
เลขที่เอกสาร ราคา จ านวน
สอบราคา กลาง (วัน)

1 7/2560 17-ส.ค.-60 โครงการกอ่สร้างอาคารจอดรถ ที่ท าการองค์การบริหาร 1,273,000.00  22/2560 15-ก.ย.-60 24-ธ.ค.-60 100 วัน หจก.ชลดนยั 1,270,000.00         22 พ.ย. 60 23 พ.ย. 60 งบประมาณ 

ส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น หมูท่ี่ 8 ต าบลโพธิเ์กา้ต้น ราคางบประมาณ ตามข้อบัญญัติ

อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 1,354,000.00  2560

ตามรูปแบบและรายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น

2 8/2560 17-ส.ค.-60 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก 561,000.00     23/2560 15-ก.ย.-60 14-พ.ย.-60 60 วัน หจก.เทยีรประเสริฐ 558,000.00            14 พ.ย. 60 15 พ.ย. 60 งบประมาณ 

คอนกรีต สายคันคลอง 1 ขวา 21 ขวา ฝ่ังขวา ราคางบประมาณ ตามข้อบัญญัติ

หมูท่ี่ 8 ต าบลโพธิเ์กา้ต้น  อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 563,000.00     2560

ตามรูปแบบและรายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น

3 9/2560 17-ส.ค.-60 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง สายการเกษตร 646,000.00     24/2560 15-ก.ย.-60 14-พ.ย.-60 60 วัน หจก.เทยีรประเสริฐ 637,000.00            20 พ.ย. 60 21 พ.ย. 60 งบประมาณ 

หมูท่ี่ 1,3,4 ต าบลโพธิเ์กา้ต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุราคางบประมาณ ตามข้อบัญญัติ

ตามรูปแบบและรายละเอยีดของ 639,000.00     2560

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น
4 10/2560 17-ส.ค.-60 โครงการติดต้ังการ์ดเรล ( ราวกนัอนัตราย ) 633,000.00     1/2561 4-ต.ค.-60 3-ธ.ค.-60 60 วัน หจก.อนิเพลส 556,400.00            18 พ.ค. 61 21 พ.ค. 61 งบประมาณ 

สายคันคลองมะขามเทศ  ฝ่ังซ้าย ราคางบประมาณ เทคโนโลยี หกัค่าปรับ ตามข้อบัญญัติ

หมูท่ี่ 1 ต าบลโพธิเ์กา้ต้น อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ 678,000.00     90,138.00             2560

ตามรูปแบบและรายละเอยีดของ หกัค่างาน 7.70 ม.
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิเ์กา้ต้น 13,427.00             

รวมหกั 103,565.00
จ่ายเงิน  452,835.00

สรุปโครงการสอบราคาจ้าง  ปีงบประมาณ 2561

ล าดบั ประกาศวันที่ รายละเอียด เลขที่สัญญา วันที่ลงนาม วันที่สิน้สุด บริษัท รายจ่าย ส่งมอบ ตรวจรับ หมายเหตุ



งปม.
ราคา

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ส่วนต่อขยาย 469,000.00   21/2560 22-ส.ค.-60 31-ต.ค.-60 70 วนั หจก.เทียรประเสริฐ 468,000.00   9 ม.ค. 61 10 ม.ค. 61 โอนผา่นสภา
สายซอย  2  หมู่ท่ี 10  ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้  อ  าเภอเมืองลพบรีุ ขยายสญัญา ถึง ( วิธีตกลงราคา ) ไมมี่ในขอ้บญัญติั
จงัหวดัลพบรีุ 23-ธ.ค.-60

2 โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 329,000.00   25/2560 29-ก.ย.-60 8-ธ.ค.-60 70 วนั หจก.เทียรประเสริฐ 326,000.00   20 พ.ย. 60 22 พ.ย. 60 โอนผา่นสภา
หมู่ท่ี 7 ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้  อ  าเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ ( วิธีเฉพาะเจาะจง ) ไมมี่ในขอ้บญัญติั

3 โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายคนัคลองตาป่ิน ฝ่ังขวา 302,000.00   26/2560 29-ก.ย.-60 8-ธ.ค.-60 70 วนั หจก.เทียรประเสริฐ 299,000.00   22 พ.ย. 60 24 พ.ย. 60 โอนผา่นสภา
หมู่ท่ี 10 ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ อ  าเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ ( วิธีเฉพาะเจาะจง ) ไมมี่ในขอ้บญัญติั

