
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
ประกาศผู ้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 9 ตําบลสวนหลวง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
……………………….

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงได้มีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จา้งโครงการขุด
เจาะบ่อบาดาล 9 ตําบลสวนหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

งานโครงการซ่อมแซมถนนสายสระไคร-ควนพัง 13 ตําบลสวนหลวง  จ ํานวน1 โครงการ
ผู ้ได้รัยการคัดเลือก ได้แก่ หจก.การะเกดการบาดาล (ให้บริการ) 265,000.- บาท
(สอง )
ปวง

,

ประกาศ ณ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(นายบุญยืน  ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
ประกาศผู ้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนสายดอนยาง- 13

ตําบลสวนหลวง      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
……………………….

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง ได้มีหนังสือเชิญชวนสําหรับ จ้างโครงการ
ซ่อมแซมถนนสายดอนยาง- 13 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

งานโครงการซ่อมแซมถนนสายดอนยาง- 13 ตําบลสวนหลวง  จ ํานวน1
โครงการ  ผู ้ได้รัยการคดัเลือก  ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ทองจิตร์ อีควิปเม้นท์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน

166,000.- บาท ( )

,

ประกาศ ณ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

(นายบุญยืน  ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
ประกาศผู ้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ซอย 13 ( 2) แยกแหลมกาหลง- 7 ตําบลสวนหลวง      โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
……………………….

คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 13 ( 2) แยกแหลมกาหลง-ถนนนายย 7 ตําบลสวนหลวง  ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 4/2561 23 สิงหาคม 2561

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 13 ( 2) แยกแหลมกาหลง-ถนนนายกหลับ
7 ตําบลสวนหลวง  จ ํานวน1

ณ นคร คอนกรีต (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู ้ผลิต) 357,791.68 บาท
( )

,

ประกาศ ณ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

(นายบุญยืน  ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
10 ตําบลสวนหลวง

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
……………………….

รบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้เชิญผู ้รับจ้างมารับเอกสารในการเสนอราคา
10 ตําบลสวนหลวง โดยต่อท่อ PVC 8.5 ขนาด Ø 3

ระยะทาง 1,168 เมตร และท่อ PVC 8.5 ขนาด Ø 2 300 เมตร ,ท่อ PVC 8.5 ขนาด Ø ½
270 1 ป้าย  และป้าย

1 ป้าย(ไม้อัด) 28 สิงหาคม 2561 ทางคณะกรรมการ
จัดจา้ง (พิจารณาเอกสาร) 2

1. วิโรจน์ การค้า                          เสนอราคาเป็นเงิน 306,900.-บาท
2. อิติเทพ รัตนญาติ ก่อสร้าง       เสนอราคาเป็นเงิน 306,500.-บาท

เป็นจํานวนเงิน 306,500.- บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ทุกประการ

ประกาศ ณ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายบุญยืน  ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
รายงานผู ้ชนะโครงการวางท่อเมนประปาบ้านทับแขก 10 ตําบลสวนหลวง

ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
……………………….



จัดจ้างโครงการวางท่อเมนประปาบ้านทับแขก 10 ตําบลสวนหลวง โดยต่อท่อ PVC 8.5 ขนาด Ø 3
ระยะทาง 1,168 เมตร และท่อ PVC 8.5 ขนาด Ø 2 300 เมตร ,ท่อ PVC 8.5 ขนาด Ø ½

270 เมตร 1 ป้าย  และป้าย
1 ป้าย(ไม้อัด) และ 28 สิงหาคม 2561 ทางคณะกรรมการ

จัดจ้าง(พิจารณาเอกสาร) 2

1. วิโรจน์ การค้า เสนอราคาเป็นเงิน 306,900.-บาท
2. อิติเทพ รัตนญาติ ก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 306,500.-บาท

และ อิติเทพ รัตนญาติ ก่อสร้าง โดยนางสาวรัตนา พรหมจันทร์
เป็นจํานวนเงิน 306,500.- บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ทุกประการ

ประกาศ ณ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายบุญยืน  ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
รายงานผลสอบราคา หนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จํานวน 1 คัน

……………………….

องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคา
ขนส่งรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน  จ ํานวน 1 คัน 21 มีนาคม 2560 และได้เปิดซอง

อ 5 เมษายน 2560 ซองเอกสารสอบราคา จํานวน 2 ราย

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ หมายเหตุ



พัสด(ุวัน) (วัน)
๑ บริษัทเจริญธนาธิปคาร์ จํากัด 895,000.- 45 วัน 60 วัน
๒ หจก. 900,000.- 45 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัด
รถบรรทุกขยะ  ขนาด 1 ตัน  จ ํานวน 1 คัน  จาก บริษัทเจริญธนาธิปคาร์ จ ํากัด. โดยนางสาวสุดา  พลโคกก่อง
เป็นผู ้ขาย ได้เสนอราคาเป็นเงิน 895,000.- บาท ( ) เป็นผู ้เสนอราคาถูกต้อง

สวนหลวง

ประกาศ ณ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายเขตตําบลสวนหลวง,เชียรเขา-คลองชลประทาน ห 9

ตําบลสวนหลวง
……………………….

องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย
เขตตําบลสวนหลวง,เชียรเขา-คลองชลประทาน 9 ตําบลสวนหลวง โดยวิธีตกลงราคา  จ่ายขาดเงินสะสม



ประจําปี 2560 21-22 สิงหาคม 2560 ได้มีผู ้ เสนอราคาจํานวน 2 ราย และ เปิดซองพิจารณา
เอกสารของโครงการดังกล่าว 4 สิงหาคม 2560

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 22,800.- 15 วัน 30 วัน
2 หจก.บัวจันทร์การโยธา 29,000.- 15 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดย
นายอนันต์  อินฉาย   เป็นผู ้รับจ้าง ดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนสายเขตตําบลสวนหลวง,เชียรเขา-คลอง
ชลประทาน 9 ตําบลสวนหลวง 22,800.-บาท (
บาทถ้วน) สุด มีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

า  และกําหนดไว้

23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายดําศรีชู  บ้านนายประทัย 11

ตําบลสวนหลวง
……………………….



องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนายดําศรีชู- บ้านนายประทัย 11 ตําบลสวนหลวง โดยวิธีตกลงราคา  จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี 2560

23-24 สิงหาคม 2560 ได้มีผู ้ เสนอราคาจํานวน 2 ราย และ เปิดซองพิจารณาเอกสารของ
โครงการดังกล่าว 25 สิงหาคม 2560

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่ง

มอบงาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 65,900.- 15 วัน 30 วัน
2 หจก.บัวจันทร์การโยธา 67,000.- 15 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดย
นายอนันต์  อินฉาย   เป็นผู ้รับจ้าง ดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายดําศรีชู บ้านนายประทยั

11 ตําบลสวนหลวง 65,900.-บาท ( บาทถ้วน) และ
สุด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

เสนอราคา และกําหนดไว้

25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายประเสริฐ -บ้านนางสุธาวรรณ 11

ตําบลสวนหลวง
……………………….

องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนายประเสริฐ-บ้านนางสุธาวรรณ 11 ตําบลสวนหลวง โดยวิธีตกลงราคา  จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี



2560 23-24 สิงหาคม 2560 ได้มีผู ้ เสนอราคาจํานวน 2 ราย และ เปิดซองพิจารณาเอกสารของ
โครงการดังกล่าว 25 สิงหาคม 2560

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 18,700.- 15 วัน 30 วัน
2 หจก.บัวจันทร์การโยธา 20,000.- 15 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดย
นายอนันต์  อินฉาย   เป็นผู ้รับจ้าง ดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายประเสริฐ-บ้านนางสุธาวรรณ

11 ตําบลสวนหลวง 18,700.-บาท ( บาทถ้วน) และ
สุด มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

เสนอราคา  และกําหนดไว้

25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายประเสริฐ - 11

ตําบลสวนหลวง
……………………….



องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย
สามแยกหอประชุมบ้านนางภพ-บ้านนายอนันต์ 11 ตําบลสวนหลวง โดยวิธีตกลงราคา  จ่ายขาดเงินสะสม
ประจําปี 2560 23-24 สิงหาคม 2560 ได้มีผูเ้สนอราคาจํานวน 2 ราย และ เปิดซองพิจารณา
เอกสารของโครงการดังกล่าว 25 สิงหาคม 2560

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่ง

มอบงาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 45,500.- 15 วัน 30 วัน
2 หจก.บัวจันทร์การโยธา 47,000.- 15 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดย
นายอนันต์  อินฉาย   เป็นผู ้รับจ้าง ดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนสายสามแยกหอประชุมบ้านนางภพ-บ้าน
นายอนันต์ 11 ตําบลสวนหลวง 45,500.-บาท (สีหมืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
และเป็นผู ้ เสนอราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญ
เสนอราคา  และกําหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางเกสร- 11

ตําบลสวนหลวง
……………………….



ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนางบุญมี-บ้านนายอนันต์ หมู่ที 11 ตําบลสวนหลวง โดยวิธีตกลงราคา  จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี 2560
และในวันที 23-24 สิงหาคม 2560 ได้มีผู ้ เสนอราคาจํานวน 2 ราย และ เปิดซองพิจารณาเอกสารของ
โครงการดังกล่าว ในวันที 25 สิงหาคม 2560 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่ง

มอบงาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 21,300.- 15 วัน 30 วัน
2 หจก.บัวจันทร์การโยธา 22,000.- 15 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดย
นายอนันต์  อินฉาย   เป็นผู ้รับจ้าง ดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางบุญมี-บ้านนายอนันต์ หมู่ที 11
ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เ ป็นเ งิ น 21,300.-บาท (สองหมืนหนึงพันสามร้อยบาทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอ
ราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญเ สนอราคา   และ
กําหนดไว้

ประกาศ    ณ    วนัที 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายบุญยนื   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางเกสร- 11

ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนางเกสร-บ้านนายอนันต์   หมู่ที 11 ตําบลสวนหลวง โดยวิธีตกลงราคา  จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี 2560
และในวันที 23-24 สิงหาคม 2560 ได้มีผู ้ เสนอราคาจํานวน 2 ราย และ เปิดซองพิจารณาเอกสารของ
โครงการดังกล่าว ในวันที 25 สิงหาคม 2560 ดังนี



ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 45,600.- 15 วัน 30 วัน
2 หจก.บัวจันทร์การโยธา 47,000.- 15 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพจิารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดย
นายอนันต์  อินฉาย   เป็นผู ้รับจ้าง ดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางเกสร - บ้านนายอนันต์ หมู่ที
11 ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เ ป็นเ งิ น 45,600.-บาท (สีหมื นห้า พัน หกร้อยบาทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอราคา
ตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญเ สนอราคา   และกํ าหนด
ไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
11

ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย
หมู่ที 11 ตําบลสวนหลวง โดยวิธีตกลงราคา  จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี 2560 และในวันที 23-24 สิงหาคม
2560 ได้มีผู ้ เสนอราคาจํานวน 2 ราย และ เปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการดังกล่าว ในวันที 25
สิงหาคม 2560 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 18,700.- 15 วัน 30 วัน
2 หจก.บัวจันทร์การโยธา 20,000.- 15 วัน 30 วัน



ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดย
นายอนันต์  อินฉาย   เป็นผู ้รับจ้าง ดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายประเสริฐ-บ้านนางสุธาวรรณ
หมู่ที 11 ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เ ป็นเ งิ น 18,700.-บาท ( าทถ้วน) และ
เป็นผู ้ เสนอราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญ
เสนอราคา  และกําหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายต่อจากถนนลาดยาง- 9

ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย
ต่อจากถนนลาดยาง-เขตตําบลเชียรเขา หมู่ที 9 ตําบลสวนหลวง โดยวิธีตกลงราคา  จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี
2560 และในวันที 21-22 สิงหาคม 2560 ได้มีผู ้ เสนอราคาจํานวน 2 ราย และ เปิดซองพิจารณาเอกสารของ
โครงการดังกล่าว ในวันที 23 สิงหาคม 2560 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 91,000.- 15 วัน 30 วัน
2 หจก.บัวจันทร์การโยธา 93,000.- 15 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดย
นายอนันต์  อินฉาย   เป็นผู ้รับจ้าง ดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนสายต่อจากถนนลาดยาง-เขตตําบลเชียรเขา
หมู่ที 9 ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เ ป็นเ งิ น 91,000.-บาท (เก้าหมืนหนึ งพัน บาทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอ
ราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญเ สนอราคา
และกําหนดไว้



ประกาศ    ณ    ว ันที 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเวียน- 8

ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนายเวียน-ชลประทาน  หมู่ที 8 ตําบลสวนหลวง โดยวิธีตกลงราคา  จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี 2560 และ
ในวันที 21-22 สิงหาคม 2560 ได้มีผู ้ เสนอราคาจํานวน 2 ราย และ เปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการ
ดังกล่าว ในวันที 23 สิงหาคม 2560 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 36,900.- 15 วัน 30 วัน
2 หจก.บัวจันทร์การโยธา 48,000.- 15 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดย
นายอนันต์  อินฉาย   เป็นผู ้รับจ้าง ดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเวียน-ชลประทาน หมู่ที 8
ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เ ป็นเ งิ น 36,900.-บาท (สามหมืนหกพั นเ ก้ าร้ อยบ าทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอ
ราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญเ สนอราคา
และกําหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560



(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเสนอ- 8

ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนายเสนอ-บ้านนายเปียก  หมู่ที 8 ตําบลสวนหลวง โดยวิธีตกลงราคา  จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี 2560
และในวันที 21-22 สิงหาคม 2560 ได้มีผู ้ เสนอราคาจํานวน 2 ราย และ เปิดซองพิจารณาเอกสารของ
โครงการดงักล่าว ในวันที 23 สิงหาคม 2560 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 61,000.- 15 วัน 30 วัน
2 หจก.บัวจันทร์การโยธา 62,000.- 15 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดย
นายอนันต์  อินฉาย   เป็นผู ้รับจ้าง ดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเสนอ-บ้านนายเปียก หมู่ที 8
ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เ ป็นเ งิ น 61,000.-บาท ( าทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอราคาตําสุด
ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญเ สนอราคา       และกํ าหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายวรรณะ- 7,12

ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนายเสนอ-บ้านนายเปียก  หมู่ที 8 ตําบลสวนหลวง โดยวิธีตกลงราคา  จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี 2560
และในวันที 21-22 สิงหาคม 2560 ได้มีผู ้ เสนอราคาจํานวน 2 ราย และ เปิดซองพิจารณาเอกสารของ
โครงการดังกล่าว ในวันที 23 สิงหาคม 2560 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 43,600.- 15 วัน 30 วัน
2 หจก.บัวจันทร์การโยธา 45,000.- 15 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดย
นายอนันต์  อินฉาย   เป็นผู ้รับจ้าง ดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายวรรณะ-บางนกวัก หมู่ที
7,12 ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เ ป็นเ งิ น 43,600.-บาท ( าทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอ
ราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญเ สนอราคา
และกําหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ่อเงาะทุ่งยาว(ซอยตาแดงแยกซ้าย-บ้านนายเพียร) 7

ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ่อ
เงาะทุ่งยาว(ซอยตาแดงแยกซ้าย-บ้านนายเพียร) หมู่ที 7 ตําบลสวนหลวง โดยวิธีตกลงราคา  จ่ายขาดเงินสะสม
ประจําปี 2560 และในวันที 21-22 สิงหาคม 2560 ได้มีผู ้ เสนอราคาจํานวน 2 ราย และ เปิดซองพิจารณา
เอกสารของโครงการดังกล่าว ในวันที 23 สิงหาคม 2560 ดังนี

ผูเ้สนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 44,600.- 15 วัน 30 วัน
2 หจก.บัวจันทร์การโยธา 46,000.- 15 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควปิเม้นท์ โดย
นายอนันต์  อินฉาย   เป็นผู ้รับจ้าง ดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนสายบ่อเงาะทุ่งยาว(ซอยตาแดงแยกซ้าย-
บ้านนายเพียร) หมู่ที 7 ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เ ป็นเ งิ น 44,000.-บาท ( สีพั นบาทถ้วน) และ
เป็นผู ้ เสนอราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญเ สนอ
ราคา       และกําหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)



นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสาย , 7

ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย
เลียบชลประทานฝังตะวั นออก ,ฝังตะวั นตกต ลอดสาย หมู่ที 7 ตําบลสวนหลวง โดยวิธีตกลงราคา  จ่ายขาดเงิน
สะสม ประจําปี 2560 และในวันที 21-22 สิงหาคม 2560 ได้มีผู ้ เสนอราคาจํานวน 2 ราย และ เปิดซอง
พิจารณาเอกสารของโครงการดังกล่าว ในวันที 23 สิงหาคม 2560 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 262,000.- 20 วัน 30 วัน
2 หจก.บัวจันทร์การโยธา 263,000.- 20 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดย
นายอนันต์  อินฉาย   เป็นผู ้รับจ้าง ดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบชลประทานฝังตะวั นออก ,ตะวันตก
ตลอดสาย หมู่ที 7 ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เ ป็นเ งิ น 262,000-บาท (สองแสนหกหมืนสองพั นบาท
ถ้วน) และเป็นผูเ้สนอราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้
เชิญเสนอราคา       และกําหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)



นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งสร้าน- 7

ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย
ทุ่งสร้าน-บ้านนางแดง    หมู่ที 7 ตําบลสวนหลวง โดยวิธีตกลงราคา จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี 2560 และใน
วันที 21-22 สิงหาคม 2560 ได้มีผู ้ เสนอราคาจํานวน 2 ราย และ เปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการ
ดังกล่าว ในวันที 23 สิงหาคม 2560 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน)

