
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง กองคลัง  (งานพัสดุ)        
ที่   ศก 81502/-                                          วันที ่ 3  ตุลาคม  2559 

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
________________________________________________________________________________ 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง 
 

อ้างถึง   ๑.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖. รายงานการประชุมสภา อบต. เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 
 

     ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ านวนทั้งหมด ๔8 โครงการ คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  4,612,800 บาท 
(-สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-) โดยแยกได้ดังนี้ 

๑. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
จ านวน ๒๔ โครงการ เป็นเงิน  ๑,๙๑๒,๘๐๐ บาท 

๒. โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
รวมจ านวน ๒๔ โครงการ เป็นเงิน  ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท  
 

      บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้คิดเป็นร้อยละของ
จ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามรายงานผลการจัดซื้อ           
จัดจ้างในปีที่ผ่านๆ มาขององค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง ดังนี้ 

     - การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง 
สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  คิดเป็นร้อยละ  93.75    

     - ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๑) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีตกลงราคา  คิดเป็นร้อยละ   100 
  ๒) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีสอบราคา   คิดเป็นร้อยละ ........--...... 
 

/ ๓) ร้อยละ… 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

๓) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  คิดเป็น      
ร้อยละ......-........ 

 

        -  การปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียด 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานนี้ ทั้งนี้ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรี ที่เก่ียวข้องและมาตรฐานของทางราชการแล้ว 

 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบต่อไป 
 
                                             ศิริรัตน์  วงค์ดี 
    (นางสาวศิริรัตน์  วงค์ดี) 
                   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
         

 
                        ขวัญฤทัย  มณฑาทิพย์                                          ริญญาภัสร์  วุฒิเจริญลักษณ์ 
                 (นางขวัญฤทัย  มณฑาทิพย์)                           (นางสาวริญญาภัสร์  วุฒิเจริญลักษณ์) 
       หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้อ านวยการกองคลัง                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง 
 
 
 
 
 
       (นายโยธิน  มุลกะกุล) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะพุง อ าเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ/โครงการ/กิจกรรม 

 
วิธีการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
จัดซื้อ/จัดจ้างได้ 

สัญญา/บันทึก 
เลขที่ ลงวันที่ 

ประหยัด
งบประมาณ

(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

วิธีแก้ไขปัญหา/
วิธีการปรับปรุง 

๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
สะพุง ม.๑-บ้านนาเจริญ ม.๑๓  

ตกลงราคา ๙๙,๙๐๐ ๙๙,๕๐๐ ๕/๒๕๕๙ 
ลว. ๙ ม.ีค. ๕๙ 

๔๐๐ ๐.๔๐ 
  

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจาก 
คสล.(เดิม)ภายในหมู่บ้านจีเนียว ม.๘ 

ตกลงราคา ๙๙,๘๐๐ ๙๙,๕๐๐ ๔๘/๒๕๕๙ 
ลว. ๑๑ มี.ค. ๕๙ 

๓๐๐ ๐.๓๐ 
  

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทับถนน 
คสล.(เดิม)สายกลางหมู่บ้านทุ่งสว่าง 
ม.๓ 