4 โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายคนัคลองตาป่ิน ฝ่ังซา้ย 200,000.00   27/2560 29-ก.ย.-60 8-ธ.ค.-60 70 วนั หจก.เทียรประเสริฐ 197,000.00   19 ม.ค. 61 22 ม.ค. 61 โอนผา่นสภา
หมู่ท่ี 12 ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้  อ  าเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ ขยายสญัญา ถึง ( วิธีเฉพาะเจาะจง ) ไมมี่ในขอ้บญัญติั

20-ม.ค.-61
5 โครงการติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธ์  175,000.00   28/2560 29-ก.ย.-60 18-พ.ย.-60 50 วนั นายอฒัพร  รอดโฉม 173,500.00   19 ต.ค. 60 20 ต.ค. 60 โอนผา่นสภา

หมู่ท่ี 1-13 ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้  อ  าเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ ( วิธีเฉพาะเจาะจง ) ไมมี่ในขอ้บญัญติั
6 โครงการก่อสร้างเสาธงศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ 81,000.00     3/2561 18-ม.ค.-61 3-เม.ย.-61 75 วนั หจก.เทียรประเสริฐ 78,000.00     28 พ.ค. 61 30 พ.ค. 61 ขอ้บญัญติั

หมู่ท่ี 8 ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้  อ  าเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ ( วิธีเฉพาะเจาะจง )
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายคนัคลอง 385,000.00   4/2561 18-ม.ค.-61 29-มี.ค.-61 70 วนั หจก.เทียรประเสริฐ 382,000.00   26 มี.ค. 61 27 มี.ค. 61 ขอ้บญัญติั

21 ขวา ฝ่ังซา้ย หมู่ท่ี 6 ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ อ  าเภอเมืองลพบรีุ ( วิธีเฉพาะเจาะจง )
จงัหวดัลพบรีุ 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายซอยบา้น 260,000.00   5/2561 18-ม.ค.-61 29-มี.ค.-61 70 วนั หจก.เทียรประเสริฐ 257,000.00   26 มี.ค. 61 27 มี.ค. 61 ขอ้บญัญติั
อยัการมานะพนัธ์ หมู่ท่ี 5 ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ อ  าเภอเมืองลพบรีุ ( วิธีเฉพาะเจาะจง )
จงัหวดัลพบรีุ 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายซอยบา้น 318,000.00   6/2561 18-ม.ค.-61 29-มี.ค.-61 70 วนั หจก.เทียรประเสริฐ 315,000.00   26 มี.ค. 61 27 มี.ค. 61 ขอ้บญัญติั
นายสุวรรณ ล้ิมไพบลูย ์หมู่ท่ี 13 ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ ( วิธีเฉพาะเจาะจง )
อ าเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ

10 โครงการเสริมผิวจราจรหินคลุก สายบา้น ร.ต.สุวรรณ์ พงัพิศ 40,000.00     ใบสัง่จา้ง 19-ก.พ.-61 21-มี.ค.-61 30 วนั นายอฒัพร  รอดโฉม 40,000.00     26 ก.พ. 61 27 ก.พ. 61 ขอ้บญัญติั
หมู่ท่ี 9 ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ อ  าเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ 132/2561
ขนาดผิวจราจรกวา้ง  3  เมตร  ระยะทาง  176  เมตร

สรุปโครงการวิธีตกลงราคาและวิธีเฉพาะเจาะจง   ปีงบประมาณ 2561

ล าดบั รายละเอยีด เลขที่สัญญา วนัที่ลงนาม วนัที่ส้ินสุด จ านวน (วนั) บริษทั รายจ่าย ส่งมอบ ตรวจรับ หมายเหตุ



งปม.
ราคา

สรุปโครงการวิธีตกลงราคาและวิธีเฉพาะเจาะจง   ปีงบประมาณ 2561

ล าดบั รายละเอยีด เลขที่สัญญา วนัที่ลงนาม วนัที่ส้ินสุด จ านวน (วนั) บริษทั รายจ่าย ส่งมอบ ตรวจรับ หมายเหตุ

