
 
 

 

เงินงบประมาณ ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(บาท) (บาท) เสนอราคาต ่าสุด พอสงัเขป

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 233,800.00 1 หจก.สวรรคส่์งมาเกิด 1 หจก.แวงน้อยวสัดุก่อสร้าง 234,000.00 หจก.ทา่นางแนวการโยธา เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด และมี

หมู่ท่ี 2 บา้นดอนหนั สายทิศเหนือวดั 2 หจก.บรูะพนัธก่์อสร้าง 2 หจก.ทา่นางแนวการโยธา 233,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง  ครบถว้น  

3 หจก.ปิยทศัน์คอนสตรัคชัน่ 3 หจก.ฟ้าไทยคอนกรีต 233,800.00 ตามประกาศและเอกสาร

4 ร้านทายาทวสัดุ สอบราคาจา้ง เลขท่ี 6/2558

5 หจก.ฟ้าไทยคอนกรีต ลงวนัท่ี  30 ธนัวาคม 2557

6 หจก.โชคด าเนินเจริญกิจรุ่งเร่ือง

7 หจก.เปรมปิยะพร๊อพเพอร์ต้ี

8 ร้านสีชาวสัดุ

9 หจก.น าตระกลูก่อสร้าง

10 หจก.แวงน้อยวสัดุก่อสร้าง

11 หจก.ครองทรัพยม์าหาทมุเท่ียง

12 หจก.ไตรฟ้า

13 หจก.บา้นไผด่าวเงินก่อสร้าง

14 หจก.ฟลู เซลล ์แอน เซอร์วิส

15 หจก.แวงใหญ่วสัดุก่อสร้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงนอ้ย  อ  าเภอแวงนอ้ย  จงัหวดัขอนแก่น

โครงการ ผูซ้ื้อซองเสนอราคา ผูย้ื่นซองเสนอนาคา



 

 

 

เงินงบประมาณ ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(บาท) (บาท) เสนอราคาต ่าสุด พอสงัเขป

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 237,900.00 1 หจก.สวรรคส่์งมาเกิด 1 ร้านสีชาวสัดุ 237,000.00 ร้านสีชาวสัดุ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด และมี

หมู่ท่ี 3 บา้นหนองแขม 1 สายรอบบา้น(ทิศใต)้ 2 หจก.บรูะพนัธก่์อสร้าง 2 ร้านทายาทวสัดุ 236,500.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง  ครบถว้น  

3 หจก.ปิยทศัน์คอนสตรัคชัน่ 3 หจก.โชคด าเนินเจริญกิจรุ่งเรือง 240,000.00 ตามประกาศและเอกสาร

4 ร้านทายาทวสัดุ สอบราคาจา้ง เลขท่ี 6/2558

5 หจก.ฟ้าไทยคอนกรีต ลงวนัท่ี  30 ธนัวาคม 2557

6 หจก.โชคด าเนินเจริญกิจรุ่งเร่ือง

7 หจก.เปรมปิยะพร๊อพเพอร์ต้ี

8 ร้านสีชาวสัดุ

9 หจก.น าตระกลูก่อสร้าง

10 หจก.ครองทรัพยม์าหาทมุเท่ียง

11 หจก.ไตรฟ้า

12 หจก.บา้นไผด่าวเงินก่อสร้าง

13 หจก.ฟลู เซลล ์แอน เซอร์วิส

14 หจก.แวงใหญ่วสัดุก่อสร้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงนอ้ย  อ  าเภอแวงนอ้ย  จงัหวดัขอนแก่น

โครงการ ผูซ้ื้อซองเสนอราคา ผูย้ื่นซองเสนอนาคา



 

 

 

เงินงบประมาณ ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(บาท) (บาท) เสนอราคาต ่าสุด พอสงัเขป

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 57,900.00 1 หจก.สวรรคส่์งมาเกิด 1 หจก.ฟ้าไทยคอนกรีต 57,000.00 หจก.ฟ้าไทยคอนกรีต เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด และมี