า
(วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 41,300.- 15 วัน 30 วัน
2 หจก.บัวจันทร์การโยธา 42,800.- 15 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดย
นายอนนัต์  อินฉาย   เป็นผู ้รับจ้าง ดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งสร้าน-บ้านนางแดง หมู่ที 7 ตําบล
สวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เ ป็นเ งิ น 41,300.-บาท ( าทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอราคาตําสุด
ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญเ สนอราคา และกํ าหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเนียน-บ้านนายเลิศ  หมู่ 4 ตําบลสวนหลวง

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนายเนียน-บ้านนายเลิศ   หมู่ที 4 ตําบลสวนหลวง โดยวิธีตกลงราคา  จ่ายขาดเงินสะสม   ประจําปี 2560
และในวันที 2-3 สิงหาคม 2560 ได้มีผู ้ เสนอราคาจํานวน 2 ราย และ เปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการ
ดังกล่าว ในวันที 4 สิงหาคม 2560 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 15,200.- 15 วัน 30 วนั
2 หจก.บัวจันทร์การโยธา 16,000.- 15 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดย
นายอนันต์  อินฉาย   เป็นผู ้รับจ้าง ดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเนียน-บ้านนายเลิศ หมู่ที 4
ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เ ป็นเ งิ น 15,200.-บาท ( าทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอ
ราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญเ สนอราคา   และ
กําหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเนียน- 4 ตําบลสวนหลวง

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนายเนียน-บ้านนายเลิศ   หมู่ที 4 ตําบลสวนหลวง โดยวิธีตกลงราคา  จ่ายขาดเงินสะสม   ประจําปี 2560
และในวันที 2-3 สิงหาคม 2560 ได้มีผู ้ เสนอราคาจํานวน 2 ราย และ เปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการ
ดังกล่าว ในวันที 4 สิงหาคม 2560 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 15,200.- 15 วัน 30 วัน
2 หจก.บัวจันทร์การโยธา 16,000.- 15 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดย
นายอนันต์  อินฉาย   เป็นผู ้รับจ้าง ดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเนียน-บ้านนายเลิศ หมู่ที 4
ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอ ราคาเป็นเงิน 15,200.-บาท ( าทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอ
ราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญเ สนอราคา   และ
กําหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายจันทร์- 4 ตําบลสวนหลวง

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย
บา้นนายจันทร์-คลองบางบ้าน  หมู่ที 4 ตําบลสวนหลวง โดยวิธีตกลงราคา  จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี 2560
และในวันที 2-3 สิงหาคม 2560 ได้มีผู ้ เสนอราคาจํานวน 2 ราย และ เปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการ
ดังกล่าว ในวันที 4 สิงหาคม 2560 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 102,600.- 30 วัน 30 วัน
2 หจก.บัวจันทร์การโยธา 106,000.- 30 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดย
นายอนันต์  อินฉาย   เป็นผู ้รับจ้าง ดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายจันทร์-คลองบางบ้าน หมู่ที 4
ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เ ป็นเ งิ น 102,600.-บาท (หนึงแสนสองพั นหกร้ อยบ าทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอ
ราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญเ สนอราคา   และ
กําหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายสระไคร-ควนพัง(สามแยกคลองช้าง- )

13 ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย
สระไคร-ควนพัง หมู่ที 13 ตําบลสวนหลวง โดยวิธีตกลงราคา  จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี 2560 และ
ในวันที 18-21 สิงหาคม 2560 ได้มีผู ้ เสนอราคาจํานวน 2 ราย และ เปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการ
ดังกล่าว ในวันที 22 สิงหาคม 2560 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 294,000.- 20 วัน 30 วัน
2 หจก.บัวจันทร์การโยธา 298,000.- 20 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดย
นายอนันต์  อินฉาย   เป็นผู ้รับจ้าง ดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนสายสระไคร-ควนพังหมู่ที 13 ตําบล
สวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เ ป็นเ งิ น 294,000.-บาท (สองแสนเก้าหมืนสีพันบาทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอ
ราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญเ สนอราคา
และกําหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)



นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
รายงานผลโครงการขุดลอกคลองราชดําริ-ถนนบ้านดอนยางนายช่วย 13 ตําบลสวนหลวง

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองราชดําริ-
ถนนบ้านดอนยางนายช่วย หมู่ที 13 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธีตกลงราคา  จ่ายจากเงินจ่ายขาดสะสม  ประจําปี
2560 และในวันที 2 พฤษภาคม 2560 ได้มีผู ้ เสนอราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และเปิดซองพิจารณาเอกสาร
ของโครงการดังกล่าว ในวันที 3 พฤษภาคม 2560 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 ร้านวิโรจน์การค้า 193,500.- 45 วัน 60 วัน
2 อิติเทพ รัตนญาติ ก่อสร้าง 192,000.- 45 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง อิติเทพ รัตนญาติ ก่อสร้าง โดยนางสาว
รัตนา  พรหมจันทร์ เป็นผู ้รับจ้าง ดําเนินการโครงการขุดลอกคลองราชดําริ-ถนนบ้านดอนยางนายช่วย หมู่ที 13
ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 192,000.- บาท ( สองพันบาทถ้วน) และเป็นผู ้
เสนอราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญเ สนอราคา
และกําหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560



(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
รายง 4

ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายในชุมชนตลาดหนองหม้อ หมู่ที 4 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธีตกลงราคาจ่ายตามข้อบัญญัติประจําปี
2560 เมือวั นที 23-25 มกราคม 2560 ได้มีผู ้ เสนอราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และเปิดซองพิจารณาเอกสาร
ของโครงการดังกล่าว ในวันที 27 มกราคม 2560 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่ง

มอบงาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก.ส  วาณิชย์คอนกรีต 386,900.- 45 วัน 60 วัน
2 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 388,000.- 45 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ส วาณิชย์คอนกรีต โดยนายสมชาย
สิวะสุธรรม  เป็นผู ้รับจ้าง ดําเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในชุมชนตลาดหนองหม้อ
หมู่ที 4 ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 386,900.- บาท (สามแสนแปดหมืนหกพั นเ ก้ าร้ อยบ าทถ้วน)
และเป็นผู ้ เสนอราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญ
ชวน และกําหนดไว้



ประกาศ    ณ    ว ันที 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
รายงานผลสอบราคาจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไทร 3

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาจัดจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางว ันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไทรหมู่ที 3 ตําบลสวนหลวง 24 พฤศจิกายน 2558
ไปแล้วนัน โดยมีผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 1 ราย 1 ซอง และเปิดซองสอบราคา ในวันที 11
ธันวาคม 2558 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่งมอบ

งาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 140,000.- 280 วัน 350 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้างนางเกสร  ช่วยเชือ เป็นผู ้ รับจ้าง
ดําเนินการจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางว ันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไทร หมู่ที 3 ตําบลสวนหลวง
ซึงได้ เสนอราคา   เป็นเงิน 140,000,.- บาท (หนึงแสนสีหมืนบาทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอราคาตําสุ ดและเ ป็นผ ู ้ทีมี



คุณสมบัติถูกต้องตามเงือนไ ขใ นเ อกสา รสอบร าคา ซึงไม่ เกิ นราคากลางได้กําหนดไว้   เป็นเงิน 140,000 .-บาท
(หนึงแสนสีหมืนบาทถ้วน)

ประกาศ    ณ    ว ันที 11 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

(นายบุญยืน    ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

๘๑๒๐๒/ องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
๔ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ

นศ ๘๐๑๙๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

บุ ๓ โครงการ

เรียน ผู ้ใหญ่บ้าน ๑๓ และสมาชิก อบต. ๑๓

สําเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง จํานวน ๑ ฉบับ

องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง ได้ดําเนินการทํางานโครงการปรับปรุงถนนสาย
๑๓ ตําบลสวนหลวง งบประมาณ ๒๓๒,๐๐๐ บาท  กําหนดงานแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

จ่าย

กระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้ว    จึงได้ส่งสําเนา



ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

ส่วนโยธา
โทร ๐-๗๕๓๖-๒๕๗๑ ต่อ ๑๕
โทรสาร ๐-๗๕๓๖-๒๑๗๗ ต่อ ๑๘
www.abtsuanluang.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
รายงานผลโครงการ จํานวน 4 โครงการ 8 ตําบลสวนหลวง

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการขุดลอกคูส่งนํ า
จํานวน 4 โครงการ หมู่ที 8 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธีตกลงราคา จ่ายขาดเงินสะสม 8-10 มีนาคม
2560 ได้มีผู ้ เสนอราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และเปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการดังกล่าว ในวันที
13 มีนาคม 2560 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 ร้านวิโรจน์การค้า 105,000.- 45 วัน 60 วัน
2 ร้านเสรีการก่อสร้าง 105,400.- 45 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง ร้านวิโรจน์การค้า โดยนายวิโรจน์
รัตนญาติ เป็นผู ้รับจ้างดําเนินการโครงการขุดลอกคูส่งนํ า จํานวน 4 โครงการ หมู่ที 8 ตําบลสวนหลวง

www.abtsuanluang.go.th


ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 105,000.- บาท (หนึงแสนห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผู ้เสนอราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญช วนและกํ าหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
รายงานผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย -คลองขวาง( 2)

8 ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายซอยรางนํ า-คลองขวาง(ช่วงที 2) หมู่ที 4 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธีสอบราคา จ่ายจากเงินจ่ายขาดสะสม
ประจําปี พ.ศ.2560 และได้มีผูย้ืนซองสอบ ราคา จํานวน 8 ราย 8 ซอง ซึงทา ง คณะกรรมการไดเ้ปิดซองพิจารณา
โครงการดังกล่าว ในวันที 8 สิงหาคม 2560 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่ง

มอบงาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก.ปวรรตการโยธา 605,000.- 45 วัน 60 วัน
2 หจก.ส วาณิชย์ พาณิชย์ 790,000.- 45 วัน 60 วัน
3. หจก.จงวัฒนาก่อสร้าง 800,000.- 45 วัน 60 วัน
4. หจก.ท่าพญาการสร้าง 770,169.30 45 วัน 60 วัน
5. หจก.ทองจิตร์ฯ 629,000.- 45 วัน 60 วัน



6. บริษัทรักษาความปลอดภัย
สยามนคร จํากัด

616,500.- 45 วัน 60 วัน

7. หจก.ชูเพ็ชรการโยธา 639,900.- 45 วัน 60 วัน
8. ร้านวิโรจน์การค้า 710,000.- 45 วนั 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ปวรรตกาโยธา โดยนางสาวจุฑาทิพย์
ทองแกมนาค เป็นผู ้ รับจ้าง ดําเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยรางนํ า-คลองขวาง (ช่วงที 2)
หมูที่ 8 ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 605,000.- บาท (หกแสนห้าพันบาทถ้วน)และเป็นผู ้ เสนอราคาตําสุด
ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ ประกาศสอบราคาไปแล้ว เป็นเงิน
900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) และตํากว่ าราคากลาง 295,000.- บาท (สองแสนเก้าหมืนห้ าพั นบา ทถ ้ วน ) คิดเป็น
ร้อยละ 32.78

ประกาศ    ณ    ว ันที 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
- 7 ตําบลสวนหลวง

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน
สายบ้านเลียน -บ้านนายแจ้ง หมู่ที 7 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธีตกลงราคา จ่ายขาดเงินสะสม 24-28
มีนาคม 2559 ได้มีผู ้ เสนอราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และเปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการดังกล่าว
ในวันที 29 มีนาคม 2559 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่ง

มอบงาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 422,500.- 45 วัน 60 วัน
2 หจก.บัวจันทร์การโยธา 424,000.- 45 วัน 60 วัน



ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดยนายอนันต์
อินฉาย   เป็นผู ้ รับจ้างดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเลียน -บ้านนายแจ้ง หมู่ที 7 ตําบลสวนหลวง
ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 422,500.- บาท (สีแสนสองหมื นสอง พั นห้า ร้อยบ าทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอราคาตําสุด
ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญช วน และกํ าหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจรัส-บ้านนางบุญเรือน(ช่วงที 2)

หมู่ที 11 ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจรัส-บ้านนางบุญเรือน(ช่วงที 2) หมู่ที 11 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธีตกลงราคา
จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี 2560 เมือวั นที 19-21 สิงหาคม 2560 ได้มีผู ้ เสนอราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง
และเปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการดังกล่าว ในวันที 24 กันยายน 2560 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่ง

มอบงาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก. ส วาณิชย์ คอนกรีต 461,300.- 45 วัน 30 วัน
2 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 461,600.- 45 วัน 30 วัน



ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ส วาณิชย์ คอนกรีต โดย
นายสมชาย  สิวะสุธรรม เป็นผู ้ รับจ้าง ดําเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจรัส-
บ้านนางบุญเรือน(ช่วงที 2) หมู่ที 11 ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 461,300.- บาท (สีแสน
หกหมืนหนึ งพันสา มร้ อย บาทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญแ ละกํ าหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม 8 เขตหมู่ที 10 –เขตหมู่ที 2 (ช่วงที 2)

หมู่ที 10 ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายกม 8 เขตหมู่ที 10 –เขตหมู่ที 2 (ช่วงที 2) หมู่ที 10 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธี
ตกลงราคา   จ่ายขาดเงินสะสมประจําปี 2560 เมือวั นที 18-21 สิงหาคม 2560 ได้มีผู ้ เสนอราคา จํานวน 2 ราย
2 ซอง และเปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการดังกล่าว ในวันที 22 สิงหาคม 2560 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ปวรรตการโยธา 484,000.- 45 วัน 30 วัน
2 หจก.ธนา 999 485,000.- 45 วัน 30 วัน



ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ปวรรตการโยธา โดยนางสาว
จุฑาทิพย์  ทองแกมนาค  เป็นผู ้ รับจ้าง ดําเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม 8 เขตหมู่ที
10-เขตหมู่ที 2(ช่วงที 2) หมู่ที 10 ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 484,000.- บาท (สีแสนแปดหมืน
สีพันบาทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวน
หลวงทีได้ เชิ ญช วน และกํ าหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสุวรรณ-บ้านนายหัน

หมู่ที 12 ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสุวรรณ-บ้านนายหัน หมู่ที 12 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธีตกลงราคา
จ่ายขาดเงินสะสมประจําปี 2560 เมือวั นที 18-21 สิงหาคม 2560 ได้มีผู ้ เสนอราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง
และเปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการดังกล่าว ในวันที 22 สิงหาคม 2560 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่ง

มอบงาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก.ปวรรตการโยธา 484,000.- 45 วัน 30 วัน
2 หจก.ธนา 999 485,000.- 45 วัน 30 วัน



ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ปวรรตการโยธา โดยนางสาว
จุฑาทิพย์  ทองแกมนาค  เป็นผู ้ รับจ้าง ดําเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้าน
นายสุวรรณ-บ้านนายหัน หมู่ที 12 ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 484,000.- บาท (สีแสนแปด
หมืนสี พันบ าทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบล
สวนหลวงทีได้ เชิ ญช วน และกํ าหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางลิงถึงบางไทร(บ้านนายจารีย์-บางไทร)

หมู่ที 6 ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบางลิงถึงบางไทร(บ้านนายจารีย-์บางไทร) หมู่ที 6 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธี
ตกลงราคา   จ่ายขาดเงินสะสมประจําปี 2560 เมือว ันที 18-21 สิงหาคม 2560 ได้มีผู ้ เสนอราคา จํานวน
2 ราย 2 ซอง และเปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการดังกล่าว ในวันที 22 สิงหาคม 2560 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่ง

มอบงาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 484,000.- 45 วัน 30 วัน
2 หจก.ปวรรตการโยธา 490,000.- 45 วัน 30 วัน



ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้น โดยนายอนันต์
อินฉาย   เป็นผู ้ รับจ้าง ดําเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางลิงถึงบางไทร(บ้านนายจารีย-์
บางไทร) หมู่ที 6 ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 484,000.- บาท ( าทถ้วน)
และเป็นผู ้ เสนอราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญ
ชวน และกําหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสุวรรณ-บ้านนายหัน

หมู่ที 12 ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสุวรรณ-บ้านนายหัน หมู่ที 12 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธีตกลงราคา   จ่ายตาม
ขอ้บัญญัติประจําปี 2559 เมือวั นที 4-5 กรกฎาคม 2559 ได้มีผู ้ เสนอราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และเปิดซอง
พิจารณาเอกสารของโครงการดังกล่าว ในวันที 6 กรกฎาคม 2559 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่ง

มอบงาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก.ปวรรตการโยธา 379,500.- 45 วัน 60 วัน



2 หจก.อีคอนกรีต 380,000.- 45 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ปวรรตการโยธา โดยนางสาว
จุฑาทิพย์ ทองแกมนาค เป็นผู ้ รับจ้าง ดําเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยก
บ้านนายสุวรรณ-บ้านนายหัน หมู่ที 12 ตําบลสวนหลวง  ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 379,500.- บาท(สามแสน
เจ็ดหมืนเ ก้ าพั นห้ าร้ อยบ าทถ้วน) และเป็นผู ้เสนอราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญช วน และกํ าหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม 8 เขตหมู่ที 10 – เขตหมู่ที 2

ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย กม 8 เขตหมู่ที 10 – เขตหมู่ที 2 ตําบลสวนหลวง โดยวิธีตกลงราคา จ่ายตามข้อบัญญัติประจําปี
2559 เมือวั นที 27-29 มิถุนายน 2559 ได้มีผู ้ เสนอราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และเปิดซองพิจารณาเอกสาร
ของโครงการดังกล่าว ในวันที 30 มิถุนายน 2559 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดสง่ หมายเหตุ



มอบงาน(วัน) (วัน)
1 หจก.ปวรรตการโยธา 379,500.- 45 วัน 60 วัน
2 หจก.อีคอนกรีต 380,000.- 45 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ปวรรตการโยธา โดยนางสาว
จุฑาทิพย์  ทองแกมนาค  เป็นผู ้ รับจ้าง ดําเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม 8 เขตหมู่ที
10- เขตหมู่ที 2 ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 379,500.- บาท (สามแสนเจ็ดหมืนเ ก้ าพั นห้ าร้ อย
บาทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
ทีได้ เชิ ญช วน และกํ าหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสุทิน-บ้านนายอ้วน  หมู่ที 8

ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านสุทิน-บ้านนายอ้วน หมู่ที 8 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธีตกลงราคา จ่ายตามข้อบัญญัติประจําปี
2559 ได้เชิญผู ้รับจ้างระหว่างว ันที 10-14 มิถุนายน 2559 ได้มีผู ้ เสนอราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และเปิด
ซองพิจารณาเอกสารของโครงการดังกล่าว ในวันที 15 มิถุนายน 2559 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ



1 หจก.ปวรรตการโยธา 190,000.- 45 วัน 60 วัน
2 หจก.อีคอนกรีต 191,000.- 45 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ปวรรตการโยธา โดยนางสาว
จุฑาทิพย์  ทองแกมนาค  เป็นผู ้ รับจ้าง ดําเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุทิน-
บ้านนายอ้วนหมู่ที 8 ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 190,000.- บาท( บาทถ้วน)
และเป็นผู ้ เสนอราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญ
ชวน และกําหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบน-คลองบางบ้าน(ช่วงที 2) หมู่ที 4

ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านบน-คลองบางบ้าน(ช่วงที 2) หมู่ที 4 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธีตกลงราคา จ่ายตามข้อบัญญัติ
ประจําปี 2559 24-26 พฤษภาคม 2559 ได้มีผู ้ เสนอราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และเปิดซอง
พิจารณาเอกสารของโครงการดังกล่าว ในวันที 27 พฤษภาคม 2559 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ปวรรตการโยธา 379,000.- 45 วัน 60 วัน



2 หจก.อีคอนกรีต 380,000.- 45 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ปวรรตการโยธา โดยนางสาว
จุฑาทิพย์  ทองแกมนาค  เป็นผู ้ รับจ้าง ดําเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบน- คลอง
บางบ้าน (ช่วงที 2) หมู่ที 4 ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 379,000.- บาท (สามแสนเจ็ดหมืน
เก้าพันบาทถ้วน) และเป็นผู ้เสนอราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวน
หลวงทีได้ เชิ ญช วน และกํ าหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองคก์ารบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง 5 ตําบลสวนหลวง

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองทุ่งเฟือ
หมู่ที 5 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธีตกลงราคา จ่ายขาดเงินสะสม 28-30 มีนาคม 2559 ได้มีผู ้ เสนอ
ราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และเปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการดังกล่าว ในวันที 30 มีนาคม 2559
ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.บัวจันทร์การโยธา 31,800.- 45 วัน 60 วัน
2 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 30,590.- 45 วัน 60 วัน



ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดยนายอนันต์
อินฉาย   เป็นผูรั้บจ้าง ดําเนินการโครงการขุดลอกคลองทุ่งเฟือ หมู่ที 5 ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา
เป็นเงิน 30,590.- บาท (สามหมืนห้ าร้ อยเ ก้ าสิ บบ าทถ้วน) และเป็นผู ้เสนอราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญช วน และกํ าหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายห่วง-สะพานบ้านนายแจ้ง  หมู่ที 3 ตําบลสวนหลวง

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน
สายบ้านนายห่วง-สะพานบ้านนายแจ้ง หมู่ที 3 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธีตกลงราคา จ่ายขาดเงินสะสม
24-28 มีนาคม 2559 ได้มีผู ้ เสนอราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และเปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการ
ดังกล่าว ในวันที 29 มีนาคม 2559 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 99,000.- 45 วัน 60 วัน
2 หจก.บัวจันทร์การโยธา 99,400.- 45 วัน 60 วัน



ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดยนายอนันต์
อินฉาย   เป็นผู ้ รับจ้างดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเลียน -บ้านนายแจ้ง หมู่ที 7 ตําบลสวนหลวง
ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 99,000.- บาท (เก้าหมืนเ ก้ าพั นบ าทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญช วน และกํ าหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายสระไครควนพัง(ช่วงสะพานปูน) คลองราชดําริ  หมู่ที 13

ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย
สระไครควนพัง(ช่วงสะพานปูน) คลองราชดําริ หมู่ที 13 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธีตกลงราคา จ่ายขาดเงินสะสม

22-24 มีนาคม 2559 ได้มีผู ้ เสนอราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และเปิดซองพิจารณาเอกสารของ
โครงการดังกล่าว ในวันที 25 มีนาคม 2559 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.พรสุรีย์การโยธา 284,000.- 45 วัน 60 วัน
2 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 283,000.- 45 วัน 60 วัน



ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดยนายอนันต์
อินฉาย   เป็นผู ้ รับจ้างดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนสายสระไครควนพัง(ช่วงสะพานปูน) หมู่ที 13 ตําบล
สวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 283,000.- บาท (สองแสนแปดหมืนสา มพั นบ าทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอราคา
ตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้เชิญชวน  และกําหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนนสายบางไทร-กม 8 หมู่ที 2,10 ตําบลสวนหลวง

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบาง
ไทร-กม 8 หมู่ที 2,10 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธีตกลงราคา จ่ายขาดเงินสะสม 22-24 มีนาคม 2559
ได้มีผู ้ เสนอราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และเปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการดังกล่าว ในวันที 25 มีนาคม
2559 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่ง

มอบงาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 423,000.- 45 วัน 60 วัน
2 หจก.พรสุรีย์การโยธา 425,000.- 45 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดยนายอนันต์
อินฉาย   เป็นผู ้ รับจ้างดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางจารึก หมู่ที 8-หมู่ที 9 ตําบลสวนหลวง



ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 423,000.- บาท ( าทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอราคาตําสุด ซึงมี
คุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญช วนและกํ าหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนน  จํานวน 2 โครงการ หมู่ที 7 ตําบลสวนหลวง

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน
จํานวน 2 โครงการ หมู่ที 7 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธีตกลงราคา จ่ายขาดเงินสะสม 22-24 มีนาคม
2559 ได้มีผู ้ เสนอราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และเปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการดังกล่าว ในวันที
25 มีนาคม 2559 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 472,000.- 45 วัน 60 วัน
2 หจก.พรสุรีย์การโยธา 474,000.- 45 วัน 60 วัน



ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดยนายอนันต์
อินฉาย   เป็นผู ้ รับจ้างดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนน จํานวน 2 โครงการ  หมู่ที 7 ตําบลสวนหลวง
ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 472,000.- บาท ( าทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอราคาตําสุด ซึงมี
คุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญช วนและกํ าหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนน  จํานวน 2 โครงการ หมู่ที 7 ตําบลสวนหลวง

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน
จํานวน 2 โครงการ หมู่ที 7 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธีตกลงราคา จ่ายขาดเงินสะสม 24-28 มีนาคม
2559 ได้มีผู ้ เสนอราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และเปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการดังกล่าว ในวันที
29 มีนาคม 2559 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่ง

มอบงาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 405,000.- 45 วัน 60 วัน
2 หจก.บัวจันทร์การโยธา 407,000.- 45 วัน 60 วัน



ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดยนายอนันต์
อินฉาย   เป็นผู ้ รับจ้างดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนน จํานวน 2 โครงการ  หมู่ที 7 ตําบลสวนหลวง
ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 405,000.- บาท (สีแสนห้ าพั นบ าทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญช วนและกํ าหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนน  จํานวน 3 โครงการ หมู่ที 1 ตําบลสวนหลวง

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน
จํานวน 3 โครงการ หมู่ที 1 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธีตกลงราคา จ่ายขาดเงินสะสม 22-24 มีนาคม
2559 ได้มีผูเ้สนอราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และเปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการดังกล่าว ในวันที
25 มีนาคม 2559 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่ง

มอบงาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 343,000.- 45 วัน 60 วัน
2 หจก.พรสุรีย์การโยธา 352,000.- 45 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดยนายอนันต์
อินฉาย   เป็นผู ้ รับจ้างดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนน จํานวน 2 โครงการ  หมู่ที 7 ตําบลสวนหลวง



ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 343,000.- บาท ( าทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอราคาตําสุด ซึงมี
คุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญช วนและกํ าหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนน  จํานวน 3 โครงการ หมู่ที 8 ตําบลสวนหลวง

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน
จํานวน 3 โครงการ หมู่ที 8 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธีตกลงราคา จ่ายขาดเงินสะสม 22-24 มีนาคม
2559 ได้มีผู ้ เสนอราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และเปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการดังกล่าว ในวันที
24 มีนาคม 2559 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน)

าคา
(วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.บัวจันทร์การโยธา 199,000.- 45 วัน 60 วัน
2 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 198,000.- 45 วัน 60 วัน



ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดยนายอนันต์
อินฉาย   เป็นผู ้ รับจา้ง ดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนน จํานวน 3 โครงการ  หมู่ที 7 ตําบลสวนหลวง
ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 198,000.- บาท ( าทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอราคาตําสุด
ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญช วนและกํ าหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนน  จํานวน 2 โครงการ หมู่ที 12 ตําบลสวนหลวง

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน
จํานวน 2 โครงการ หมู่ที 12 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธีตกลงราคา จ่ายขาดเงินสะสม 21-23 มีนาคม
2559 ได้มีผู ้ เสนอราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และเปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการดังกล่าว ในวันที
24 มีนาคม 2559 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่ง
มอบงาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก.จิรภัทรกิจ บี ซี 349,000.- 45 วัน 60 วัน
2 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 347,000.- 45 วัน 60 วัน



ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพจิารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดย
นายอนันต์ อินฉาย   เป็นผู ้รับจ้างดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนน จํานวน 2 โครงการ  หมู่ที 12 ตําบล
สวนหลวง  ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 347,000.- บาท (สามแส าทถ้วน) และเป็นผู ้เสนอราคา
ตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญช วนและกํ าหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

สวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน  จํานวน2 โครงการ หมู่ที 3 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธี
ตกลงราคา จ่ายขาดเงินสะสม เมือวั นที 11-15 มีนาคม 2559 ได้มีผู ้ เสนอราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และ
เปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการดังกล่าว ในวันที 8 มีนาคม 2559 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่ง
มอบงาน

(วัน) (วัน)
หมายเหตุ

1 หจก.บัวจันทร์การโยธา 354,200.- 45 วัน 60 วัน
2 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 354,000.- 45 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์
โดยนายอนันต์ อินฉาย   เป็นผู ้ รับจ้างดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนน  จํานวน 2 โครงการ หมู่ที 3
ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 354,000.- บาท (สามแสนห้าหมืนสี พัน บาทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอ
ราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญช วน
และกําหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559



(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนน จํานวน 3 โครงการ หมู่ที 12 ตําบลสวนหลวง

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน
จํานวน 3 โครงการ หมู่ที 12 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธีตกลงราคา จ่ายขาดเงินสะสม 23-25 มีนาคม
2559 ได้มีผู ้ เสนอราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และเปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการดังกล่าว ในวันที
8 มีนาคม 2559 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่ง
มอบงาน

(วัน)
(วัน) หมายเหตุ

1 หจก.บัวจันทร์การโยธา 444,000.- 45 วัน 60 วัน
2 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 439,000.- 45 วัน 60 วัน



ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดยนายอนันต์
อินฉาย เป็นผู ้ รับจ้างดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนน จํานวน 3 โครงการ หมู่ที 12 ตําบลสวนหลวง
ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 439,000.- บาท (สีแสนสามหมืนเก้าพันบาทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอราคาตําสุด
ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้เชิญชวน และกําหนดไว้

ประกาศ    ณ วันที 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนน  จํานวน 4 โครงการ    หมู่ที 9 ตําบลสวนหลวง

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน
จํานวน 4 โครงการ หมู่ที 9 ตําบลสวนหลวง  โดยวิธีตกลงราคา จ่ายขาดเงินสะสม 18-23 มีนาคม
2559 ได้มีผู ้ เสนอราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และเปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการดังกล่าว ในวันที
24 มีนาคม 2559 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่ง
มอบงาน

(วัน)
(วัน) หมายเหตุ

1 หจก.บัวจันทร์การโยธา 227,000.- 45 วัน 60 วัน
2 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 224,000.- 45 วัน 60 วัน



ด้วยคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดยนายอนันต์
อินฉาย   เป็นผู ้ รับจ้างดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนน  จํานวน 4 โครงการ หมู่ที 9 ตําบลสวนหลวง
ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 224,000.- บาท (สองแสนสองหมืนสี พัน บาทถ้วน) และเป็นผูเ้สนอราคาตําสุด
ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญช วน   และกํ าหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลโครงการซ่อมแซมถนน  จํานวน 2 โครงการ   หมู่ที 3 ตําบลสวนหลวง

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน
จํานวน 2 โครงการ หมู่ที 3 ตําบลสวนหลวง โดยวิธีตกลงราคา จ่ายขาดเงินสะสม 11-15 มีนาคม
2559 ได้มีผู ้ เสนอราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และเปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการดังกล่าว ในวันที
8 มีนาคม 2559 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่ง
มอบงาน

(วัน)
(วัน) หมายเหตุ

1 หจก.บัวจันทร์การโยธา 354,200.- 45 วัน 60 วัน
2 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 354,000.- 45 วัน 60 วัน



ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์
โดยนายอนันต์ อินฉาย   เป็นผู ้ รับจ้างดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนน  จํานวน 2 โครงการ หมู่ที 3
ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 354,000.- บาท (สามแสนห้าหมืนสี พัน บาทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอ
ราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงทีได้ เชิ ญช วน
และกําหนดไว้

ประกาศ    ณ    ว ันที 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านบน-คลองฆ้อง(ช่วงหน้า  อบต.) หมู่ที 4 ตําบลสวนหลวง

……………………….



ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดจ้ัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านบน-คลอง
ฆ้อง(ช่วงหน้า อบต.)หมูที 4 ตําบลสวนหลวง โดยซ่อมแซมผิวจราจรกว้างเฉลีย 8.6 เมตร  ระยะทางยาว 85เมตร
( 731 ตร.ม.) ลงหินคลุกจํานวน 74 ลบ.ม. พร้อมบดอัดและฝังท่อ คสล. 0.40x1.00 เมตร
จํานวน 11 ท่อน พร้อมบ่อพัก  จ ํานวน 1 ชุด  ปูผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร(ตามแบบ
อบต.สวนหลวง ) และติดตังป้ ายปร ะชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐาน จํานวน1 ป้าย เป็นเงิน 415,500.- บาท (สี
แสนหนึงหมืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จึงได้เชิญผู ้รับจ้างทีมีผลง านปร ะเ ภทเ ดี ยวกั นก ั บง านจ ้ างมา รั บเ อกสา รกา รเ สนอราคา ในกา รจั ดจ้ าง
โครงการฯ  ระหว่างว ันที 10-16 กุมภาพันธ์ 2559 ตังแต่ เวลา 09.00-16.00 น. ณ  งานพัสดุ  กองคลัง อบต.
สวนหลวง

จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบทัวกั น

ประกาศ ณ วันที 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(นายบุญยืน  ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเจคลองฆ้อง –ศาลาประชุม

หมู่บ้าน(บริเวณ วัด ร.ร.)ช่วงที ๒ หมู่ที ๕ ตําบลสวนหลวง
……………………….



ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดว้่าจ้าง  หจก.นิรัชพรก่อสร้าง โดยนายอาชัญ
นราอาจ (ผู ้รับมอบอํานาจ) ของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเจคลองฆ้อง –ศาลาประชุม
หมู่บ้าน(บริเวณ ว ัด ร.ร.)ช่วงที ๒ หมู่ที ๕ ตําบลสวนหลวง โดยผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร  ระยะทางยาว ๒๐๐
เมตร ( ๘๐๐ ตารางเมตร) หนา ๐.๑๕ เมตร  ไหล่ทางหินคลุก  ข้างละ ๐.๒๐
เมตร (หรือพืนที ไหล่ ทาง ไม่ น้อยกว่ า ๘๐ ตร.ม.) ตามแบบแปลน อบต.สวนหลวง และติดตังป้ ายปร ะชา สั มพั นธ ์
ตามแบบมาตรฐาน จํานวน ๑ ป้าย  และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชัวคราว  จํ านว น ๑ ป้าย ตามสัญญาจ้างเลขที
๗/๒๕๖๐ ลงวันที ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ รวมเป็นเงิน ๔๓๐,๐๐๐.- บาท (สีแสนสามหมืนบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  จึงได้ดําเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว  เสร็จเรียบร้อย
๕ ตําบลสวนหลวง

จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบทัวกั น

ประกาศ ณ วันที ๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายบุญยืน  ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อนําแดง หมู่ที 13 ตําบลสวนหลวง

……………………….



ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง ไดว้่าจ้างหจก.เจียะรัตน์การโยธา โดยนายฉัตรชัย
เจียะรัตน์ ของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อนํ าแดง หมู่ที 13 ตําบลสวนหลวง โดยผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร  ระยะทางยาว 200 เมตร (หรือพืนที คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.) หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.30 เมตร (หรือพืนที ไหล่ ทาง ไม่ น้อยกว่ า 120 ตร.ม.) ตามแบบ ท 1-01 พร้อมติดตัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน  จํานวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชัวคราว
จํานวน 1 ป้าย ตามสัญญาจ้างเลขที 32/2558 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2558 เป็นเงิน 309,800.- บาท (สามแสน
เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  จึงได้ดําเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที 18
สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ   สถานทีก่อสร ้ าง  หมู ่ที 13 ตําบลสวนหลวง

จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบทัวกั น

ประกาศ ณ วันที 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

(นายบุญยืน  ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเจ  หมู่ที 5 ตําบลสวนหลวง

……………………….



ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง ไดว้่าจ้าง ร้านจิรวุฒ์โยธากิจ  โดยนางธิดารัตน์  รักษา
ชล  ของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเจ   หมู่ที 5 ตําบลสวนหลวง   โดยผิวจราจรกว้าง 4
เมตร  ระยะทางยาว 50 เมตร ( 200 ตร.ม.) หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.30 เมตร ( 30 ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวง พร้อมติดตังป้ ายปร ะชา สั มพั นธ ์
โครงการตามแบบมาตรฐาน  จํานวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชัวคราว  จํ านว น 1 ป้าย ตามสัญญา
จ้างเลขที 31/2558 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2558 เป็นเงิน 79,000.- บาท (เจ็ดหมืนเ ก้ าพั นบา ทถ้ วน )

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  จึงได้ดําเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว  ในวันที7
สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ   สถานทีก่อสร้าง  หมู่ที 5 ตําบลสวนหลวง

จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบทัวกั น

ประกาศ ณ วันที 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

(นายบุญยืน  ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง



เรือง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนในพืนที ตํา บลสวนหล ว ง  จํา นวน ๑๐ โครงการ
( ๑)

……………………….

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง ไดว้่าจ้างหจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดยนายอนันต์
อินฉาย ผู ้ รับจ้าง  เข้าทํางานโครงการปรับปรุง สวนหลวง จํานวน ๑๐ โครงการ ตามสัญญา
จ้างเลขที ๗/๒๕๕๖ ลงวันที ๕ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นเงิน ,๐๐๐.- บาท (สีแสนสีหมืนสีพันบาทถ้วน) กําหนด
งานแล้วเสร็จ ๖๐ วัน  โดยตังจ่ ายจากเ งิ นจ่ายขาดสะสม

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  จึงได้ดําเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว  ในวันที๒๔
กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หมู่ที ๑ ,๒ และหมู่ที ๗ (รายละเอียดตามสัญญาจ้างทุกประการ)

จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบทัวกั น

ประกาศ ณ วันที ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายบุญยืน  ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลสอบราคาซือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครืองจ่ ายสา รละลา ย จํ านว น ๓ ชุด

……………………….



ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาซือครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เครือง จ่ ายสา รละลา ย  จํ านว น ๓ ชุด เมือวั นที ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ไปแล้วนัน และได้
เปิดซองสอบราคาเมือว ันที ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน ๓ ราย ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่งมอบ

พัสด(ุวัน) (วัน) หมายเหตุ

๑ หสม.ส  พัทลุงเคมีภัณฑ์ ๙๙๐,๐๐๐.- ๓๐ วัน ๖๐ วัน
๒ หสม. ๑๐๐,๒๐๐.- ๓๐ วัน ๖๐ วัน
๓ หจก.ศรีจันทร์  เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ๘๘,๗๒๔.๔๐ ๓๐ วัน ๖๐ วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดซือครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เครือง จ่ ายสา รละลา ย  จํ านว น ๓ ชุด จาก หจก.ศรีจันทร์  เซ็นเตอร์ เซอร์วิส โดยนายอาวุธ  ศรีจันทร์
เป็นผูข้าย ได้เสนอราคาเป็นเงิน ๘๘,๗๒๔.๔๐- บาท (แปดหมืนแปดพัน บาทสีสิบสตา งค์ ) เป็นผู ้
เสนอราคาถูกต้องและตําสุ ด และผู ้ทีมีคุณส มบั ติครบถ้วนทุกประการ ตามเงือนไ ขใ นเ อกสา รสอ บราคาองค์การ
บริหารส่วนตําบลสวนหลวง

ประกาศ ณ วันที ๑๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนําด้ วยไ ฟฟ้ าบ้ านบน หมู่ที 4 ตําบลสวนหลวง

…..……………………….



ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดด้ําเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีสูบนํ าด้ วยไฟฟ้ าบ้ านบน หมู่ที 4 ตําบลสวนหลวง 20 มกราคม 2559 ได้มีผู ้ เสนอราคา
จํานวน 1 ราย 1 ซอง และเปิดซองพิจารณาเอกสารของโครงการดังกล่าว ในวันที 28 มกราคม 2559 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่ง
มอบงาน

(วัน)
(วัน) หมายเหตุ

1 หจก.จิตรประชาการค้า 725,000.- 60 วัน 90 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.จิตรประชาการค้า โดย
นายสมจิตร ทับรอด เป็นผู ้รับจ้าง ดําเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนํ าด้ วยไฟฟ้ าบ้านบน หมู่ที 4
ตําบลสวนหลวง ซึงได้เสนอราคา เป็นเงิน 725,000.- บาท (เจ็ดแสนสองหมืนห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอ
ราคาตําสุด ซึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามเอกสารขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวงไดก้ําหนดไว้

ประกาศ ณ    ว ันที 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บุญยืน   ประทุมมาศ

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างรัว ศพด .บ้านหนองหม้อ,โครงการก่อสร้างเสาธง ศพด.

บ้านหนองหม้อ   และโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  ศพด. บ้านหนองหม้อ หมู่ที 4
ตําบลสวนหลวง

…..……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างรัว
ศพด.บ้านหนองหม้อ,โครงการก่อสร้างเสาธง ศพด.บ้านหนองหม้อ และโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
ศพด.บ้านหนองหม้อ หมู่ที 4 ตําบลสวนหลวง เมือวั นที 19 ตุลาคม 2559 ไปแล้วนัน โดยมีผู ้มายืนซอง
เอกสารสอบราคา จํานวน 3 ราย 3 ซอง และเปิดซองสอบราคา ในวันที 7 พฤศจิกายน 2559 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่งมอบ

งาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 บจ. น
จํากัด

760,550.- 60 วัน 90 วัน

2 ร้านวิโรจน์การค้า 729,900.- 60 วัน 90 วัน
3 หจก.เจียะรัตน์การโยธา 690,000.- 60 วัน 90 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.เจียะรัตน์ โยธา  โดยนาย
ฉัตรชยั  เจียะรัตน์ เป็นผู ้รับจ้าง และดําเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรัว ศพด .บ้านหนองหม้อ,โครงการก่อสร้าง
เสาธง ศพด.บ้านหนองหม้อ และโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศพด.บ้านหนองหม้อ หมู่ที 4 ตําบลสวน
หลวง ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 690,000.- บาท (หกแสนเก้าหมืนบาทถ้วน) เป็นผู ้ทีมีคุณส มบั ติถูกต้องตาม
เงือนไ ขใ นเ อกสา รสอบร าคา ส่วนราคากลางได้กําหนดไว้ เป็นเงิน 799,040 .- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมืนเก้าพันสีสิบ
บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 13.65

ประกาศ    ณ    ว ันที 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(นายบุญยืน    ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลสอบราคาจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมบูรณ์-บ้าน ด.ต.

ชัยณรงค์   หมู่ที 11 ตําบลสวนหลวง
…..……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง ได้ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมบูรณ์-บ้าน ด.ต.ชัยณรงค์ หมู่ที 11 ตําบลสวนหลวง เมือวั นที 5 กุมภาพันธ์
2559 ไปแล้วนัน โดยมีผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และเปิดซองสอบราคา ในวนัที
23 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่งมอบ

งาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 226,400.- 45 วัน 60 วัน
2 ร้านปวรรตการโยธา 224,900.- 45 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ปวรรตการโยธา  โดย
นางสาวจุฑาทิพย์  ทองแกมนาค เป็นผู ้รับจ้าง และดําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสมบูรณ์-บ้าน ด.ต.ชัยณรงค์ หมู่ที 11 ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 224,900.- บาท
(สองแสนสองหมืนสี พันเก ้ า ร้อย บาทถ้วน) เป็นผู ้ทีมีคุณส มบั ติถูกต้องตามเงือนไ ขใ นเ อกสา รสอบร าคา ส่วนราคา
กลางได้กําหนดไว้ เป็นเงิน 226,400 .- บาท ( บาทถ้วน)

ประกาศ    ณ    วนัที 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

(นายบุญยืน    ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลสอบราคา 13

ตําบลสวนหลวง
…..……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการซ่อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อนํ าแดง หมู่ที 13 ตําบลสวนหลวง 5 กุมภาพันธ์ 2559 ไปแล้วนัน
โดยมีผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และเปิดซองสอบราคา ในวันที 23 กุมภาพันธ์
2559 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่งมอบ

งาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 387,000.- 45 วัน 60 วัน
2 ร้านปวรรตการโยธา 387,600.- 45 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ โดย
นายอนันต์  อินฉาย เป็นผู ้รับจ้าง และดําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อนํ าแดง
หมู่ที 13 ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 387,000.- บาท (สามแสนแปดหมืนเจ็ดพันบาทถ้วน)
เป็นผู ้ทีมีคุณส มบั ติถูกต้องตามเงือนไ ขใ นเ อกสา รสอบร าคา ส่วนราคากลางได้กําหนดไว้ เป็นเงิน 387,600 .- บาท
(สามแสนแปดหมืนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ    ณ    ว ันที 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

(นายบุญยืน    ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง



เรือง รายงานผลสอบราคาจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฤทธิ-บ้านนายแก้ว
(ช่วงที 2) หมู่ที 9 ตําบลสวนหลวง

…..……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาจัดจ้างโครงการซ่อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฤทธิ-บ้านนายแก้ว(ช่วงที 2) หมู่ที 9 ตําบลสวนหลวง เมือวั นที 5
กุมภาพันธ์ 2559 ไปแล้วนัน โดยมีผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และเปิดซอง
สอบราคา ในวันที 23 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
งาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 168,400.- 45 วัน 60 วัน
2 ร้านปวรรตการโยธา 166,900.- 45 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ปวรรตการโยธา  โดย
นางสาวจุฑาทิพย์  ทองแกมนาค เป็นผู ้รับจ้าง และดําเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายฤทธิ-บ้านนายแก้ว(ช่วงที 2) หมู่ที 9 ตําบลสวนหลวง ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 166,900.- บาท
(หนึงแสนหกหมืนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เป็นผู ้ทีมีคุณส มบั ติถูกต้องตามเงือนไ ขใ นเ อกสา รสอบร าคา ส่วนราคา
กลางได้กําหนดไว้ เป็นเงิน 168,400 .- บาท (หนึงแสนหกหมืนแปดพันสีร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ    ณ    ว ันที 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

(นายบุญยืน    ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง



เรือง รายงานผลสอบราคาจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหม้อ
หมู่ที 9

…..……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาจัดจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางว ันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหม้อหมู่ที 9 ตําบลสวนหลวง 24 พฤศจิกายน 2558
ไปแล้วนัน โดยมีผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 2 ราย 2 ซอง และเปิดซองสอบราคา ในวนัที 11
ธันวาคม 2558 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
งาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 นางวันดี  ชูเพ็ชร 400,000.- 280 วัน 350 วัน
2 นางนิรชา  สงแสง 361,000.- 280 วัน 350 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง นางนิรชา  สงแสง เป็นผู ้รับจ้าง
ดําเนินการจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางว ันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหม้อ หมู่ที 9 ตําบลสวนหลวง
ซึงได้ เสนอราคา เป็นเงิน 361,000.- บาท (สามแสนหกหมืนหนึงพันบาทถ้วน) เป็นผู ้ทีมีคุณส มบั ติถูกต้ องตา ม
เงือนไ ขใ นเ อกสา รสอบร าคา ส่วนราคากลางได้กําหนดไว้ เป็นเงิน 380,800 .- บาท (สามแสนแปดหมืนแปดร้ อย
บาทถ้วน) ซึงตํ ากว่ า ราคากลา ง 19,800.- บาท (หนึงหมืนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ    ณ    วนัที 11 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

(นายบุญยืน    ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลสอบราคาโครงการ หมู่ที 8 ตําบลสวนหลวง

……………………….



ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมสถานีสูบนํ าด้ วย
ไฟฟ้า  หมู่ที 4 และสถานีสูบนํ าบ้ านบ่ อล้ อ หมู่ที 8 ตําบลสวนหลวง เ 2 มีนาคม 2558 ไปแล้วนัน
โดยมีผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 2 ราย และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ในวันที 19 มีนาคม
2558 ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่งมอบ

งาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก.ชูเพ็ชรการโยธา 790,000.- 45 ว ัน 60 ว ัน

หนังสือ
รับรอง
ผลงานไม่
ถูกต้อง

2 หจก.แอ เรีย ดี-คอนส. 794,700.- 45 ว ัน 60 ว ัน -

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว หจก.ชูเพ็ชรการโยธา โดยนางวันดี  ชูเพ็ชร
เป็นผู ้ รับจ้าง ได้เสนอราคาของโครงการ 4 และสถานีสูบ
นํ าบ้ านบ่ อล้ อ หมู่ที 8 ตําบลสวนหลวง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  และเพือใ ห้ เกิ ดป ระโยชน์ต่อทางราชการเห็นควรแจ้ง หจก.แอเรีย ดี
คอนส. โดยนายบัณฑิต  อุปการดี ซึงได้ เสนอราคา   เป็นเ งิ น 794,700.- บาท และเป็นผู ้ เสนอราคาตําถัดจาก
รายที 1
801,956.- บาท (แปดแสนหนึงพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) และตํากว่ าราคา กลา ง 7,256.- บาท (เจ็ดพันสอง
ร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
บุญยืน    ประทุมมาศ

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเจ  หมู่ที 5

…..……………………….



ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเจ หมู่ที 5 ตําบลสวนหลวง เมือวั นที 15 มิถุนายน 2558 ไปแล้วนัน โดยมี
ผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 4 ราย 4 ซอง และเปิดซองสอบราคา ในวันที 30 มิถุนายน 2558
ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่งมอบ

งาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 จิรวุฒ์โยธากิจ 79,000.- 60 วัน 90 วัน
2 หจก.เจียะรัตน์การโยธา 89,000.- 60 วัน 90 วัน
3 หจก.ชูเพ็ชรการโยธา 97,900.- 60 วัน 90 วัน
4 หจก.สกุลวงศ์คอมเมอร์เชียล 99,900.- 60 วัน 90 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้างจิรวุฒ์โยธากิจ โดยนางธิดารัตน์
รักษาชล เป็นผู ้ รับจ้าง ดําเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเจ หมู่ที 5 ตําบล
สวนหลวง  ซึงได้ เสนอราคา   เป็นเ งิ น 79,000,.- บาท (เจ็ดหมืนเ ก้ าพั นบาทถ้วน) และเป็นผู ้ เสนอราคาตําสุ ดและ
เป็นผู ้ทีมีคุณส มบั ติถูกต้องตามเงือนไ ขใ นเ อกสา รสอบร าคา   ราคา กลา งได้ กําหนดไว้    เป็นเ งิ น 108,000 .- บาท
(หนึงแสนแปดพั นบาทถ้วน) และตํากว่ าราคา กลา ง 29,000.- บาท (สองหมืนเ ก้ าพั นบา ทถ้ วน ) คิดเป็นร้อยละ
26.85

ประกาศ    ณ    ว ันที 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

(นายบุญยืน    ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศ ณ วันที 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

บุญยืน ประทุมมาศ

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวิลาศ -รางนําบ้ านก ํ านั น

หมู่ที 9 ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนางวิลาศ-รางนํ าบ้ านก ํ านั น  หมู ่ที 9 ตําบลสวนหลวง เมือวั นที 4 มิถุนายน 2558 ไปแล้ว
นัน โดยมีผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 6 ราย และเปิดซองสอบราคา ในวันที 19 มิถุนายน 2558
ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
งาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 335,000.- 60 ว ัน 90 ว ัน
2 หจก.ชูเพ็ชรการโยธา 359,000.- 60 ว ัน 90 ว ัน
3 หจก.เจียะรัตน์การโยธา 309,800.- 60 ว ัน 90 ว ัน
4 หจก.ควอทซ์การเด้น 366,600.- 60 ว ัน 90 ว ัน
5 หจก.โดมการโยธา 322,000.- 60 ว ัน 90 ว ัน
6 หจก.สกุลวงศ์คอมเมอร์เชียล 310,926 60 วัน 90 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.เจียะรัตน์การโยธา โดย
นายฉัตรชัย  เจียะรัตน์ เป็นผู ้รับจ้าง    ดําเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวิลาศ-

9 ตําบลสวนหลวง   ซึงได้ เสนอราคา   เป็นเ งิ น 309,800.- บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน)
และ เป็นผู ้ เสนอราคาตําสุ ด  และเ ป็นผ ู ้ทีมีคุณสม บั ต ิถูกต้องตามเ ง ื อนไขใ นเ อกสา รสอบร า คาราคากลาง ได้กําหนด
ไว้  เป็นเงิน 432,000.- บาท (สีแสน สามหมืนสองพันบาทถ้วน) และตํากว่ าราคา กลา ง 122,200.- บาท (หนึงแสน
สองหมืนสองพั นสอง ร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 28.29

ประกาศ ณ วนัที 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558

บุญยืน ประทุมมาศ



(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายอนามัย-รอบห้วย(ช่วงที 2)

หมู่ที 4 ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายอนามัย-รอบห้วย(ช่วงที 2) หมู่ที 4 ตําบลสวนหลวง 22 เมษายน 2558 ไปแล้วนัน
โดยมีผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 7 ราย และเปิดซองสอบราคา ในวันที 12 พฤษภาคม 2558

ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
งาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ชูเพ็ชรการโยธา 310,900.- 60 ว ัน 90 ว ัน

2 หจก.สกุลวงค์คอมเมอร์เชียล 267,800.- 60 ว ัน 90 ว ัน

3 หจก.นครไทยพัฒนาก่อสร้าง 280,000.- 60 ว ัน 90 ว ัน

4 หจก.อีคอนกรีต 250,000.- 60 ว ัน 90 ว ัน

หนังสือ
รับรอง
ผลงาน
ไม่ตรง

5 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 269,000.-
60 ว ัน

90 ว ัน

6 หจก.ท่าซักเซอร์วิส 330,000.-
60 ว ัน

90 ว ัน

7 หจก.โดมการโยธา 309,000.- 60 ว ัน 90 ว ัน



ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว หจก.อีคอนกรีต  โดยนางสาวสินี  เจียะรัตน์
เป็นผู ้ รับจ้าง เสนอเอกสารดําเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย- รอบห้วย (ช่วงที 2)
หมู่ที 4 ตําบลสวนหลวง   ซึงได้ เสนอราคา   เป็นเ งิ น 250,000.- บาท (สองแสนหา้หมืนบาทถ้วน) และเป็นผู ้เสนอ
ราคาตําสุ ด แต่คุณสมบัติไม่ถูกต้องตามเงือนไ ขใ นเ อกสา รสอบร าคา ราคา กลา ง ได้ กําหนดไว้ เห็นควรจัดจ้างราย
ถัดไป คือ หจก.สกุลวงศ์คอมเมอร์เชียล   เป็นเงิน 267,800.- บาท (สองแสนหกหมืนเจ็ดพันแปดบาทถ้วน)
และตํากว่ าราคา กลา ง 62,200.- บาท (หกหมืนสองพั นสอง ร้ อย บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 18.84 %