ตกลงราคา ๙๙,๙๐๐ ๙๙,๐๐๐ ๑๙/๒๕๕๙ 
ลว. ๒๓ ธ.ค. ๕๘ 

๙๐๐ ๐.๙๐ 
  

๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านนาเจริญ ม.๑๓  

ตกลงราคา ๒๐๐,๐๐๐ ๑๙๙,๐๐๐ ๕๐/๒๕๕๙ 
ลว. ๑๔ มี.ค. ๕๙ 

๑,๐๐๐ ๐.๕๐ 
  

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านไผ่งาม ม.๑๐ 

ตกลงราคา ๙๙,๘๐๐ ๙๙,๐๐๐ ๑๔/๒๕๕๙ 
ลว. ๑๕ ธ.ค. ๕๘ 

๘๐๐ ๐.๘๐ 
  

 
/-2- 

 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ/โครงการ/กิจกรรม 

 
วิธีการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
จัดซื้อ/จัดจ้างได้ 

สัญญา/บันทึก 
เลขที่ ลงวันที่ 

ประหยัด
งบประมาณ

(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

วิธีแก้ไขปัญหา/
วิธีการปรับปรุง 

๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านหนองขาม ม.๖ 

ตกลงราคา ๙๙,๘๐๐ ๙๙,๕๐๐ ๙๖/๒๕๕๙ 
ลว. ๑๔ มิ.ย. ๕๙ 

๓๐๐ ๐.๓๐ 
  

๗ โครงการก่อสร้างถนนดินตัด
ใหม่จากบ้านศรีสว่างพัฒนา 
ม.๑๔-บ้านสะพุง ม.๑ 

ตกลงราคา ๙๙,๙๐๐ ๘๗,๕๐๐ ๔๕/๒๕๕๙ 
ลว. ๑๑ มี.ค. ๕๙ 

๑๒,๔๐๐ ๑๒.๔๑ 
  

๘ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านหนองอะเลา 
ม.๗ 

ตกลงราคา ๙๙,๙๐๐ ๙๙,๕๐๐ ๑๑๐/๒๕๕๙ 
ลว. ๒๖ ก.ค. ๕๙ 

๔๐๐ ๐.๔๐ 
  

๙ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านอานวย ม.๕  

ตกลงราคา ๙๙,๙๐๐ ๙๙,๕๐๐ ๑๐๙/๒๕๕๙ 
ลว. ๒๖ ก.ค. ๕๙ 

๔๐๐ ๐.๔๐ 
  

๑๐ โครงการก่อสร้างลูกระนาด
ภายในหมู่บ้านนาเจริญ ม.๑๓ 

ตกลงราคา ๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๕๐๐ 143/2559 
 ลว. 27 ก.ย. 59 

๕๐๐ ๐.๕๐ 
  

๑๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
จาก รพสต.สะพุง-หนองระหาน 

ตกลงราคา ๙๙,๙๐๐ ๖๔,๐๐๐ ๑๓/๒๕๕๙ 
ลว. ๑๕ ธ.ค. ๕๘ 

๓๕,๙๐๐ ๓๕.๙๔   

 
/-3- 

 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ/โครงการ/กิจกรรม 

 
วิธีการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
จัดซื้อ/จัดจ้างได้ 

สัญญา/บันทึก 
เลขที่ ลงวันที่ 

ประหยัด
งบประมาณ

(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

วิธีแก้ไขปัญหา/
วิธีการปรับปรุง 

๑๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านจีเนียว ม.๘ 

ตกลงราคา ๙๙,๙๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๘๒/๒๕๕๙ 
ลว. ๒๖ พ.ค. ๕๙ 

๙,๙๐๐ ๙.๙๑ 
  

๑๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
บ้านสะพุง ม.๑ 
 

ตกลงราคา ๑๐๐,๐๐๐ ๖๔,๕๐๐ ๑๕/๒๕๕๙ 
ลว. ๑๗ ธ.ค. ๕๘ 

๓๕,๕๐๐ ๓๕.๕๐ 
  

๑๔ โครงการน้ าดื่มสะอาดเพ่ือ
ชุมชน ม.๙ บ้านโพนทอง 

ตกลงราคา ๙๙,๙๐๐ - - - -   

๑๕ โครงการปรับปรุงถนนดินให้
เป็นถนนลูกรัง บ้านทุ่งระวี 
ม.๑๒ 
 

ตกลงราคา ๕๔,๘๐๐ ๔๘,๓๐๐ ๑๑๘/๒๕๕๙ 
ลว. ๑๐ ส.ค. ๕๙ 

๖,๕๐๐ ๑๑.๘๖ 

  

๑๖ โครงการปรับปรุงถนนดินให้
เป็นถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน
ทุ่งสว่าง ม.๓ 
 

ตกลงราคา ๙๐,๖๐๐ ๖๐,๕๐๐ ๔๖/๒๕๕๙ 
ลว. ๑๑ มี.ค. ๕๙ 

๓๐,๑๐๐ ๓๓.๒๒ 

  

๑๗ โครงการวางท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน บ้านจอก ม.๒ 
 

ตกลงราคา ๖๓,๐๐๐ - - 63,000 100 
  

 
/-4- 

 
 
 



-๔- 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ/โครงการ/กิจกรรม 

 
วิธีการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
จัดซื้อ/จัดจ้างได้ 

สัญญา/บันทึก 
เลขที่ ลงวันที่ 

ประหยัด
งบประมาณ

(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

วิธีแก้ไขปัญหา/
วิธีการปรับปรุง 

๑๘ โครงการวางท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน บ้านจะกอง 
ม.๑๑ 

ตกลงราคา ๙๙,๙๐๐ ๙๙,๕๐๐ ๙๒/๒๕๕๙ 
ลว. ๓๑ พ.ค. ๕๙ 

๔๐๐ ๐.๔๐ 
  

๑๙ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
 

ตกลงราคา ๑๖,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ 102/2556 
ลว. 19 ก.ย. 59 