หมู่ท่ี 5 บา้นอีโล ซอยพ่อพล 2 หจก.บรูะพนัธก่์อสร้าง 2 หจก.สวรรคส่์งมาเกิด 57,900.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง  ครบถว้น  

3 หจก.ปิยทศัน์คอนสตรัคชัน่ 3 หจก.แวงใหญ่วสัดุก่อสร้าง 57,900.00 ตามประกาศและเอกสาร

4 ร้านทายาทวสัดุ สอบราคาจา้ง เลขท่ี 6/2558

5 หจก.ฟ้าไทยคอนกรีต ลงวนัท่ี  30 ธนัวาคม 2557

6 หจก.โชคด าเนินเจริญกิจรุ่งเร่ือง

7 หจก.เปรมปิยะพร๊อพเพอร์ต้ี

8 หจก.แวงใหญ่วสัดุก่อสร้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงนอ้ย  อ  าเภอแวงนอ้ย  จงัหวดัขอนแก่น

โครงการ ผูซ้ื้อซองเสนอราคา ผูย้ื่นซองเสนอนาคา



 

 

 

เงินงบประมาณ ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(บาท) (บาท) เสนอราคาต ่าสุด พอสงัเขป

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 85,600.00 1 หจก.สวรรคส่์งมาเกิด 1 หจก.ฟ้าไทยคอนกรีต 85,000.00 หจก.ฟ้าไทยคอนกรีต เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด และมี

หมู่ท่ี 5 บา้นอีโล ซอยพ่อหนู 2 หจก.บรูะพนัธก่์อสร้าง 2 หจก.ทา่นางแนวการโยธา 85,600.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง  ครบถว้น  

3 หจก.ปิยทศัน์คอนสตรัคชัน่ 3 หจก.แวงใหญ่วสัดุก่อสร้าง 85,600.00 ตามประกาศและเอกสาร

4 หจก.ฟ้าไทยคอนกรีต สอบราคาจา้ง เลขท่ี 6/2558

5 หจก.โชคด าเนินเจริญกิจรุ่งเร่ือง ลงวนัท่ี  30 ธนัวาคม 2557

6 หจก.เปรมปิยะพร๊อพเพอร์ต้ี

7 หจก.ไตรฟ้า

8 หจก.แวงใหญ่วสัดุก่อสร้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงนอ้ย  อ  าเภอแวงนอ้ย  จงัหวดัขอนแก่น

โครงการ ผูซ้ื้อซองเสนอราคา ผูย้ื่นซองเสนอนาคา



 

 

 

เงินงบประมาณ ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(บาท) (บาท) เสนอราคาต ่าสุด พอสงัเขป

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 46,800.00 1 หจก.สวรรคส่์งมาเกิด 1 หจก.ฟ้าไทยคอนกรีต 46,000.00 หจก.ฟ้าไทยคอนกรีต เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด และมี

หมู่ท่ี 5 บา้นอีโล ซอยเซียนตา 2 หจก.บรูะพนัธก่์อสร้าง 2 หจก.สวรรคส่์งมาเกิด 46,800.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง  ครบถว้น  

3 หจก.ปิยทศัน์คอนสตรัคชัน่ 3 หจก.แวงใหญ่วสัดุก่อสร้าง 46,800.00 ตามประกาศและเอกสาร

4 หจก.ฟ้าไทยคอนกรีต สอบราคาจา้ง เลขท่ี 6/2558

5 หจก.โชคด าเนินเจริญกิจรุ่งเร่ือง ลงวนัท่ี  30 ธนัวาคม 2557

6 หจก.เปรมปิยะพร๊อพเพอร์ต้ี

7 หจก.แวงใหญ่วสัดุก่อสร้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงนอ้ย  อ  าเภอแวงนอ้ย  จงัหวดัขอนแก่น