คิดเป็นพ้ืนท่ีใชส้อยไมน่อ้ยกวา่  528  ตารางเมตร
11 โครงการเสริมผิวจราจรหินคลุก  สายบา้นนายทวี  พวกบตุร 18,000.00     ใบสัง่จา้ง 19-ก.พ.-61 21-มี.ค.-61 30 วนั นายอฒัพร  รอดโฉม 18,000.00     26 ก.พ. 61 27 ก.พ. 61 ขอ้บญัญติั

หมู่ท่ี 9 ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ อ  าเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ 131/2561
ขนาดผิวจราจรกวา้ง  2.50  เมตร  ระยะทาง 95 เมตร
คิดเป็นพ้ืนท่ีใชส้อยไมน่อ้ยกวา่  237.50  ตารางเมตร

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายซอยบา้น 225,000.00   8/2561 8-มี.ค.-61 6-มิ.ย.-61 90 วนั หจก.พี พี เจ ดีเวอร์ล็อปเมน้ท์ 223,500.00   9 เม.ย. 61 10 เม.ย. 61 ขอ้บญัญติั
ร.ต.สนอง วิงวอน หมู่ท่ี 4 ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ ราคากลาง
อ าเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ 229,000.00   

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายซอยบา้น 170,000.00   9/2561 8-มี.ค.-61 6-มิ.ย.-61 90 วนั หจก.พี พี เจ ดีเวอร์ล็อปเมน้ท์ 168,500.00   9 เม.ย. 61 10 เม.ย. 61 ขอ้บญัญติั
ผูใ้หญ่เตก็ หมู่ท่ี 4 ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้  อ  าเภอเมืองลพบรีุ ราคากลาง
จงัหวดัลพบรีุ 173,000.00   

14 โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 259,000.00   11/2561 23-มี.ค.-61 22-พ.ค.-61 60 วนั หจก.เทียรประเสริฐ 253,000.00   25 เม.ย. 61 26 เม.ย. 61 ขอ้บญัญติั
สายทางเขา้ศาลา SML หมู่ท่ี 5 ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ ราคากลาง
อ าเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ 254,000.00   

15 โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 398,000.00   12/2561 23-มี.ค.-61 22-พ.ค.-61 60 วนั หจก.เทียรประเสริฐ 391,000.00   25 เม.ย. 61 26 เม.ย. 61 ขอ้บญัญติั
สายแยก ลบ.4021-ประตูน ้าโพธ์ิเกา้ตน้ หมู่ท่ี 9 ราคากลาง
ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ อ  าเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ 392,000.00   

16 โครงการปรับปรุงอาคารประตูน ้า ( คลองตาป่ิน ) 117,000.00   10/2561 8-มี.ค.-61 6-มิ.ย.-61 90 วนั หจก.พี พี เจ ดีเวอร์ล็อปเมน้ท์ 116,000.00   16 พ.ย. 61 17 พ.ย. 61 ขอ้บญัญติั
หมู่ท่ี 13 ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ อ  าเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ ราคากลาง 

117,000.00   
17 โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 486,629.00   15/2561 25-มิ.ย.-61 23-ก.ย.-61 90 วนั หจก.เทียรประเสริฐ 481,000.00   -                    -                    โอนผา่นสภา

ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้  ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 10.50 เมตร ราคากลาง ไมมี่ในขอ้บญัญติั
พ้ืนท่ีใชส้อยไมน่อ้ยกวา่ 42 ตารางเมตร  หมู่ท่ี 8 483,629.00   
ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้  อ  าเภอเมืองลพบรีุ  จงัหวดัลพบรีุ

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็และทางเดินเทา้ 284,000.00   16/2561 25-มิ.ย.-61 24-ส.ค.-61 60 วนั หจก.เทียรประเสริฐ 282,000.00   -                    -                    โอนผา่นสภา
พร้อมหลงัคา ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ ราคากลาง ไมมี่ในขอ้บญัญติั



งปม.
ราคา

สรุปโครงการวิธีตกลงราคาและวิธีเฉพาะเจาะจง   ปีงบประมาณ 2561

ล าดบั รายละเอยีด เลขที่สัญญา วนัที่ลงนาม วนัที่ส้ินสุด จ านวน (วนั) บริษทั รายจ่าย ส่งมอบ ตรวจรับ หมายเหตุ