ประกาศ ณ วันที 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง



เรือง รายงานผลสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนิคม เยียมศิ ริ -
บ้าน ด.ต.ชัยณรงค์ หมู่ที 11 ตําบลสวนหลวง

……………………….
ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนิคม  เยียมศิ ริ-บ้าน  ด.ต.ชัยณรงค์ หมู่ที 11 ตําบลสวนหลวง
20 พฤษภาคม 2558 ไปแล้วนัน และเปิดซองสอบราคา ในวันที 5 มิถุนายน 2558 โดยมีผู ้มายืนซอง
เอกสารสอบราคา จํานวน 6 ราย ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
งาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก.เจียะรัตน์การโยธา 289,000.- 60 วัน 90 วัน
2 หจก.สกุลวงศ์คอมเมอร์เชียล 316,200.- 60 วัน 90 วัน
3 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 290,000.- 60 วัน 90 วัน
4 หจก.โดมการโยธา 299,900.- 60 วัน 90 วัน
5 หจก.ชูเพ็ชรการโยธา 325,900.- 60 วัน 90 วัน
6 จิรวุฒิโยธากิจ 300,000.- 60 วัน 90 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.เจียะรัตน์การโยธา
ดําเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนิคม  เยียมศิ ริ – บ้าน ด.ต.ชัยณรงค์  หมูที่ 11
ตําบลสวนหลวง  โดยนายฉัตรชัย  เจียะรัตน์ เป็นผู ้ รับจ้าง   ได้เสนอราคาเป็นเงิน 289,000.- บาท (สองแสน
แปดหมืนเ ก้ าพั นบาทถ้วน) เป็นผู ้ เสนอราคาตําสุ ด   และผู ้ทีมีคุณสม บั ต ิถูกต้องตามเ ง ื อนไขใ นเ อกสา รสอบร า คา
ซึงราคา กลา ง ได้ กําหนดไว้     เป็นเ งิ น 388,800- บาท (สามแสนแปดหมืนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ราคากลาง 99,800.- บาท (เก้าหมืนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) คิดตํากว่ าราคา กลา ง ร้ อยละ 25.66

ประกาศ ณ วันที 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558
บุญยืน ประทุมมาศ

(นายบุญยืน  ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง



เรือง รายงานผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายบางลิง-บางไทร(ช่วงที 1) หมู่ที 6 ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายบาง
ลิง-บางไทร (ช่วงที 1) หมู่ที 6 ตําบลสวนหลวง เมือวั นที 7 มิถุนายน 2555 ไปแล้วนัน และเปิดซองสอบ
ราคา ในวันที 25 มิถุนายน 2555 โดยมีผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 4 ราย ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
งาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 120,000.- 30 วัน 60 วัน
2 หจก.บี แอล นคร คอนฯ 149,000.- 30 วัน 60 วัน
3 หจก.บัวจันทร์การโยธา 135,000.- 30 วัน 60 วัน
4 หจก.ชูเพ็ชรการโยธา 143,500.- 30 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจา้ง หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์
ดําเนินการโครงการซ่อมแซมถนนสายบางลิง – บางไทร (ช่วงที 1 )หมู่ที 6 ตําบลสวนหลวง  โดยนายอนันต์
อินฉาย   เป็นผู ้ รับจ้าง   ได้เสนอราคาเป็นเงิน 120,000.- บาท (หนึงแสนสองหมื นบา ทถ้ วน ) เป็นผู ้เสนอราคา
ตําสุ ด   และผู ้
150,000- บาท (หนึงแสนห้ าหมื นบา ทถ้ วน ) 30,000.- บาท (สามหมืนบา ทถ้ วน ) คิดตํากว่ า
ราคากลาง ร้อยละ 20%

ประกาศ ณ วันที 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

บุญยืน  ประทุมมาศ
(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)

นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง



เรือง รายงานผลการสอบราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไทร หมู่ที 3 ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไทร หมู่ที 3 ตําบลสวนหลวง 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2554 นัน
และเปิดซองสอบราคา ในวันที 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยมีผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา
จํานวน 2 ราย ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
งาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 ร้านวิโรจน์การค้า 199,500.- 45 วัน 60 วัน
2 เค.เจ. การโยธา 199,000.- 45 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง เค.เจ.การโยธา เข้าดําเนินการ
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไทร หมู่ที 3 ตําบลสวนหลวง  โดยนายเสน่ห์  แก้วจันทร์ เป็นผู ้รับ
จ้าง  เสนอราคาเป็นเงิน 199,000.- บาท (หนึงแสนเก้าหมืนเ ก้ าพั นบา ทถ้ วน ) ได้เสนอราคาตําสุ ด และผู ้ทีมี

200,000- บาท (สองแสน
บาทถ้วน) ซึงตํ ากว่ า ราคากลา ง 1,000.- บาท

ประกาศ ณ วันที 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554

(นางสุภาพันธ์  นาคแป้น)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง



เรือง รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบางเสม็ด-พังการมวง (ช่วงที 2) หมู่ที 3
ตําบลสวนหลวง

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบาง
เสม็ด-พังการมวง(ช่วงที 2) หมู่ที 3 ตําบลสวนหลวง เมือวั นที 2 เมษายน 2555 ไปแล้วนัน และเปิดซอง
สอบราคา ในวันที 26 เมษายน 2555 โดยมีผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 1 ราย ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่งมอบ

งาน(วัน) (วัน) หมายเหตุ

1 หจก.ชูเพ็ชรการโยธา 149,000.- 30 วัน 60 วนั

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ชูเพ็ชรการโยธา
ดําเนินการโครงการปรับปรุงถนนสายบางเสม็ด – พังการมวง (ช่วงที 2 ) หมู่ที 3 ตําบลสวนหลวง
โดยนางวันดี   ชูเพ็ชร     เป็นผู ้ รับจ้าง   ได้เสนอราคาเป็นเงิน 149,000.- บาท ( )

เป็นเงิน 150,000- บาท (หนึงแสนห้ าหมื นบา ทถ้ วน ) 1,000.- บาท (หนึงพั นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2555

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

ได้ว่าจ้าง  ห้างหุ ้นส่วนจํากัด ทับทิมการโยธา
โดยนายชัยชนะ  เดชเดโช ได้เข้าทํางานโครงการก่อสร้าง คสล.สายบ้านบน-คลองฆ้อง  หมู่ที 4 ตําบล



สวนหลวง โดยถนนกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 600 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก 0.50 เมตร และตาม
แบบ ท.1-01 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กําหนดงานแล้วเสร็จ 45

31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 1,515,000.- บาท (
) โดยใช้งบจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ก่อสร้าง คสล.สายบ้านบน- 4 19 เดือนกันยายน  พ.ศ.2554 เป็นต้นไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

โดยนายวิโรจน์ รัตน
ญาติ  ได้เข้าทํางานโครงการปรับปรุงศาลาประชุมประจําหมู่บ้าน หมู่ที 8 ตําบลสวนหลวง ตามแบบแปลน อบต.

02/2554 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กําหนดงาน
แล้วเสร็จ 45 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 119,500.- บาท
( ) โดย

8 16 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ปร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง



โดยนายวิโรจน์ รัตน
ญาติ   ได้เข้าทํางานโครงการต่อเติมศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที 11 ตําบลสวนหลวง ตามแบบแปลน อบต.สวน

03/2554 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กําหนดงานแล้ว
เสร็จ 45 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 119,500.- บาท
( ร้อยบาทถ้วน)

11 16 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป



เงินตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2558
งบประมาณ 200,000.- บาท

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง



เรือง รายงานผลการสอบราคาโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะกา หมู่ที 8 ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสะกา หมู่ที 8 ตําบลสวนหลวง 21 เดือนกันยายน พ.ศ.2554 นัน และเปิดซองสอบราคา ใน
วันที 10 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2554 โดยมีผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 2 ราย ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
งาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ว.สมัยการโยธา 299,800.- 45 วัน 60 วัน
2 นลินาสน์การก่อสร้าง 299,400.- 45 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้างนลินาสน์การก่อสร้าง
เข้าดําเนินการโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะกา หมู่ที 8 ตําบลสวนหลวง โดยนางนลินาสน์ ปานเทพ
เป็นผู ้ รับจ้าง  เสนอราคาเป็นเงิน 299,400.- บาท (สองแสนเก้าหมืนเ ก้ าพั นสีร้อย บาทถ้วน) ไดเ้สนอ

เป็นเงิน
300,000- บาท (สามแสนบาทถ้วน) ซึงตํากว่ าราคา กลา ง 600.- บาท

ประกาศ ณ วันที 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง



เรือง รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเสนอ หมู่ที 8 ตําบลสวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน
นายเสนอ หมู่ที 8 ตําบลสวนหลวง 8 มีนาคม 2555 ไปแล้วนัน และเปิดซองสอบราคา ในวันที 2
เมษายน 2555 โดยมีผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 2 ราย ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
งาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ชูเพ็ชรการโยธา 148,450.- 30 วัน 60 วัน
2 หจก.ว  สมัยการโยธา 132,000.- 30 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก. ว สมัยการโยธา
ดําเนินการโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเสนอ หมู่ที 8 ตําบลสวนหลวง โดยนายธวัตร์  สมัย
เป็นผู ้ รับจ้าง  ได้เสนอราคาเป็นเงิน 132,000.- บาท (หนึงแสน สามหมืนสองพั นบาทถ้วน) เป็นผู ้เสนอราคาตําสุ ด

ซึงราคา กลา งได้ กําหนดไว้    เป็นเ งิ น150,000- บาท
(หนึงแสน ห้าหมืนบา ทถ้ วน ) 18,000.- บาท( )

ประกาศ ณ วันที 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2555

(นายบุญยืน   ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง



เรือง รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายพบ-เขตหมู่ที 13 หมู่ที 12
ตําบลสวนหลวง

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน
นายพบ-เขตหมู่ที 13 หมู่ที 12 ตําบลสวนหลวง 29 สิงหาคม 2554 ไปแล้วนัน และ เปิดซอง
สอบราคา ในวันที 14 กันยายน 2554 โดยมีผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 2 ราย ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
งาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ทองจิตร์อีควิปเม้นท์ 119,000.- 30 วัน 60 วัน
2 หจก.ชูเพ็ชรการโยธา 119,500.- 30 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้างห้างหุ้นส่วนจํากัดทองจิตร์
อีควิปเม้นท์  ดําเนินการโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายพบ-เขตหมู่ที 13 หมู่ที 12 ตําบลสวนหลวง
โดยนายอนันต์  อินฉาย  เป็นผู ้ รับจ้าง  ได้เสนอราคาเป็นเงิน 119,000.- บาท (
ถ้วน)
ไว้   เป็นเงิน 120,000- บาท (หนึงแสนสองหมื นบาทถ้วน) ซึงตํ ากว่ า ราคากลา ง 1,000.- บาท

ประกาศ ณ วันที 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลสอบราคาโครงการ หมู่ที 11 ตําบลสวนหลวง

……………………….



ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการต่อเติมศาลาประชุม
หมู่บ้าน หมู่ที 11 9 สิงหาคม 2554 ไปแล้วนัน และเปิดซองในวันที 26 สิงหาคม 2554 โดยมีผู ้มา
ยืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 2 ราย ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
งาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ว สมัยการโยธา 119,800.- 45 วัน 60 วัน
2 ร้านวิโรจน์การค้า 119,500.- 45 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้างโครงการต่อเติมศาลาประชุม
หมู่บ้าน หมู่ที 8 โดย ร้านวิโรจน์การค้า จากนายวิโรจน์  รัตนญาต เป็นผูรั้บจ้าง ได้เสนอราคาเป็นเงิน 119,500.-
บาท (หนึงแสนหนึงหมืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นผู ้ เสนอราคาตําสุ ด และผู ้ทีมีคุณส มบั ติถูกต้ องตา มเ งื อนไข
ในเอกสารสอบราคา  ซึงราคา กลา งได้ กําหนดไว้    เป็นเ งิ น120,000- บาท (หนึงแสน สองหมืนบาทถ้วน)
กว่าราคากลาง 500.- บาท

ประกาศ ณ วันที 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง รายงานผลสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายมิยาซาวา หมู่ที 1 ตําบลสวนหลวง

……………………….



ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายมิยา
ซาวา หมู่ที 1 19 กรกฎาคม 2554 ไปแล้วนัน และเปิดซองในวันที 5 สิงหาคม 2554 โดยมีผู ้มายืน
ซองเอกสารสอบราคา จํานวน 2 ราย ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
งาน(วัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ชูเพ็ชรการโยธา 103,800.- 30 วัน 60 วัน
2 หจก.ส.วุฒิพงษ์สถาปัตย์ 104,000.- 30 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนน สายมิยา
ซาวา หมู่ที 1 โดย หจก.ชูเพ็ชรการโยธา   จากนางวันดี  ชูเพ็ชร  เป็นผู ้ รับจ้าง  ได้เสนอราคาเป็นเงิน 103,800.-
บาท (หนึงแสน สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
เอกสารสอบราคา  ซึงราคา กลา งได้ กําหนดไว้    เป็นเ งิ น104,000- บาท (หนึงแสน สีพั นบาทถ้วน)
กลาง 200.- บาท

ประกาศ ณ วันที 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง สอบราคาครุภัณฑ์รถยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย)

……………………….



ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคารถยานพาหนะและขนส่ง
(รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย) 17 มกราคม 2551 ไปแล้วนัน และในวันที 7 มกราคม 2552 โดย มีผู ้มา
ยืนเ อกสา รสอบร าคา จํ านว น 3 ราย  ดังนี

ผูเ้สนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
พัสด(ุวัน) (วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ที.ซี.ซี เทรลเลอร์ แอนด์ ทรัค 1,790,000.- 30 วัน 60 วัน
2 หจก.ส.ขวาธิจักร 1,850,000.- 60 วัน 60 วัน
3 บริษัทวรรณพรซัพพลาย จํากัด 1,830,000.- 60 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดซือรถยานพา หนะ และขนส่ ง
(รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย) จาก หจก.ที.ซี.ซี เทรลเลอร์ แอนด์ทรัค เสนอราคาเป็นเงิน 1,790,000 .- บาท(หนึง
ล้านเจ็ดแสนเก้าหมืนบา ทถ้ วน ) สมบัติถูกต้องตามเงือนไ ขใ น
เอกสารสอบราคา  ซึงราคา กลา งได้ กําหนดไว้  เป็นเ งิ น1,800,000.- บาท (หนึงล้ านแ ปดแสนบา ทถ้ วน ) ซึงตํ ากว่ า
10,000.- บาท

ประกาศ  ณ  ว ันที 7 เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2552

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง



เรือง สอบราคาครุภัณฑ์รถยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกนําเ อนก ปร ะสง ค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
6,000 ลิตร ) จํานวน 1 คัน

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคารถยานพาหนะและขนส่ง
(รถยนต์บรรทุกนํ าเ อนกปร ะสง ค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ) จํานวน 1 คัน 14 มีนาคม
2554 ไปแล้วนัน และในวันที 30 มีนาคม 2554 โดย มีผู ้มายืนเ อกสา รสอบร าคา จํ านว น 2 ราย  ดังนี

ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
พัสด(ุวัน)

ยืนราคา
(วัน)

หมายเหตุ

1 บริษัท เจริญธนาธิปคาร์  จํากัด 1,997,000.- 60 วัน 90 วัน
2 หจก.สีแควอิ คว ิ ปเ ม้ นท์ 2,000,000.- 60 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดซือรถยานพา หนะ และขนส่ ง
(รถยนต์บรรทุกนํ าเ อนกปร ะส งค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร) จํานวน 1 คัน จาก บริษัทเจริญ ธนาธิป
คาร์  จํากัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,997,000 .- บาท(หนึงล้ าน เก้าแสนเก้าหมืนเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นผู ้เสนอราคา
ตําสุ ดกว่ าราคา กลา ง และผู ้ทีมีคุณสม บั ต ิถูกต้องตามเ ง ื อนไขใ นเ อกสา รสอบร า คา ซึงราคา กลา งได้ กําหนดไว้  เป็น
เงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึงตํ ากว่ า 3,000.- บาท

ประกาศ  ณ  ว ันที 30 เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2554

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง



เรือง สอบราคาครุภัณฑ์รถยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกนําเ อนก ปร ะสง ค์  ขนา ดควา มจ ุ ไม่ น้อยกว่ า
6,000 ลิตร ) จํานวน 1 คัน

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคารถยานพาหนะและขนส่ง
(รถยนต์บรรทุกนํ าเ อนกปร ะสง ค์   ขนา ดความจ ุ ไม่ น้ อยกว่า 6,000 ลิตร ) จํานวน 1 คัน 14 มีนาคม
2554 ไปแล้วนัน และในวันที 30 มีนาคม 2554 โดย มีผู ้มายืนเ อกสา รสอบร าคา จํ านว น 2 ราย  ดังนี

ที ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
พัสด(ุวัน)

ยืนร าคา
(วัน)