โครงการ ผูซ้ื้อซองเสนอราคา ผูย้ื่นซองเสนอนาคา



 

 

 

เงินงบประมาณ ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(บาท) (บาท) เสนอราคาต ่าสุด พอสงัเขป

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 51,600.00 1 หจก.สวรรคส่์งมาเกิด 1 หจก.สวรรคส่์งมาเกิด 51,600.00 หจก.ฟ้าไทยคอนกรีต เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด และมี

หมู่ท่ี 5 บา้นอีโล ซอยแม่ทองจนัทร์ 2 หจก.บรูะพนัธก่์อสร้าง 2 หจก.ฟ้าไทยคอนกรีต 51,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง  ครบถว้น  

3 หจก.ปิยทศัน์คอนสตรัคชัน่ 3 หจก.แวงใหญ่วสัดุก่อสร้าง 51,600.00 ตามประกาศและเอกสาร

4 หจก.ฟ้าไทยคอนกรีต สอบราคาจา้ง เลขท่ี 6/2558

5 หจก.โชคด าเนินเจริญกิจรุ่งเร่ือง ลงวนัท่ี  30 ธนัวาคม 2557

6 หจก.เปรมปิยะพร๊อพเพอร์ต้ี

7 หจก.แวงใหญ่วสัดุก่อสร้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงนอ้ย  อ  าเภอแวงนอ้ย  จงัหวดัขอนแก่น

โครงการ ผูซ้ื้อซองเสนอราคา ผูย้ื่นซองเสนอนาคา



 

 
 

เงินงบประมาณ ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(บาท) (บาท) เสนอราคาต ่าสุด พอสงัเขป

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 130,900.00 1 หจก.ทา่นางแนวการโยธา 1 ร้านทายาทวสัดุ 130,000.00 ร้านทายาทวสัดุ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด และมี

หมู่ท่ี 8 บา้นป่าเป้ง ซอยสนัติ 2 หจก.บรูะพนัธก่์อสร้าง 2 หจกทา่นางแนวการโยธา 130,900.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง  ครบถว้น  

3 หจก.ปิยทศัน์คอนสตรัคชัน่ ตามประกาศและเอกสาร

4 ร้านทายาทวสัดุ สอบราคาจา้ง เลขท่ี 6/2558

5 หจก.ฟ้าไทยคอนกรีต ลงวนัท่ี  30 ธนัวาคม 2557

6 หจก.โชคด าเนินเจริญกิจรุ่งเร่ือง

7 หจก.เปรมปิยะพร๊อพเพอร์ต้ี

8 หจก.น าตระกลูก่อสร้าง

9 หจก.ไตรฟ้า

10 หจก.บา้นไผด่าวเงินก่อสร้าง

11 หจก.ฟลู เซลล ์แอน เซอร์วิส

12 หจก.แวงใหญ่วสัดุก่อสร้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงนอ้ย  อ  าเภอแวงนอ้ย  จงัหวดัขอนแก่น

โครงการ ผูซ้ื้อซองเสนอราคา ผูย้ื่นซองเสนอนาคา



 

 
 

เงินงบประมาณ ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(บาท) (บาท) เสนอราคาต ่าสุด พอสงัเขป

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 36,400.00 1 หจก.สวรรคส่์งมาเกิด 1 หจก.สวรรคส่์งมาเกิด 36,400.00 หจก.ฟ้าไทยคอนกรีต เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด และมี

สายบา้นนายสมบติั หมู่ท่ี 13 บา้นหนองแขม 2 2 หจก.บรูะพนัธก่์อสร้าง 2 หจก.ฟ้าไทยคอนกรีต 36,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง  ครบถว้น  

3 หจก.ปิยทศัน์คอนสตรัคชัน่ 3 หจก.แวงใหญ่วสัดุก่อสร้าง 36,400.00 ตามประกาศและเอกสาร