หมู่ท่ี 8 ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้  อ  าเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ 284,000.00   
19 โครงการก่อสร้างหอพระและลานเคารพธงชาติหนา้เสาธง 236,099.00   17/2561 11-ก.ค.-61 9-ต.ค.-61 90 วนั หจก.เทียรประเสริฐ 235,000.00   -                    -                    โอนผา่นสภา

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ ราคากลาง ไมมี่ในขอ้บญัญติั
หมู่ท่ี 8 ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้  อ  าเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ 236,099.00   

20 โครงการก่อสร้างท่ีแปรงฟันเด็กนกัเรียน 20,300.00     18/2561 11-ก.ค.-61 10-ส.ค.-61 30 วนั หจก.เทียรประเสริฐ 20,000.00     20-ส.ค.-61 21-ส.ค.-61 โอนผา่นสภา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ ราคากลาง จ่าย 19,000 ไมมี่ในขอ้บญัญติั
หมู่ท่ี 8 ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้  อ  าเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ 20,300.00     

21 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ 484,000.00   23/2561 13-ก.ย.-61 12-ธ.ค.-61 90 วนั บ.พี.เค.เค. เทรดด้ิง ซพัพลาย 484,000.00   -                    -                    โอนผา่นสภา
หมู่ท่ี 8 ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ อ  าเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ ราคากลาง จ ากดั ไมมี่ในขอ้บญัญติั

484,000.00   
22 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอดั สายการเกษตร 494,000.00   22/2561 10-ก.ย.-61 9-ธ.ค.-61 90 วนั หจก.เทียรประเสริฐ 492,000.00   -                    -                    โอนผา่นสภา

หมู่ท่ี 4,5,6 ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ อ  าเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ ราคากลาง ไมมี่ในขอ้บญัญติั
494,000.00   

23 โครงการก่อสร้างพ้ืนบลอ็กปหูญา้และพ้ืนคอนกรีตพิมพล์าย 484,900.00   21/2561 7-ก.ย.-61 6-ธ.ค.-61 90 วนั หจก.พี พี เจ ดีเวอร์ลอ็ปเมน้ท์ 483,500.00   -                    -                    เงินอุดหนุน
รอบสนามฟตุซอล  พ้ืนท่ีใชส้อย 416 ตารางเมตร ราคากลาง เฉพาะกิจ 2561
หมู่ท่ี 10 ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ อ  าเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ 491,000.00   

24 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ 484,000.00   24/2561 26-ก.ย.-61 25-ธ.ค.-61 90 วนั บ.พี.เค.เค เทรดด้ิง ซพัพลาย 483,500.00   -                    -                    โอนผา่นสภา
หมู่ท่ี 13 ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ อ  าเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ ราคากลาง จ ากดั ไมมี่ในขอ้บญัญติั
จ านวน 10 จุด สายหลงัวดับอ่เงิน 484,000.00   

25 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ 484,000.00   25/2561 26-ก.ย.-61 25-ธ.ค.-61 90 วนั บ.พี.เค.เค เทรดด้ิง ซพัพลาย 483,500.00   -                    -                    โอนผา่นสภา
หมู่ท่ี 12 ต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ อ  าเภอเมืองลพบรีุ จงัหวดัลพบรีุ ราคากลาง จ ากดั ไมมี่ในขอ้บญัญติั
จ านวน 10 จุด สายทางเขา้แยกบา้น นายวีระ ขนุเงิน 484,000.00   
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เลขทีเ่อกสาร ราคา จ านวน

สอบราคา กลาง (วนั)
1 2/2561 16-พ.ย.-60 โครงการกอ่สร้างสนามฟตุซอล 2,178,700.00      2/2561 20-ธ.ค.-60 19-เม.ย.-61 120 หจก.เทียรปะเสริฐ 1,605,000.00   29 มิ.ย. 61 2 ก.ค. 61

ขนาดกวา้ง 27 เมตร ยาว 45 เมตร ราคางบประมาณ 2 งวดงาน
บริเวณลานกฬีากลางหมูบ่้าน  หมูท่ี ่10 ในการจดัสรร 18 ก.พ.61
ต าบลโพธิ์เกา้ต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 2,089,900.00      19 เม.ย.61
ตามรูปแบบและรายละเอยีดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น