หมายเหตุ

1 บริษัท เจริญธนาธิปคาร์ จํากัด 1,997,000.- 60 วัน 90 วัน
2 หจก.สีแควอิ คว ิ ปเ ม้ นท์ 2,000,000.- 60 วัน 90 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดซือรถยานพา หนะ และขนส่ ง
(รถยนต์บรรทุกนํ าเ อนกปร ะสง ค์  ขนา ดความจ ุ ไม่ น้ อยกว่ า 6,000 ลิตร) จํานวน 1 คัน จาก บริษัทเจริญ ธนาธิป
คาร์  จํากัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,997,000 .- บาท( )

งได้
กําหนดไว้ เป็นเงิน2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึงตํ ากว่ า 3,000.- บาท

ประกาศ  ณ  ว ันที 30 เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2554

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง



เรือง สอบราคาครุภัณฑ์รถยานพาหนะและขนส่ง
(รถยนต์พยาบาลกู ้ ชีพฉุกเฉิน พร้อมเครืองมื ออุ ปกรณ์  กู ้ชีพ ) จํานวน 1 คัน

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคารถยานพาหนะและขนส่ง
(รถยนตพ์ยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมเครืองมื ออุ ปกรณ์ กู้ชีพ) จํานวน 1 คัน 8 มีนาคม 2554 ไป
แล้วนัน และในวันที23 มีนาคม 2554 โดย มีผู ้มายืนเ อกสา รสอบร าคา จํานวน 2 ราย  ดังนี

ที ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
พัสด(ุวัน)

ยืนร าคา
(วัน)

หมายเหตุ

1 บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรชัน   จํ ากัด 850,000.- 60 วัน 90 วัน
2 บริษัทโปรเรสคิวส์ 1 จํากัด 970,000.- 60 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดซือรถยานพา หนะ และขนส่ ง
(รถยนตพ์ยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน พร้อมเครืองมื ออุ ปกรณ์ กู้ชีพ) จํานวน 1 คัน จาก บริษัทเจริญฟีเออร์ คอร์เปอร์

จํากัด เสนอราคาเป็นเงิน 850,000 .- บาท(แปดแสนห้าหมืนบา ทถ้ วน ) เป็นผู ้เสนอราคาตําสุ ดกว่ าราคา
970,000.-

บาท (เก้าแสนเจ็ดหมืนบาทถ้วน) ซึงตํ ากว่ า 120,000.- บาท

ประกาศ  ณ  ว ันที 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554

องอาจ   หนูทองแก้ว

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง



เรือง สอบราคาซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้คบุ๊ค และเครืองพิ มพ์ คอมพิ วเ ตอร์ INKJET ALLIN ONE
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โน้คบุ๊ค จํานวน 4 เครือง และเครือง พิ มพ์ คอมพิ วเ ตอร ์ INKJET ALLIN ONE จํานวน4 เครือง 31
มกราคม 2554 ไปแล้วนัน และเปิดซองในวันที 15 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา
จํานวน 2 ราย ดังนี

ที ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดสง่มอบ
พัสด(ุวัน)

ยืนร าคา
(วัน)

หมายเหตุ

1 ร้านไอคอน มัลติมีเดีย 157,200.- 30 วัน 30 วัน
2 ร้านทีคอม เซอร์วิส 160,000.- 30 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดซือ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้คบุ๊ค
และเครือง พิมพ์คอมพิวเตอร์ Inkjet Allin  One โดยนางขวัญหญิง  อนุกูล เป็นผูข้าย ได้เสนอราคาเป็นเงิน
157,200.- บาท (หนึงแสนห้าหมืนเ จ็ ดพั นสองร้อยบาทถ้วน)
ตามเงือนไ ขใ นเ อกสา รสอบร าคา ซึงราคา กลา งได้ กําหนดไว้ เป็นเงิน 160,000- บาท (หนึงแสนหกหมืนบาท
ถ้วน) ซึงตํ ากว่ า ราคากลา ง 2,800.- บาท

ประกาศ  ณ  ว ันที 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

องอาจ  หนูทองแก้ว

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจําปี งบประมาณ  พ.ศ.2557

(CCTV)

งบประมาณ 900,000.- บาท
ราคากลาง                     บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง การจ้างออกแบบอาคารสํานักงาน อบต. สวนหลวง  และอาคารประกอบเพือใ ช้ ก่อสร ้ างอาคาร

หมู่ที 4 ตําบลสวนหลวง โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศจ้างการออกแบบอาคารสํานักงาน อบต.
และอาคารประกอบ เพือใ ช้ ก่อสร ้ างอา คา ร หมู่ที 4 ตําบลสวนหลวง 10 สิงหาคม 2554 ไปแล้วนัน
และเปิดซองในวันที 19 สิงหาคม 2554 โดยมีผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 3 ราย ดังนี
ที ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ

งานจ้าง(วัน)
ยืนร าคา

(วัน)
หมายเหตุ

1 โจมการค้า 270,000.- 45 วัน 60 วัน
2 แหนมดาวทอง 116,000.- 45 วัน 60 วัน
3. นายฉัตรเทพ  ชูสุข 252,000.- 60 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง นายฉัตรเทพ  ชูสุข
เป็นผู ้ รับจ้าง ได้เสนอราคาเป็นเงิน 252,000.- บาท (สองแสนห้าหมืนสองพันบาทถ้วน) เป็นผู ้ เสนอราคาตําสุ ด

นเงิน 252,000.- บาท
(สองแสนห้าหมืนสองพันบาทถ้วน) และคณะกรรมการได้ต่อรองราคาคงเหลือเพียง 250,000.-บาท (สองแสนห้า
หมืนบา ทถ้ วน ) พร้อมกําหนดส่งมอบงานเพียง 45 ว ันเท่านัน(ตามประกาศ อบต.สวนหลวง  เมือวั นที 10
สิงหาคม 2554)

ประกาศ ณ วันที 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนแยกริมคลองบางบ้านฝังตะวั นตก (ข้างบ้านนายแดง) หมู่ที 7 ตําบล

สวนหลวง
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแยก
ริมคลองบางบ้านฝังตะวั นตก (ข้างบ้านนายแดง) หมู่ที 7 ตําบลสวนหลวง 21 มีนาคม 2554 ไปแล้วนัน
และเปิดซองในวันที 5 เมษายน 2554 โดยมีผูม้ายืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 2 ราย ดังนี

ที ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
งานจ้าง(วัน)

ยืนร าคา
(วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ว.สมัยการโยธา 118,900.- 30 วัน 60 วัน
2 ร้านนิกะรุทธิ 119,500.- 30 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง  หจก.ว.สมัยการโยธา เป็น
ผู ้ รับจ้าง ได้เสนอราคาเป็นเงิน 118,900.- บาท (หนึงแสน หนึงหมื นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เป็นผู ้เสนอราคา

เป็นเงิน
120,000- บาท (หนึงแสน สองหมืนบา ทถ้ วน ) 1,100.- บาท

ประกาศ ณ วันที 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2554

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกดอนยาง-บ้านนายช่วย หมู่ที 13 ตําบลสวนหลวง

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสาย
สามแยกดอนยาง-บ้านนายช่วย  หมู่ที 13 ตําบลสวนหลวง 21 มีนาคม 2554 ไปแล้วนัน และเปิดซอง
ในวันที 5 เมษายน 2554 โดยมีผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 2 ราย ดังนี

ที ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
งานจ้าง(วัน)

ยืนร าคา
(วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ว.สมัยการโยธา 118,900.- 30 วัน 60 วัน
2 ร้านนิกะรุทธิ 119,000.- 30 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง  หจก.ว.สมัยการโยธา    เป็น
ผู ้ รับจ้าง ได้เสนอราคาเป็นเงิน 118,900.- บาท ( ) เป็นผู ้เสนอราคา
ตําสุ ด และผู ้ทีมีคุณสม บั ต ิถูกต้อ งตามเงือนไ ขใ นเ อกสา รสอบร าคา   ซึ งราคากลา ง ได้ กํา หนดไ ว้             เป็นเง ิ น
120,000- บาท (หนึงแสนสอง หมื นบา ทถ้ วน ) 428.- บาท

ประกาศ ณ วันที 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2554

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบางเสม็ด-พังการมวง หมู่ที 3 ตําบลสวนหลวง

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบาง
เสม็ด-พังการมวง หมู่ที 3 ตําบลสวนหลวง 9 มีนาคม 2553 ไปแล้วนัน และเปิดซอง ในวันที 24
มีนาคม 2553 โดยมีผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 2 ราย ดังนี

ที ผู ้ เสนอราคา ราคา
กําหนดส่งมอบ
งานจ้าง(วัน)

ยืนร าคา
(วัน) หมายเหตุ

1 หจก.สหวาณิชย์เอ็นจิเนียริง 160,000.- 30 วัน 60 วัน
2 ปัญญวัฒน์การโยธา 153,900.- 30 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง ปัญญวัฒน์การโยธา เป็นผู ้รับ
จ้าง ได้เสนอราคาเป็นเงิน 153,900.- บาท (หนึงแสนห้าหมืนสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เป็นผู ้ เสนอราคาตําสุ ด และ

172,000- บาท (หนึง
แสนเจ็ดหมืนสองพันบาทถ้วน) 18,100.- บาท

ประกาศ  ณ  ว ันที 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง สอบราคาซือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุประเภทเครืองรั บ-ส่ง วิทยุสือสา ร

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาซือครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ประเภทเครือง รั บ-ส่ง วิทยุสือสา ร 31 กรกฎาคม 2552 ไปแล้วนัน และเปิดซองในวันที 19 สิงหาคม
2552 โดยมีผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 2 ราย ดังนี

ที ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
พัสด(ุวัน)

ยืนร าคา
(วัน)

หมายเหตุ

1 ร้านนาพรุวิทยุโทรทัศน์และสือสาร 148,000.- 15 วัน 30 วัน
2 ร้าน เจ อาร์ สือสาร 147,800.- 15 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดซือคร ุ ภั ณฑ์ ไฟฟ้ าและวิ ทย ุ ปร ะเ ภท
เครือง รั บ-ส่ง วิทยุสือสา ร โดยร้าน เจ อาร์ สือสา ร เป็นผู ้รับขาย ได้เสนอราคาเป็นเงิน 147,800.- บาท (หนึงแสน
สีหมื นเจ ็ ดพันแปดร ้ อย บาทถ้วน)
ราคา  ซึงราคา กลา งได้ กําหนดไว้    เป็นเ งิ น148,000- บาท (หนึงแสน สีหมืนแปดพันบาทถว้น)
กลาง 200.- บาท

ประกาศ  ณ  ว ันที เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง สอบราคาโครงการขุดคูส่งนําสา ยบ้ านนา ยพบ -เขตหมู่ที 13 หมู่ที 12

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการขุดคูส่งนํ าสา ยบ้ าน
นายพบ-เขตหมู่ที 13 หมู่ที 12 26 มีนาคม 2553 ไปแล้วนัน และเปิดซองในวันที20 เมษายน 2553
โดยมีผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 5 ราย ดังนี

ที ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
งาน(วัน)

ยืนร าคา
(วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ศรีสุขคอนกรีต 168,000.- 45 วัน 60 วัน
2 นนท์พรเทวดา 109,000.- 45 วัน 60 วัน
3. หจก.สหวาณิชย์ เอ็นจิเนียริง 113,153.- 45 วัน 60 วัน
4. หจก.ชูเพ็ชรการโยธา 132,900.- 45 วัน 60 วัน
5. สํารวญการก่อสร้าง 145,880.- 45 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง นนท์พรเทวดา ผู ้ รับจ้าง ได้
เสนอราคาเป็นเงิน 109,000.- บาท (หนึงแสนเก้าพันบาทถ้วน) เป็นผู ้เสนอราคาตําสุ ด   และผู ้ทีมีคุณสม บั ต ิ

179,000- บาท (หนึงแสนเจ็ด
หมืนเก้าพันบาทถ้วน) ซึงตํ ากว่ า ราคากลา ง 70,000.- บาท

ประกาศ  ณ  ว ันที 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมพร-คลองขวาง  หมู่ที 8

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้าน
นายสมพร-คลองขวาง หมู่ที 8 20 เมษายน 2552 ไปแล้วนัน และเปิดซองในวันที 12 พฤษภาคม
2552 โดยมีผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 3 ราย ดังนี

ที ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
พัสด(ุวัน)

ยืนร าคา
(วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ว.สมัยการโยธา 202,900.- 30 วัน 60 วัน
2 หจก.ชูเพ็ชรการโยธา 204,000.- 30 วัน 60 วัน
3 ร้านนิกะรุทธิ 205,000.- 30 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้าง หจก.ว.สมัยการโยธา เป็นผู ้ รับ
จ้าง ได้เสนอราคาเป็นเงิน 202,900.- บาท (สองแสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
คุณสมบัติถูกต้องตามเงือนไ ขใ นเ อกสา รสอบร าคา   ซึ งราคากลา ง ได้ กํา หนดไ ว้   เป็นเง ิ น 205,000- บาท (สองแสนห้า
พันบาทถ้วน) 2,100.- บาท

ประกาศ  ณ วันที 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2552

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง สอบราคาโครงการขุดลอกคลองระบายนํา สา ยบ้ านผ ู ้ใหญ่ สุทัศน์  จั นทุ รส -คลองชลประทาน หมู่ที 7

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการขุดลอกคลองระบาย
นํ า สา ยบ้ านผ ู ้ใหญ่ สุ ทั ศน์  จั นทุ รส– คลองชลประทาน หมู่ที 7 17 มีนาคม 2552 ไปแล้วนัน และเปิด
ซองในวันที 1 เมษายน 2552 โดยมีผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 4 ราย ดังนี

ที ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
พัสด(ุวัน)

ยืนร าคา
(วัน)

หมายเหตุ

1 ร้านไทยธนาวุธ 108,000.- 30 วัน 60 วัน
2 ร้าน ส.สิริยาวัสดุก่อสร้าง 120,000.- 30 วัน 60 วัน
3 หจก.ชูเพ็ชรการโยธา 121,140.- 30 วัน 60 วัน
4 หสม.สหวาณิชย์เอ็นจิเนียริง 122,504.- 30 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้างโครงการขุดลอกคลองระบายนํ า
สายบ้านผู ้ใหญ่สุทัศน์ จันทุรส- คลองชลประทาน หมู่ที 7 จาก ร้านไทยธนาวุธ โดยนายอาวุธ  ชูทอง เสนอราคา
เป็นเงิน 108,000.- บาท (หนึงแสนแปดพั นบาทถ้วน) เป็นผู ้ เสนอราคาตําสุ ดกว่ าราคา กลา ง และผู ้ทีมีคุณสม บั ต ิ

150,000- บาท (หนึงแส ห้าหมืนบา ท
ถ้วน) 42,000.- บาท

ประกาศ  ณ  ว ันที 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2552

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง สอบราคาโครงการขยายท่อเมนจ่ายนําปร ะปา  หมู ่ที 10

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการขยายท่อเมนจ่าย
นํ าปร ะปา   หมู ่ที 10 2 มีนาคม 2552 ไปแล้วนัน และเปิดซองในวันที 17 มีนาคม 2552 โดยมี ผู ้มา
ยืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 5 ราย ดังนี

ที ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
พัสด(ุวัน)

ยืนร าค า
(วัน)

หมายเหตุ

1 สํารวญการก่อสร้าง 262,300.- 30 วัน 60 วัน
2 หจก.เฉลิมชัยนคร 263,500.- 30 วัน 60 วัน
3 หจก.อ.วิศวกรรมเชียรใหญ่ 136,107.- 30 วัน 60 วัน
4 หสม.ส.พัทลุงเคมีภัณฑ์ 262,500.- 30 วัน 60 วัน
5 หจก.นันท์นภัส บิลดิ ง 220,000.- 30 วัน 60 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้างโครงการขยายท่อเมนจ่าย
10 จาก หจก.อ.วิศวกรรมเชียรใหญ่ เสนอราคาเป็นเงิน 138,107.- บาท (

แปดพันหนึงร้ อยเ จ็ ดบาทถ้วน) เป็นผู ้ เสนอราคาตําสุ ดกว่ าราคา กลา ง และผู ้ทีมีคุณส มบั ติถูกต้ องตา มเ งื อนไขใน
เอกสารสอบราคา  ซึงราคา กลา งได้ กําหนดไว้    เป็นเ งิ น263,500- บาท (สองแสนหกหมืนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ซึงตํ ากว่ า ราคากลา ง 125,393.- บาท

ประกาศ  ณ  ว ันที 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน สาย
บา้นนายห้อย  บ้านนายโชติ  หมู่ที 4 2 กุมภาพันธ์ 2552 ไปแล้วนัน และเปิดซองในวันที 18
กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีผู ้มายืนซองเอกสารสอบราคา จํานวน 2 ราย ดังนี

ที ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
พัสด(ุวัน)

ยืนร าคา
(วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.นครไทยพัฒนาก่อสร้าง 22,000.- 15 วัน 30 วัน
2 นลินาสน์การก่อสร้าง 21,200.- 15 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน สาย
บ้านนายห้อย  บ้านนายโชติ  หมู่ที 4 จาก นลินาสน์การก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 21,200.- บาท (สองหมืน
หนึงพั นสอ งร้อยบาทถ้วน)
สอบราคา  ซึงราคา กลา งได้ กําหนดไว้    เป็นเ งิ น22,000- บาท ( )
ราคากลาง 800.- บาท

ประกาศ  ณ  ว ันที 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายแยก
ดอนทือ บ้านนางฉลอง เอียดราช  หมู่ที 4 2 กุมภาพันธ์ 2552 ไปแล้วนัน และในวันที 18 กุมภาพันธ์
2552 โดย มีผู ้มายืนเ อกสา รสอบร าคา จํ านว น 2 ราย ดังนี

ที ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
พัสด(ุวัน)