๔,๐๐๐ ๒๕.๐๐   

๒๐ จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
 

ตกลงราคา ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 72/2559 
ลว. 5 ก.ค. 59 

- -   

๒๑ จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ ๔ 
ลิ้นชัก 

ตกลงราคา ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ 72/2559 
ลว. 5 ก.ค. 59 

- -  
 

๒๒ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ตกลงราคา ๗,๓๐๐ - -   7,300   100   

๒๓ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ตกลงราคา ๓,๑๐๐ ๓,๐๐๐ 
84/2559 

ลว. 22 ก.ค. 59 
๑๐๐ ๓.๒๓ 

  

๒๔ จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
 

ตกลงราคา ๕๙,๐๐๐ ๕๙,๐๐๐ 25/2559 
8 ก.พ. 59 

- -   

๒๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านสะพุง ม.๑-บ้านนา
เจริญ ม. ๑๓ 

ตกลงราคา ๑๕๐,๐๐๐ 
  

๑๔๘,๐๔๐.๔๕ 5/2559 
ลว. 9 ม.ีค. 59 

 

๑,๙๕๙.๕๕ ๑.๓๑ 
  

๒๖ โครงการต่อเติมสะพานข้าม
คลองส่งน้ าระวี 

ตกลงราคา ๑๒๒,๕๐๐ ๑๒๒,๐๐๐ 20/2559 
ลว. 31 มี.ค. 59 

 

๕๐๐ ๐.๔๑ 
  

/-5- 
 



-๕- 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ/โครงการ/กิจกรรม 

 
วิธีการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
จัดซื้อ/จัดจ้างได้ 

สัญญา/บันทึก 
เลขที่ ลงวันที่ 

ประหยัด
งบประมาณ

(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

วิธีแก้ไขปัญหา/
วิธีการปรับปรุง 

๒๗ โครงการปรับปรุงถนนดินให้
เป็นถนนลูกรังสายข้างป่าช้า
บ้านสะพุง ม.๑- ม.๔ 

ตกลงราคา ๗๑,๐๐๐ ๗๐,๕๐๐ 49/2559 
ลว. 14 มี.ค. 59 

 

๕๐๐ ๐.๗๑ 
  

๒๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในบ้านจอก ม.๒(จาก
พ้ืนที่การเกษตรนายลี โสดาฯ) 

ตกลงราคา ๕๙,๕๐๐ ๕๘,๕๐๐ 79/2559 
ลว. 19 พ.ค. 59 

 

๑,๐๐๐ ๑.๖๘ 
  

๒๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในบ้านจอก ม.๒(จากพ้ืนที่
การเกษตรนายผาย โสดาฯ) 

ตกลงราคา ๔๕,0๐๐ ๔๕,๐๐๐ 80/2559 
ลว. 19 พ.ค. 59 

 

๕๐๐ ๑.๑๐   

๓๐ 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในบ้านจอก ม.๒ ตกลงราคา 

๔๕,๕๐๐ ๔๕,๐๐๐ 47/2559 
ลว. 11 มี.ค. 59 

 

๕๐๐ ๑.๑๐   

๓๑ 

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในบ้านทุ่งสว่าง ม.๓ 

ตกลงราคา ๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๙,๐๐๐ 516 
ลว. 23 มี.ค. 59 

 

๑,๐๐๐ ๐.๖๗   

๓๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในบ้านปละ ม.๔ 

ตกลงราคา ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๔,๐๐๐ 10/2559 
ลว. 15 มี.ค. 59 

 

๑,๐๐๐ ๐.๘๐   

๓๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายพ้ืนที่การเกษตร ม.๔ 

ตกลงราคา ๒๐,๕๐๐ ๒๐,๐๐๐ 63/2559 
ลว. 25 มี.ค. 59 

 

๕๐๐ ๒.๔๔ 
  

/-6- 
 
 



-๖- 

ล าดับ
ที ่

รายการ/โครงการ/กิจกรรม 

 
วิธีการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
จัดซื้อ/จัดจ้างได้ 

สัญญา/บันทึก 
เลขที่ ลงวันที่ 

ประหยัด
งบประมาณ

(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

วิธีแก้ไขปัญหา/
วิธีการปรับปรุง 

๓๔ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า
บ้านอานวย ม.๕ 

ตกลงราคา ๓๕๐,๐๐๐ ๓๔๙,๐๐๐ 4/2559 
ลว. 9 ม.ีค. 59 

 