2 3/2561 17-ม.ค.-61 โครงการกอ่สร้างร้ัว-ประตู ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 1,136,000.00      7/2561 19-ก.พ.-61 19-มิ.ย.-61 120 หจก.เทียรปะเสริฐ 1,011,000.00   2 ส.ค. 61 6 ส.ค. 61
ต าบลโพธิ์เกา้ต้น  หมูท่ี ่8  ต าบลโพธิ์เกา้ต้น ราคางบประมาณ ลดยอดสัญญา
อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี ในการจดัสรร 976,790.80      

1,225,000.00      จา่ยจริง
933,802.80      

3 1/2561 14-ก.พ.-61 จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 950,000.00        1/2561 19-มี.ค.-61 18-เม.ย.-61 30 บ.เอม็เทค กรุ๊ป จ ากดั 669,500.00      - -
ไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ราคางบประมาณ
ไม่ต่ ากวา่ 110 กโิลวตัต์ แบบเปิดขา้งเทท้าย ในการจดัสรร
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เกา้ต้น 950,000.00        

4 4/2561 10-เม.ย.-61 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองจนี 1,100,000.00      13/2561 11-พ.ค.-61 9-ส.ค.-61 90 หจก.นิตยากอ่สร้าง2005 1,076,000.00   9 ส.ค. 61 14 ส.ค. 61
หมูท่ี ่11 ต าบลโพธิ์เกา้ต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี ราคางบประมาณ
จงัหวดัลพบุรี 1,079,000.00      
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 620 เมตร คิดเป็นพืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกวา่ 1,860
ตารางเมตร 

5 5/2561 24-เม.ย.-61 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวถนนลาดยางแบบ 2,700,000.00      14/2561 25-พ.ค.-61 23-ส.ค.-61 90 หจก.เทียรประเสริฐ 1,460,000.00   23 ส.ค. 61 27 ส.ค. 61
แอสฟสัท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล .3196-บ.มะนาวหวาน ราคางบประมาณ
หมูท่ี ่3-4  ต าบลโพธิ์เกา้ต้น  อ าเภอเมืองลพบุรี 2,465,000.00      
จงัหวดัลพบุรี

สรปุโครงการจัดซ้ือจัดจ้าง วิธี e-bidding  ปงีบประมาณ 2561

ล าดบั ประกาศวนัที ่ รายละเอียด เลขทีส่ญัญา วนัทีล่งนาม วนัทีส่ิน้สดุ บรษัิท รายจ่าย สง่มอบ ตรวจรบั



เลขทีเ่อกสาร ราคา จ านวน

สอบราคา กลาง (วนั)
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ล าดบั ประกาศวนัที ่ รายละเอียด เลขทีส่ญัญา วนัทีล่งนาม วนัทีส่ิน้สดุ บรษัิท รายจ่าย สง่มอบ ตรวจรบั

6 6/2561 7-มิ.ย.-61 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 622,000.00        19/2561 6-ก.ค.-61 4-ต.ค.-61 90 หจก.นิธวิดี 515,000.00      18 ก.ค. 61 19 ก.ค. 61
สายขา้งวดัธรรมมิกาวาส หมูท่ี ่12 ราคางบประมาณ
ต าบลโพธิ์เกา้ต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 608,000.00        

7 7/2561 19-มิ.ย.-61 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,392,000.00      20/2561 18-ก.ค.-61 16-ต.ค.-61 90 หจก.เทียรประเสริฐ 1,340,000.00   10 ก.ย. 61 11 ก.ย. 61
สายคันคลองตาปิน่ ฝ่ังซ้าย หมูท่ี ่11 ราคางบประมาณ
ต าบลโพธิ์เกา้ต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 1,360,000.00      

8 - - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่้าน 2,868,000.00      - - - - - - - -
แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมูท่ี ่8 บ้านฟา้ลงมัน ราคางบประมาณ เฉพาะกิจ 2562

ต าบลโพธิ์เกา้ต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 2,847,000.00      

9 - - จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,400,000.00      - - - - - - - -
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 6,000 ซีซี ราคางบประมาณ เฉพาะกิจ 2562

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 170 กโิลวตัต์ 2,400,000.00      
แบบอดัท้าย องค์การบริหารส่วนต าบลโพธเ์กา้ต้น
อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี
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