ยืนร าคา
(วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.นครไทยพัฒนาก่อสร้าง 65,000.- 15 วัน 30 วัน
2 นลินาสน์การก่อสร้าง 64,500.- 15 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน สายจาก
นลินาสน์การก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 64,500.- บาท (หกหมืนสี พันห้า ร้อย บาทถ้วน) เป็นผู ้ เสนอราคาตําสุ ดกว่ า
ราคากลาง และผู ้ทีมีคุณส มบั ติถูกต้ องตา มเ งื อนไขในเ อกสา ร สอบรา คา ซึงราคา กลา งได้ กําหนดไว้    เป็นเ งิ น
65,000 - บาท (หกหมืนห้ าพั นบาทถ้วน) ซึงตํ ากว่ า 500.- บาท

ประกาศ  ณ  ว ันที 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน สาย
บ้านนางนิคม  เยียมศิ ริ  บ้ านนา งบุ ญม ี   หง ส์ เกิ ด,แยกไปบ้านนางละออง  หมู่ที 11 2 กุมภาพันธ์ 2552
ไปแล้วนัน และในวันที 18 กุมภาพันธ์ 2552 โดย มีผู ้มายืนเ อกสา รสอบร าคา จํ านว น 2 ราย ดังนี

ที ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
พัสด(ุวัน)

ยืนร าคา
(วัน)

หมายเหตุ

1 หจก. 15 วัน 30 วัน
2 หจก. 15 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน สาย
จาก หจก. เสนอราคาเป็นเงิน .- บาท (บาทถ้วน)
ตามเงือนไ ขใ นเ อกสา รสอบร าคา   ซึ งราคากลา ง ได้ กํา หนดไ ว้    เป็นเง ิ น - บาท (บาทถ้วน) ซึงตํ ากว่ า .- บาท

ประกาศ  ณ  ว ันที 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีต  คลองราชดําริ หมู่ที 13 เมือว ันที 2 กุมภาพันธ์ 2552 ไปแล้วนัน และในวันที 18 กุมภาพันธ์ 2552
โดย มีผู ้มายืนเ อกสา รสอบร าคา จํ านว น 4 ราย ดังนี

ที ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
พัสด(ุวัน)

ยืนร าคา
(วัน)

หมายเหตุ

1 หจก. 15 วัน 30 วัน
2 หจก. 15 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน สาย
จาก หจก. เสนอราคาเป็นเงิน .- บาท (บาทถ้วน) เป็นผู ้เสนอราคาตําสุ ดกว่ าราคา กลา ง และผู ้ทีมีคุณสม บั ต ิถูกต้อง

นเงิน - บาท (บาทถ้วน) ซึงตํ ากว่ า .- บาท

ประกาศ  ณ  ว ันที 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีต  คลองราชดําริ หมู่ที 13 2 กุมภาพันธ์ 2552 ไปแล้วนัน และในวันที 18 กุมภาพันธ์ 2552
โดย มีผู ้มายืนเ อกสา รสอบร าคา จํ านว น 3 ราย ดังนี

ที ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
พัสด(ุวัน)

ยืนร าคา
(วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ชูเพ็ชรการโยธา 85,000 15 วัน 30 วัน
2 นลินาสน์การก่อสร้าง 84,200 15 วัน 30 วัน
3 หจก.นครไทยพัฒนาการก่อสร้าง 83,800 15 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน สาย
จาก หจก.นครไทยพัฒนาก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 83,800.- บาท (แปดหมืนสา มพั นแปดร้ อย บาทถ้วน)
เป็นผู ้ เสนอราคาตําสุ ดกว่ าราคา กลา ง และผู ้ทีมีคุณสม บั ต ิถูกต้ องตามเ ง ื อนไขใ นเ อกสา รสอบร า คา  ซึงราคากล างได้
กําหนดไว้   เป็นเงิน85,000- บาท (แปดหมืนห้ าพั นบา ทถ ้ วน ) ซึงตํ ากว่ า 800.- บาท

ประกาศ  ณ  ว ันที 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนสาย
11 2 กุมภาพันธ์ 2552 ไปแล้วนัน และในวันที 18 กุมภาพันธ์ 2552

โดย มีผู ้มายนืเอกสารสอบราคาจํานวน 2 ราย ดังนี

ที ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
พัสด(ุวัน)

ยืนร าคา
(วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ชูเพ็ชรการโยธา 37,700 15 วัน 30 วัน
2 หจก.นครไทยพัฒนาก่อสร้าง 38,000 15 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน สาย
จาก หจก.ชูเพ็ชรการโยธา เสนอราคาเป็นเงิน 37,700.- บาท (สามหมืนเ จ็ ดพั นเ จ็ ดร ้ อยบา ทถ้ วน ) เป็นผู ้ เสนอ

เป็นเงิน 38,000- บาท (สามหมืนแปดพั นบา ทถ้ วน ) ซึงตํ ากว่ า 300.- บาท

ประกาศ  ณ  ว ันที 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนางนิคม  เยียมศิ ริ บ้านนางบุญมี  หงส์เกิด,แยกไปบ้านนางละออง หมู่ที 11 2 กุมภาพันธ์ 2552 ไป
แล้วนัน และในวันที 18 กุมภาพันธ์ 2552 โดย มีผู ้มายืนเ อกสา รสอบร าคา จํ านว น 2 ราย ดังนี

ที ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
พัสด(ุวัน)

ยืนร าคา
(วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ชูเพ็ชรการโยธา 75,700 15 วัน 30 วัน
2 หจก.นครไทยพัฒนาก่อสร้าง 76,000 15 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน สาย
จาก หจก.ชูเพ็ชรการโยธา เสนอราคาเป็นเงิน 75,700.- บาท (เจ็ดหมืนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เป็น     ผู ้ เสนอ

งราคากลางได้กําหนดไว้
เป็นเงิน 76,000- บาท (เจ็ดหมืนหกพันบาทถ้วน) ซึงตํ ากว่ า 300.- บาท

ประกาศ  ณ  ว ันที 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนน

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนสาย
บ้านนางบุญมี - บ้านนางชะอ้อน หมู่ที 11 2 กุมภาพันธ์ 2552 ไปแล้วนัน และในวันที 18 กุมภาพันธ์
2552 โดย มีผู ้มายืนเ อกสา รสอบร าคา จํ านว น 2 ราย ดังนี

ที ผู ้ เสนอราคา ราคา กําหนดส่งมอบ
พัสด(ุวัน)

ยืนร าคา
(วัน)

หมายเหตุ

1 หจก.ชูเพ็ชรการโยธา 21,700 15 วัน 30 วัน
2 หจก.นครไทยพัฒนาก่อสร้าง 22,000 15 วัน 30 วัน

ด้วยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน สาย
จาก หจก.ชูเพ็ชรการโยธา เสนอราคาเป็นเงิน 21,700.- บาท (สองหมืนหนึงพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เป็นผู ้เสนอ

กําหนดไว้
เป็นเงิน 22,000- บาท (สองหมืนสองพันบาทถ้วน) ซึงตํ ากว่ า 300.- บาท

ประกาศ  ณ  ว ันที 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที ๑๓ ตําบลสวนหลวง

……………………….

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง ไดว้่าจ้างห้างหุ้นส่วนจํากัดทองจิตร์อีควิปเม้นท์
โดยนายอนันต์  อินฉาย ของโครงการปรับปรุงถนนสายซอยสวนปาล์ม หมู่ที ๑๓ ตําบลสวนหลวง โดยเกรด
ปรับพืนทา ง เดิมผิวจราจรกว้าง๔ เมตร ระยะทาง ๒,๑๐๐ เมตร ลงลูกรังรองพืนทา งรวม ๑๐๐ ลบ.ม.และลงหิน
คลุกผิวจราจร ๖๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบดอัดตลอดสาย และติดตังป้ ายปร ะชา สั มพั นธ ์
ตามแบบมาตรฐาน จํานวน๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชัวคราว  จํ านว น ๑ ป้าย ตามสัญญาจ้าง
เลขที ๓/๒๕๕๗ ลงวันที ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒๓๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมืนสองพัน
บาทถ้วน) พร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จึงได้ดําเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที๑๖
พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานทีก่อสร ้ าง หมู่ที ๑๓ ตําบลสวนหลวง

จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบทัวกั น

ประกาศ ณ วันที ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายบุญยืน  ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายพบ-เขตหมู่ที ๑๓ หมู่ที ๑๒

ตําบลสวนหลวง
……………………….

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง ไดว้่าจ้างห้างหุ้นส่วนจํากัดทองจิตร์อีควิปเม้นท์ ของ
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายพบ-เขตหมู่ที ๑๓ หมู่ที ๑๒ ตําบลสวนหลวง โดยเกรดปรับถนน เดิมกว้าง ๔
เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ทําผิวจราจรด้วยลูกรัง๕๒๐ ลูกบาศก์เมตร เกรดปรับด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบดอัด
และติดตังป้ ายปร ะชา สั มพั นธ ์  ตา มแบบมา ตรฐา น จํ านว น ๑ สัญญาจ้างเลขที ๑๕/๒๕๕๔ ลงวันที ๒๘
กันยายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๑๑๙.๐๐๐- บาท ( ห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  ได้ดําเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว  ในวันที๒๑
มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานทีก่อสร ้ าง

จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบทัวกั น

ประกาศ ณ วันที ๑๙ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕

(นายบุญยืน  ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายมิยาซาวา  หมู่ที 1 ตําบลสวนหลวง

……………………….

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง ไดว้่าจ้าง หจก.ชูเพ็ชรการโยธา  โดยนางวันดี            ชู
เพ็ชร  ของโครงการปรับปรุงถนนสายมิยาซาวา  หมู่ที 1 ตําบลสวนหลวง  โดยเกรดปรับพืนทา งเ ดิ มกว้ าง 4 เมตร
ระยะทาง 1,200 เมตร ทําผิวจราจรด้วยหินผ่านตะแกรง  จ ํานวน 235 ลบ.ม. เกรดปรับด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบด
อัด  และติดตังป้ ายปร ะชา สั มพั นธ ์ ตา มแบบมา ตรฐา น  จํ านว น 1 ป้าย  สัญญาจ้างเลขที 19/54 ลงวันที 29
กันยายน 2554 เป็นเงิน 103,800.- บาท (หนึงแสนสา มพั นแปดร้ อยบา ทถ้ วน )

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  ได้ดําเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว  ในวันที
19 ตุลาคม 2554 เวลา 14.00 น. 1 ตําบลสวนหลวง

จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบทัวกั น

ประกาศ ณ วันที เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนสายต่าง ๆ จํานวน 22 สาย  ตําบลสวนหลวง

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ได้ว่าจ้าง หจก.ชูเพ็ชรการโยธา โดยนางวันดี
ชูเพ็ชร ในโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนสายต่าง ๆ จํานวน 22 สาย ตําบลสวนหลวง หมู่ที 1,2,3,
4,5,7,8,9,11,12 และหมู่ที 13 ตามสัญญาจ้างเลขที 8/2554 ลงวันที 22 มิถุนายน 2554 เป็นเงิน 1820,800.-
บาท (หนึงล้านแปดแสนสองหมืนแปดร ้ อย บาทถ้วน) จ่ายขาดจากเงินสะสม

บัดนี หจก.ชูเพ็ชรการโยธา โดยนางวันดี  ชูเพ็ชร ได้ส่งมอบงานจ้างดังกล่าวเมือวั นที 26
กรกฎาคม 2554 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  ได้ดําเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ใน
วันที 28 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ สถานทีก่อสร ้ าง และเพือใ ห้ กา รตรวจรั บง านจ ้ างดั งกล่ าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รับทราบต่อไป

จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบทัวกั น

ประกาศ ณ  ว ันที 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองคก์ารบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสาย กม.8-เขตหมู่ที 2 หมู่ที 10 ตําบลสวนหลวง

……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดว้่าจ้างห้างหุ้นส่วนชูเพ็ชรการโยธา โดย นางวัน
ดี  ชูเพ็ชร โครงการปรับปรุงถนนสาย กม.8-เขตหมู่ที 2 หมู่ที 10 ตามสัญญาจ้างเลขที 15/2553 ลงวันที 27
กันยายน 2553 เป็นเงิน 109,500 บาท (หนึงแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

บัดนี ห้างหุ้นส่วนชูเพ็ชรการโยธา โดยนางวันดี  ชูเพ็ชร 13
ตุลาคม 2553 ในการนี   คณะ กร รมการตร วจร ั บง านจ้ างได้ กําหนดออกตร วจร ั บง านจ้ างดั งกล่ าว ในว ั นที ……..
ตุลาคม 2553 ณ   สถานทีก่อสร ้ าง และเพือใ ห้ การตร วจร ั บง านจ้ างดั งกล่ าวเ ป็ นไ ปด้ วยความเ รียบร้อย  จึง
ประกาศกําหนดการตรวจรับงานจ้างนี เพือให้

จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบทัวกั น

ประกาศ  ณ  ว ันที เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง การตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลองระบายนํา สา ยบ้ านผ ู ้ใหญ่ สุทัศน์  จั นทุ รส - คลอง

ชลประทาน หมู่ที 7
……………………….

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง  ไดว้่าจ้างร้านรุ่งไดนาโม ในโครงการปรับปรุงถนน
สายครูแก้ว-คอกวัวนายแกบ หมู่ที 1 สัญญาจ้างเลขที 16/52 ลงวันที 22 กรกฎาคม 2552 เป็นเงิน 310,000 บาท
(สามแสนหนึงหมื นบาทถ้วน)

บัดนี ผู ้รับจ้างได้ส่งมอบงานในวันที 9 กันยายน 2551 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  ได้
ดําเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที 11 กันยายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ  สถานทีก่อสร ้ าง

จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบทัวกั น

ประกาศ  ณ  ว ันที 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง การตรวจรับพัสดุโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ระบบ BBL

……………………….

ตามทีองค์ การบร ิ หารส่ วนตํ าบลสวนหลวง ได้ จัดซื อวั สดุ  อุ ปกร ณ์  เพื อการ เ รี ยนร ู ้ จาก บริษัทเอิร์น
เอ็ดดูเคชัน จํากัด โดยนายอรรถนนท์  ศรีวารินทร์ ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบBBL เป็นวัสดุอุปกรณ์ เพือ
การเรียนรู้  ให้กับเด็กเล็ก จํานวน118 รายการ ตามสัญญาซื อขาย เลขที 1/2554 ลงวันที 1 ตุลาคม 2554
กําหนดส่งมอบพัสดแุล้วเสร็จ 60 1,497,000.- บาท(หนึงล้านสีแสนเก้าหมืนเจ็ดพันบาท
ถ้วน) นั น

บัดนี บริษัทเอิร์น เอ็ดดูเคชัน จํากัด ได้ส่งมอบพัสดดุังกล่าว เมือวั นที 9 ธันวาคม 2553 ใน
การนี   คณะ กร รมการตร วจร ั บพัสดไุด้กําหนดออกตรวจรับ ในวันที 15 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ
องค์การบริหารส่วนตําบล
ตรวจรับพัสดุ เพือปร ะชา ชนในพื นที ได้ทราบต่ อไป

ประกาศ  ณ  ว ันที 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อสายโรงพักเก่า-บ้านนายสว่าง หมู่ที 11

……………………….

ตามทีองค์ การบร ิ หารส่ วนตํ าบลสวนหลวง ได้ว่าจ้าง ห้างหุ ้นส่วนจํากัด ชูเพ็ชรการโยธา โดย
นางวันดี  ชูเพ็ชร ทํางานโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อสายโรงพักเก่า-บ้านนายสว่าง หมู่ที 11 ตามสัญญาจ้าง
เลขที 14/2553 ลงวันที 9 กันยายน 2553 กําหนดงานแล้วเสร็จ 30 วัน  วงเงินค่าจ้างทั งสิ น109,500.- บาท
(หนึงแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) นั น

บัดนี ห้างหุ ้นส่วนจํากัด ชูเพ็ชรการโยธา โดยนางวันดี  ชูเพ็ชร ได้ส่งมอบงานจ้างดังกล่าว  เมือ
วันที 15 กันยายน 2553 ในการนี   คณะ กร รมการตร วจรับงานจ้างได้กําหนดออกตรวจรับงานจ้างดังกล่าว ใน
วันที 16 กันยายน 2553 11 ฉะนั น  เพื อให้ การ ตรวจรั บงา นจ้ างดั ง กล่ าวเ ป็ นไปด้ วย

ประกาศ  ณ วันที 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายแยกดอนยาง-บ้านนายช่วย หมู่ที 13

……………………….

ตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง ได้ว่าจ้าง  ห้างหุ ้นส่วนจํากัดว สมัยการโยธา โดยนายธ
วัตร์  สมัย ทํางานโครงการปรับปรุงถนนสายแยกดอนยาง-บ้านนายช่วย หมู่ที 13 ตําบลสวนหลวงสัญญาจ้างเลขที
6/2554 ลงวันที 12 พฤษภาคม 2554 กําหนดงานแล้วเสร็จ 30 วัน ในวนัที 11 มิถุนายน 2554 วงเงินค่าจ้างทั งสิ น
118,900.- บาท ( บาทถ้วน) นั น

บัดนี  ห้ างหุ ้นส่ วนจํ ากั ดว.สมัยการโยธา โดยนายธวัตร์ สมัย ได้ส่งมอบงานจ้างดังกล่าว  เมือ 9
มิถุนายน 2554 ในการนี   คณะ กร รมการตร วจร ั บง านจ้ างได้กําหนดออกตรวจรับงานจ้างดังกล่าว ในวันที 11
มิถุนายน 2554 13 ฉะนั น  เพื อให้ การ ตรวจรั บงา นจ้ างดั ง กล่ าวเ ป็ นไปด้ วยความเ ร ี ยบร ้ อย

ประกาศ ณ  ว ันที เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
เรือง การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนแยกริมคลองบางบ้านฝังตะวั นตก (ข้างบ้านนายแดง) หมู่ที 7

……………………….