4 หจก.ฟ้าไทยคอนกรีต สอบราคาจา้ง เลขท่ี 6/2558

5 หจก.โชคด าเนินเจริญกิจรุ่งเร่ือง ลงวนัท่ี  30 ธนัวาคม 2557

6 หจก.เปรมปิยะพร๊อพเพอร์ต้ี

7 หจก.แวงใหญ่วสัดุก่อสร้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงนอ้ย  อ  าเภอแวงนอ้ย  จงัหวดัขอนแก่น

โครงการ ผูซ้ื้อซองเสนอราคา ผูย้ื่นซองเสนอนาคา



 

 

 

เงินงบประมาณ ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(บาท) (บาท) เสนอราคาต ่าสุด พอสงัเขป

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 121,700.00 1 หจก.สวรรคส่์งมาเกิด 1 หจก.สวรรคส่์งมาเกิด 121,700.00 หจก.ฟ้าไทยคอนกรีต เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด และมี

สายบา้นพ่อประสิทธ ์หมู่ท่ี13 บา้นหนองแขม 2 2 หจก.บรูะพนัธก่์อสร้าง 2 หจก.ฟ้าไทยคอนกรีต 121,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง  ครบถว้น  

3 หจก.ปิยทศัน์คอนสตรัคชัน่ 3 หจก.แวงใหญ่วสัดุก่อสร้าง 122,000.00 ตามประกาศและเอกสาร

4 หจก.ฟ้าไทยคอนกรีต สอบราคาจา้ง เลขท่ี 6/2558

5 หจก.โชคด าเนินเจริญกิจรุ่งเร่ือง ลงวนัท่ี  30 ธนัวาคม 2557

6 หจก.เปรมปิยะพร๊อพเพอร์ต้ี

7 หจก.น าตระกลูก่อสร้าง

8 หจก.ไตรฟ้า

9 หจก.บา้นไผด่าวเงินก่อสร้าง

10 หจก.ฟลู เซลล ์แอน เซอร์วิส

11 หจก.แวงใหญ่วสัดุก่อสร้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงนอ้ย  อ  าเภอแวงนอ้ย  จงัหวดัขอนแก่น

โครงการ ผูซ้ื้อซองเสนอราคา ผูย้ื่นซองเสนอนาคา



 

 

เงินงบประมาณ ราคาท่ีเสนอ ผูไ้ดรั้บคดัเลือกและ เหตุผลท่ีคดัเลือก

(บาท) (บาท) เสนอราคาต ่าสุด พอสงัเขป

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 98,700.00 1 หจก.ทา่นางแนวการโยธา 1 หจก.ฟ้าไทยคอนกรีต 98,700.00 หจก.ทา่นางแนวการโยธา เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุด และมี

หมู่ท่ี 12 บา้นศรีเมือง สายศรีเมือง -หญา้คา 2 หจก.บรูะพนัธก่์อสร้าง 2 หจก.ทา่นางแนวการโยธา 98,000.00 คุณสมบติัถูกตอ้ง  ครบถว้น  

3 หจก.ปิยทศัน์คอนสตรัคชัน่ 3 หจก.บรูะพนัธก่์อสร้าง 98,700.00 ตามประกาศและเอกสาร

4 ร้านทายาทวสัดุ สอบราคาจา้ง เลขท่ี 6/2558

5 หจก.ฟ้าไทยคอนกรีต ลงวนัท่ี  30 ธนัวาคม 2557

6 หจก.โชคด าเนินเจริญกิจรุ่งเร่ือง

7 หจก.เปรมปิยะพร๊อพเพอร์ต้ี

8 หจก.ไตรฟ้า

9 หจก.แวงใหญ่วสัดุก่อสร้าง

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงนอ้ย  อ  าเภอแวงนอ้ย  จงัหวดัขอนแก่น

โครงการ ผูซ้ื้อซองเสนอราคา ผูย้ื่นซองเสนอนาคา