๑,๐๐๐ ๐.๒๙ 
  

๓๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านอานวย ม.๕ 

ตกลงราคา ๑๔๙,๐๐๐ ๑๔๘,๐๐๐ 12/2559 
ลว. 21 มี.ค. 59 

 

๑,๐๐๐ ๐.๖๗   

๓๖ โครงการก่อสร้างถนนดินตัด
ใหม่ภายในบ้านอานวย ม.๕ 

ตกลงราคา ๓๒,๕๐๐ ๓๒,๐๐๐ 64/2559 
ลว. 25 มี.ค. 59 

 

๕๐๐ ๑.๕๔ 
  

๓๗ โครงการวางท่อระบายน้ า(ท่อ
ผ่าซีก)บ้านหนองขาม ม.๖ 

ตกลงราคา ๑๒๗,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ 21/2559 
ลว. 31 พ.ค. 59 

๑,๐๐๐ ๐.๗๙ 
  

๓๘ 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในบ้านหนองอะเลา ม.๗ 

ตกลงราคา ๑๒๗,๐๐๐ ๑๒๖,๐๐๐ 8/2559 
ลว. 11 มี.ค. 59 

 

๑,๐๐๐ ๐.๗๙ 
  

๓๙ 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ม.๗ 

ตกลงราคา ๒๓,๐๐๐ ๒๒,๕๐๐ 65/2559 
ลว. 25 มี.ค. 59 

๕๐๐ ๒.๑๗ 
  

๔๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในบ้านจีเนียว ม.๘ 

ตกลงราคา ๑๔๙,๐๐๐ ๑๔๘,๐๐๐ 18/2559 
ลว. 25 มี.ค. 59 

 

๑,๐๐๐ ๐.๖๗ 
  

๔๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านโพนทอง ม.๙ 

ตกลงราคา ๑๐๐,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ 44/2559 
ลว. 9 ม.ีค. 59 

๑,๐๐๐ ๑.๐๐ 
  

 
/-7- 

 
 



 
 

 
-๗- 

ล าดับ
ที ่

รายการ/โครงการ/กิจกรรม 

 
วิธีการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
 

งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
จัดซื้อ/จัดจ้างได้ 

สัญญา/บันทึก 
เลขที่ ลงวันที่ 

ประหยัด
งบประมาณ

(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

วิธีแก้ไขปัญหา/
วิธีการปรับปรุง 

๔๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
บ้านโพนทอง ม.๙ 

ตกลงราคา ๔๗,๕๐๐ ๔๗,๐๐๐ 55/2559 
ลว. 17 มี.ค. 59 

๕๐๐ ๑.๐๕ 
  

๔๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ทับ คสล.เดิม ม.๑๐ 

ตกลงราคา ๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๙,๐๐๐ 13/2559 
ลว. 21 มี.ค. 59 

๑,๐๐๐ ๐.๖๗   

๔๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หน้ารพ.สต.สะพุง-สามแยก
บ้านจะกอง ม.๑๑ 

ตกลงราคา ๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๙,๐๐๐ 6/2559 
ลว. 9 ม.ีค. 59 

๑,๐๐๐ ๐.๖๗ 
  

๔๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านทุ่งระวี ม.๑๒ 

ตกลงราคา ๑๔๙,๕๐๐ ๑๔๙,๐๐๐ 14/2559 
ลว. 22 มี.ค. 59 

๕๐๐ ๐.๓๓ 
  

๔๖ 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จาก คสล.เดิม ม.๑๓ 

ตกลงราคา ๑๔๖,๐๐๐ ๑๔๕,๐๐๐ 11/2559 
ลว. 18 มี.ค. 59 

๑,๐๐๐ ๐.๖๘ 
  

๔๗ 
 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในบ้านนาเจริญ ม.๑๓ 

ตกลงราคา ๖๐,๕๐๐ ๖๐,๐๐๐ 50/2559 
ลว. 14 มี.ค. 59 

๕๐๐ ๐.๘๓ 
  

๔๘ 

 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จาก คสล.เดิม บ้านศรีสว่าง
พัฒนา ม.๑๔ 

ตกลงราคา ๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๙,๐๐๐ 15/2559 
ลว. 23 มี.ค. 59 

๑,๐๐๐ ๐.๖๗ 

  

 รวมเป็นจ านวนเงิน -- 4,612,800 4,282,840.45 -- 329,959.55 7.15   

 
 



 
 
 