ตามทีองค์ การบร ิ หารส่ วนตํ าบลสวนหลวง    ได้ ว่าจ้ าง  ห้ างหุ ้นส่ วนจํ ากั ด ว สมั ยการโยธา โดย
นายธวัตร์  สมัย ทํางานโครงการปรับปรุงถนนแยกริมคลองบางบ้านฝังตะวั นตก หมู่ที 7 ตําบลสวนหลวงสัญญาจ้าง
เลขที 5/2554 ลงวันที 12 พฤษภาคม 2554 กําหนดงานแล้วเสร็จ 30 วัน  ในวันที 11 มิถุนายน 2554 วงเงิน

118,900.- บาท (หนึงแสนหนึ งหมื นแปดพั นเ ก้าร้อยบาทถ้ วน ) นั น

บัดนี  ห้ างหุ ้นส่ วนจํ ากั ด ว.สมัยการโยธา  โดยนายธวัตร์ สมัย  ได้ส่งมอบงานจ้างดังกล่าว  เมือ 9
มิถุนายน 2554 11 มิถุนายน
2554 7
กําหนดการตรวจรับงานจ้าง

ประกาศ  ณ  ว ันที เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)
นายกองค์การบริหารสวนตําบลสวนหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

ตามที องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง    ได้ว่าจ้าง  ห้างหุ ้นส่วนจํากัด ทับทิมการโยธา
โดยนายชัยชนะ  เดชเดโช ไดเ้ข้าทํางานโครงการก่อสร้าง คสล.สายบ้านบน-คลองฆ้อง  หมู่ที 4 ตําบล
สวนหลวง โดยถนนกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก 0.50 เมตร และตาม
แบบ ท.1-01 พร้อมติดตั งป้ ายปร ะชาสั มพั นธ ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กําหนดงานแล้วเสร็จ 45
วัน หมดสัญญาจ้างในวันที 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 วงเงินค่าจ้างทั งสิ น 1,515,000.- บาท (หนึงล้านห้า

บาทถ้วน) โดยใช้งบจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

บัดนี  ห้ างหุ ้นส่ วนจํ ากั ดทับทิมการโยธา โดยนายชัยชนะ  เดชเดโช ได้แจ้งเข้าทํางานโครงการ
ก่อสร้าง คสล.สายบ้านบน-คลองฆ้อง หมู่ที 4 สวนหลวง ในวันที 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2554 เป็นต้นไป

จึงประกาศ วงได้ทราบโดยทัวกั น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

ตามทีองค์ การบร ิ หารส่ วนตํ าบลสวนหลวง    ได้ ว่าจ้ าง ร้านวิโรจน์การค้า โดยนายวิโรจน์ รัตน
ญาติ ได้เข้าทํางานโครงการปรับปรุงศาลาประชุมประจําหมู่บ้าน หมู่ที 8 ตําบลสวนหลวง ตามแบบแปลน อบต.
สวนหลวง เลขที ส 02/2554 พร้อมติดตั งป้ าย ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กําหนดงาน
แล้วเสร็จ 45 วัน   หมดสัญญาจ้างในวันที 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 วงเงินค่าจ้างทั งสิ น 119,500.- บาท
( เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยใช้งบจ่ายเงินอุดหนุนทัวไป

บัดนี ร้านวิโรจน์การค้า โดยนายวิโรจน์  รัตนญาติ ได้แจ้งเข้าทํางานโครงการปรับปรุงศาลา
ประชุมประจําหมู่บ้าน หมู่ที 8 ตําบลสวนหลวง   ในวันที 16 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ประชาชนในพื



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

ตามทีองค์ การบร ิ หารส่ วนตํ าบลสวนหลวง    ได้ ว่าจ้ าง  ร้ านว ิ โรจน์ การค้ า โดยนายวิโรจน์ รัตน
ญาติ   ได้เข้าทํางานโครงการต่อเติมศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที 11 ตําบลสวนหลวง ตามแบบแปลน อบต.สวน
หลวง เลขที ส 03/2554 พร้อมติดตั งป้ ายปร ะชาสั มพั นธ ์ โคร งการ 1 ป้าย ตามแบบมาตรฐาน กําหนดงานแล้ว
เสร็จ 45 วัน   หมดสัญญาจ้างในวันที 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 วงเงินค่าจ้างทั งสิ น 119,500.- บาท
( วน) โดยใช้งบจ่ายเงินอุดหนุนทัวไป

บัดนี   ร้ านว ิ โรจน์ การค้ า   โดยนายวิ โรจน์   รั ตนญา ติ    ได้ แจ้ งเ ข้ าทํ างานโ คร งการ ต่อเติม ศาลา
ประชุมประจําหมู่บ้าน  หมู่ที 11 ตําบลสวนหลวง  ในวันที 16 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

จึงปร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

ตามทีองค์ การบร ิ หารส่ วนตํ าบลสวนหลวง    ได้ ว่าจ้ าง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ชูเพ็ชรการโยธา โดย
นางวันดี  ชูเพ็ชร ไดเ้ข้าทํางานโครงการถมปรับพืนที เ พือเ ตร ี ยมกา รก่ อสร ้ างอา คา ร องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสวนหลวง หมู่ที 4 ตําบลสวนหลวง ตามแบบแปลนโครงการถมปรับพืนที แบบเลขที 3/2554
พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย กําหนดงานแล้วเสร็จ 60 วัน
วงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน 616,000.- บาท (หกแสนหนึงหมืนหกพันบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายเงินจ่าย
ขาดเงินสะสม

บัดนี หจก.ชูเพ็ชรการโยธา โดยนางวันดี  ชูเพ็ชร ได้แจ้งเข้าทํางานโครงการ
หมู่ที 4 ในวันที 19 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป

………………………………………………………………………………………………………..



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

ตามทีองค์ การบร ิ หารส่ วนตํ าบลสวนหลวง    ได้ ว่าจ้ าง ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ชูเพ็ชรการโยธา โดย
นางวันดี   ชูเพ็ชร ไดแ้จ้งเข้าทํางานในโครงการบุกเบิกถนนสายในแหลม-บ้านนายขนบ หมู่ที 13 ตําบลสวน
หลวง ถนนเดิมกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 100 เมตร โดยใช้ลูกรังถมทําถนน  จํานวน 150 ลบ.ม.
เกลียปร ั บเ รี ยบตลอดสาย และฝังท่ อระบายนํ า คสล . Ø 0.30x1.00 เมตร จํานวน 1 จุด ใช้ท่อ 5 ท่อ 5 ท่อน
พร้อมติดตั งป้ ายปร ะชาสั มพั นธ ์ โคร งการ   จํ านวน 1 ป้าย (ไม้อัด) กําหนดงานแล้วเสร็จ 30 วัน วงเงินค่าจ้างตาม
บันทึกตกลงจ้าง  เป็นเงิน 35,000.- บาท (หกหมืนห้ าพั น  บา ทถ้ วน ) โดยใช้จ่ายเงินงบกลาง

บัดนี   หจก .ชูเพ็ชรการโยธา    โดยนางวันดี  ชูเพ็ชร    ได้แจ้งเข้าทํางานโครงการ หมู่ที 13 ใน
วันที 20 กันยายน 2553 เป็นต้นไป

………………………………………………………………………………………………………..



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

ตามทีองค์ การบร ิ หารส่ วนตํ าบลสวนหลวง    ได้ ว่าจ้ าง ร้าน ส.งานช่าง โดยนายสมศักดิ   คง เ กต
ไดท้ ํางานโครงการ หมู่ที 4
ตําบลสวนหลวง กําหนดงานแล้วเสร็จ 60 วัน วงเงินค่าจ้างตามบันทึกตกลงจ้าง เป็นเงิน 174,500.- บาท
(หนึงแสนเ จ็ ดหมืนสีพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายเงินจ่ายขาดสะสม

บัดนี ร้าน ส.งานช่าง    โดยนายสมศักดิ  คง เ กต ได้แจ้งเข้าทํางานโครงการรือถอนอาคาร
ดังกล่าว ตั งแต่ วันที 16 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป

จากส่วนการคลัง / งานพัสดุ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

ตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง    ได้ว่าจ้าง การโยธา โดยนางวันดี  ชูเพ็ชร ได้
ทํางานโครงการวางท่อระบายนํ า คสล .Ø 0.60     1.00 เมตร  จ ํานวน 18 ท่อน ถนนสายบ้านนายประสิทธิ - บ้าน
นายเจริญ หมู่ที 3 ตําบลสวนหลวง กําหนดงานแล้วเสร็จ 15 วัน   ในวันที 23 กรกฎาคม 2553 วงเงิน

17,300.- บาท (หนึงหมืนเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยใช้งบจ่ายขาดเงินสะสม

บัดนี ปัญญวัฒน์การโยธา โดยนางวันดี  ชูเพ็ชร ได้แจ้งเข้าทํางานโครงการวางท่อระบายนํ า
คสล. หมู่ที 3 ตําบลสวน หลวง   ในวันที 9 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

ตามทีองค์ การบร ิ หารส่ วนตํ าบลสวนหลวง    ได้ ว่าจ้ าง ปัญญวัฒน์การโยธา โดยนางวันดี  ชู
เพ็ชร ไดท้ ํางานโครงการปรับปรุงถนนสายแยกทุ่งสร้าน-เหมืองหนาบนาค หมู่ที 3 ตําบลสวนหลวง ระยะทาง
320 เมตร  กว้าง 4.00 เมตร โดยลงลูกรัง จํานวน 150 ลูกบาศก์เมตร   พร้อมเกลียปร ั บเ รี ยบ กําหนดงานแล้ว
เสร็จ 30 วัน   หมดสัญญาจ้างในวันที 7 สิงหาคม 2553 วงเงินค่าจ้างทั งสิ น 32,250.- บาท(สามหมืนสอง
พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยใช้งบจ่ายขาดเงินสะสม

บัดนี  ปั ญญว ั ฒน ์ การโยธา โดยนางวันดี  ชเูพ็ชร ได้แจ้งเข้าทํางานโครงการปรับปรุงถนนสาย
แยกทุ่งสร้าน-เหมืองหนาบนาค หมู่ที 3 ตําบลสวนหลวง   ในวันที 9 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

ตามทีองค์ การบร ิ หารส่ วนตํ าบลสวนหลวง    ได้ ว่าจ้ าง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชูเพ็ชรการโยธา โดย
นางวันดี  ชูเพ็ชร ไดท้ ํางานโครงการปรับปรุงถนนสาย กม.8-เขตหมู่ที 2 หมู่ที 10 โดยเกรดปรับพืนทา งเ ดิ มกว้ าง
4 เมตร ระยะทาง 700 เมตร  ทําผิวจราจรด้วยหินคลุก  จํานวน 250 ลบ.ม. เกรดปรับด้วยรถเกรดเดอร์พร้อมบด
อัด และติดตั งป้ ายปร ะชาสั มพั นธ ์   โคร งการ ตามแบบมาตร ฐาน จํ านวน 1 ป้าย กําหนดงานแล้วเสร็จ 30 วัน
หมดสัญญาจ้างในวันที 27 ตุลาคม 2553 วงเงินค่าจ้างทั งสิ น 109,500.- บาท(หนึงแสน เก้าพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) โดยใช้งบจ่ายขาดเงินสะสม

บัดนี  หจก .ชูเพ็ชรการโยธา   โดยนางวันดี  ชูเพ็ชร  ได้แจ้งเข้าทํางานโครงการปรับปรุงถนนสาย
กม.8-เขตหมู่ที 2 หมู่ที 10 ตําบลสวนหลวง   ในวันที 27 กันยายน 2553 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ประชาชนใ



ที นศ ๘๑๒๐๒/ว องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
หมู่ที ๔ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระ

เกียรติ
นศ ๘๐๑๙๐

เมษายน    พ.ศ. ๒๕๕๕

เรือง      รายงานผลการสอบร าคา

เรียน ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ที ๘ และสมาชิก อบต. หมู่ที ๘

สําเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง จํานวน ๑ ฉบับ

ตามทีองค์ การบร ิ หารส่ วนตํ าบลสวนหลวง  ได้ ปร ะกาศสอบร าคาโ คร งการ ปรับปรุงถนนสายบ้าน
นายเสนอ   หมู่ที ๘ ตําบลสวนหลวง    ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบล สวนหลวง   เมือว ั นที ๘ เดือน
มีนาคม   พ.ศ.๒๕๕๕ ๒ เดือนเมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปแล้ว

องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง จึงขอรายงานผลการสอบราคามาพร้อมหนังสือฉบับนี

จึงเรียนมาเพือท

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญยืน  ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง



ส่วนการคลัง/งานพัสดุ
โทร ๐-๗๕๓๖-๒๕๗๑ ต่อ ๑๕
โทรสาร ๐-๗๕๓๖-๒๑๗๗ ต่อ ๑๘
www.abtsuanluang.go.th

ที นศ ๘๑๒๐๒/ว องค์การบริหารส่วนตําบล
สวนหลวง

หมู่ที ๔ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระ
เกียรติ

นศ ๘๐๑๙๐

กันยายน ๒๕๕๔

เรือง      รายงานผลการสอบร าคา

เรียน ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ที ๑๓,๑๒ และสมาชิก อบต. หมู่ที ๑๓,๑๒

สําเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง จํานวน ๑ ฉบับ

ตามทีองค์ การบร ิ หารส่ วนตํ าบลสวนหลวง  ได้ ปร ะกาศสอบร าคาโ คร งการ ปรับปรุงถนน
สายบ้านนายพบ-เขตหมู่ที ๑๓ หมู่ที ๑๒ ตําบลสวนหลวง  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ และได้เปิดซองในการสอบราคา  เมือวั นที ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ไปแล้ว

องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง ขอรายงานผลการสอบราคามาพร้อมหนังสือฉบับนี

ขอแสดงความนับถือ

(นายองอาจ  หนูทองแก้ว)

www.abtsuanluang.go.th


นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

ส่วนการคลัง/งานพัสดุ
โทร ๐-๗๕๓๖-๒๕๗๑ ต่อ ๑๕
โทรสาร ๐-๗๕๓๖-๒๑๗๗
www.abtsuanluang.go.th

ที นศ 81202 / ว องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
หมู่ที 4 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ
นศ 80190

เมษายน 2555

เรือง      รายงานผลการสอบร าคา

เรียน ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ที 3 และสมาชิก อบต. หมู่ที 3

สําเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง จํานวน ฉบับ

ตามทีองค์ การบร ิ หารส่ วนตํ าบลสวนหลวง  ได้ ปร ะกาศสอบร าคาโ คร งการ ปรับปรุงถนนสาย
บางเสม็ด-พังการมวง (ช่วงที 2) หมู่ที 3 ตําบลสวนหลวง  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

2 เมษายน 2555 26 เมษายน 2555 ไปแล้วนั น

องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง ขอรายงานผลการสอบราคามาพร้อมหนังสือฉบับนี

จึงเรียนมาเพือโ ปร ดทร าบและปร ะชาสั มพั นธ ์ ให้ ปร ะชาชนไ ด้ รับทร าบต่ อไ ป

ขอแสดงความนับถือ

www.abtsuanluang.go.th


(นายบุญยืน  ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

ส่วนการคลัง/งานพัสดุ
โทร 075-362-571 ต่อ 15
โทรสาร 075-362-177 ต่อ 18
www.abtsuanluang.go.th

ที นศ 81202 / ว องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
หมู่ที 4 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ
นศ 80190

เมษายน 2555

เรือง      รายงานผลการสอบร าคา

เรียน ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ที 1 และสมาชิก อบต. หมู่ที 1

สําเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง จํานวน 1 ฉบับ

ตามทีองค์ การบร ิ หารส่ วนตํ าบลสวนหลวง  ได้ ปร ะกาศสอบร าคาโ คร งการ ปรับปรุงถนนสาย
หลังบ้านครูแก้ว-คอกวัวนายแกบ (ช่วงที 1) หมู่ที 1 ตําบลสวนหลวง  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบล
สวนหลวง   เมือวั นที 2 เมษายน 2555 และได้เปิดซองในการสอบราคา  เมือวั นที 26 เมษายน 2555 ไปแล้วนั น

องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง ขอรายงานผลการสอบราคามาพร้อมหนังสือฉบับนี

จึงเรียนมาเพือโ ปร ดทร าบและปร ะชาสั มพั นธ ์ ให้ ปร ะชาชนไ ด้ รับทร าบต่ อไ ป

www.abtsuanluang.go.th


ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญยืน  ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

ส่วนการคลงั/งานพัสดุ
โทร 075-362-571 ต่อ 15
โทรสาร 075-362-177 ต่อ 18
www.abtsuanluang.go.th

ที นศ 81202/ องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง
หมู่ที 4 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ
นศ 80190

เมษายน   พ.ศ. 2555

เรือง       รายงานผลการสอบร าคา

เรียน นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ

สําเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง จํานวน 2 ฉบับ

ตามทีองค์ การบร ิ หารส่ วนตํ าบลสวนหลวง  ได้ ปร ะกาศ สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนสายหลงั
บ้านครูแก้ว-คอกวัวนายแกบ(ช่วงที 1) หมู่ที 1 และโครงการปรับปรุงถนนสายบางเสม็ด-พังการมวง(ช่วงที 2)
หมู่ที 3 2 เดือนเมษายน
พ.ศ.2555 และคณะกรรมการได้เปิดซองพิจารณา ในวันที 26 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2555 ไปแล้ว

องค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง ขอรายงานผลการสอบราคา มาพร้อมหนังสือฉบับนี

จึงเรียนมาเพือโ ปร ดทร าบและปร ะชาสั มพั นธ ์ ต่อไ ป

ขอแสดงความนับถือ

www.abtsuanluang.go.th


(นายบุญยืน  ประทุมมาศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสวนหลวง

ส่วนการคลัง/งานพัสดุ
โทร 075-362-571 ต่อ 15
โทรสาร 075-362-177 ต่อ 18
www.abtsuanluang.go.th

www.abtsuanluang.go.th

