้ ภายในส านกังาน อบต.
มะขามหลวง

104,000.00         104,000.00     ตกลงจา้ง  นายสุทศิ  อนิต๊ะชาติ
167,000.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่35/2559 
ลงวนัที ่21 กนัยายน  

2559

36 โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงกัน้หอ้งเรยีนอาคาร ศพด.
อบต.มะขามหลวง หมูท่ี ่1

75,000.00          75,000.00       ตกลงจา้ง  นายสมพร  ปญัญา
75,000.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่36/2559 
ลงวนัที ่27 กนัยายน  

2559

37 โครงการก่อสรา้งหอ้งน ้าสาธารณประโยชน์ ศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็ อบต.มะขามหลวง กวา้ง 1.50 เมตร ยาว 3.60 
เมตร หรอืมพีืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ 5.40 ตารางเมตร 
ตามแบบของ อบต.มะขามหลวง

150,000.00         150,000.00     ตกลงจา้ง  นายสมพร  ปญัญา
150,000.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่37/2559 
ลงวนัที ่27 กนัยายน  

2559

38 โครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์ฝายกกัเกบ็น ้า ตามแบบของ 
อบต.มะขามหลวง ณ บรเิวณฝายกกัเกบ็น ้า
สาธารณประโยชน์ (ตน้ผึง้) ม.1

135,000.00         135,000.00     ตกลงจา้ง  รา้นป่ินเจรญิ
134,000.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่38/2559 
ลงวนัที ่27 กนัยายน  

2559

ล าดบั
ท่ี

โครงการ งบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง
ผู้ได้รบัการคดัเลือกและวงเงิน
ท่ีท าสญัญาซ้ือหรือสญัญาจา้ง

ขัน้ตอน
เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

ซ้ือ
หรือสญัญาจา้ง



39 โครงการก่อสรา้งวางทอ่ระบายน ้า ขนาด ศก.0.40 เมตร
 จ านวน 106 ทอ่น พรอ้มบ่อพกั คสล.ส าเรจ็รปู ขนาด
กวา้ง 0.50x0.50 เมตร ลกึ 1.00 เมตร ลกึ 1.00 เมตร 
จ านวน 8 บ่อความยาวรวมไม่น้อยกวา่ 110 ม. พรอ้ม
ถมดนิลกูรงัหลงัทอ่ ตามแบบแปลนของ อบต.มะขาม
หลวง ณ ล าเหมอืงสาธารณประโยชน์เรยีบถนนสาย
บา้นมะขามหลวง - สนัจกิกุ่ง ท.2

120,000.00         120,000.00     ตกลงจา้ง  นายจรสั  ทรายมลู
134,000.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่39/2559 
ลงวนัที ่27 กนัยายน  

2559

40 โครงการจดัซือ้โคมไฟกิง่ถนน พรอ้มตดิตัง้และเสา คสล.
 ตามแบบแปลนขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลมะขาม
หลวง

438,000.00         438,000.00     ตกลงจา้ง  บรษิทั ออลไรท ์คอมบเินชัน่ 
เซน็ทรกิ จ ากดั
430,000.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่1/2559 
ลงวนัที ่13กนัยายน  

2559

41 โครงการจดัซือ้กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด CCTV จ านวน 6
 จุด

281,800.00         281,800.00     ตกลงจา้ง  รา้น ธนกร เซอรว์สิ
280,000.00  ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่2/2559 
ลงวนัที ่21กนัยายน  

2559

42 โครงการจดัซือ้พดัลมไอเยน็ จ านวน 4 ตวั 100,000.00         100,000.00     ตกลงจา้ง  รา้บรษิทั มาสเตอรค์ลูนอร์
ธเทริน์ จ ากดั
98,440.00

 ด าเนินการแล้ว

 เลขที ่3/2559 
ลงวนัที ่28กนัยายน  

2559


