
ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 (ไม่มีโครงการ)

ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 โครงการถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์หลัง 930,000.00      สอบราคา หจก.ซีพีพี คอนสตรัคชั่น เกษมการโยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

อาคารส่านักงานองค์การบริหาร 930,000 บาท 928,500 บาท

ส่วนต่าบลเกาะส่าโรง ขนาดกว้าง เกษมการโยธา

45.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 928,500 บาท

8.00 เมตร หมู่ที ่3 ต.เกาะส่าโรง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ตามสัญญจ้างเลขที ่1/2558

ลว. 12 พฤศจิกายน 2557

ประจ ำปงีบประมำณ  2558

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   พฤศจกิำยน  2557                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน    ตุลำคม   2557                                   แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 822,000.00      สอบราคา หจก.ธนยศการโยธา หจ.วชิรวิทย์ก่อสร้าง ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

เหล็ก หมู่ที ่3 ซอย 6 ข้าง อบต. 822,000 บาท 821,000 บาท

(ต่อจากโครงการเดิม) ต.เกาะส่าโรง หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ผิวจราจร 821,000 บาท

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 321 เมตร

หนา 0.15

ตามสัญญจ้างเลขที ่2/2558

ลว. 26 พฤศจิกายน 2557

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   พฤศจกิำยน  2557                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 โครงการวางท่อส่งน ่า คสล.ขนาด 200,000.00      สอบราคา หจก.พิพัฒน์โยธา หจก.ธนยศการโยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ราคาทีเ่สนอ  200,000 บาท ราคา 199,500 บาท

จ่านวน 157 ท่อน หมู่ที ่9 บริเวณ หจก.ธนยศการโยธา

ในคลองส่งน ่าสถานีศูนย์สูบน ่าด้วย ราคาทีเ่สนอ 199,500 บาท

ไฟฟ้าบ้านท่ากระบือ ต.เกาะส่าโรง

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ตามสัญญจ้างเลขที ่3/2558

ลว. 15 ธันวาคม 2557

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   ธันวำคม  2557                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 โครงการซ่อมแซมสถานีศูนย์สูบน ่า 1,188,000.00    สอบราคา หจก.พิพัฒน์โยธา หจก.พิพัฒน์โยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

ด้วยไฟฟ้า บ้านท่ากระบือ หมู่ที ่1 ราคาทีเ่สนอ  1,187,000 บาท ราคา 1,187,000 บาท

ตามสัญญจ้างเลขที ่4/2558 หจก.ธนยศการโยธา

ลว.29 มกราคม 2558 ราคาทีเ่สนอ 1,188,000 บาท

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   มกรำคม  2558                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาด 1,728,000.00    สอบราคา หจก.พิพัฒน์โยธา หจก.พิพัฒน์โยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

ยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่1 ราคาทีเ่สนอ  1,727,000 บาท ราคา 1,727,000 บาท

บ้านท่ากระบือ ต.เกาะส่าโรงเชื่อม หจก.ธนยศการโยธา

ต่อหมู่ที ่8 ต.รางสาล่ี ขนาดกว้าง ราคาทีเ่สนอ 1,728,000 บาท

6.00 เมตร ยาว 445 เมตร ไหล่ทาง

หินคลุกข้างละ 0.00-0.50 เมตร

หรือพื นทีก่่อสร้างไม่น้อยกว่า

2,670 ตารางเมตร

ตามสัญญจ้างเลขที ่5/2558

ลว. 9 กุมภาพันธ์  2558

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กุมภำพันธ์  2558                               แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส 1,065,790.00    สอบราคา หจก.พิพัฒน์โยธา หจก.ธนยศการโยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

ฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่2 ซอย 2-4 ราคาทีเ่สนอ  1,065,000 บาท ราคา 1,050,000 บาท

(ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจร หจก.ธนยศการโยธา (ต่อรองราคา)

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 492 เมตร ราคาทีเ่สนอ 1,064,000 บาท

หนา 0.05 ไหล่ทางหินคลุกข้างละ

0.00-0.50 เมตร หรือพื นทีก่่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 1,968 ตารางเมตร

สัญญาจ้างเลขที ่6/2558

ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2558

ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 (ไม่มีโครงการ)

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กุมภำพันธ์  2558                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน    มีนำคม   2558                                   แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 (ไม่มีโครงการ)

ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 (ไม่มีโครงการ)

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน    พฤษภำคม   2558                                   แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน    เมษำยน   2558                                   แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 (ไม่มีโครงการ)

ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 โครงการก่อสร้างรั วอาคารศูนย์ 184,000.00      สอบราคา หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

พัฒนาเด็กเล็กเกาะส่าโรง ความยาว ราคาทีเ่สนอ  183,500 บาท ราคา 181,000 บาท

รวม 85.00 เมตร ต.เกาะส่าโรง หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง (ต่อรองราคา)

หมู่ที ่3 บ้านแก่งหลวง อ.เมือง ราคาทีเ่สนอ 184,000 บาท

จ.กาญจนบุรี

สัญญาจ้างเลขที ่7/2558

ลว. 28 กรกฎาคม 2558

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน    มิถุนำยน  2558                                   แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กรกฎำคม  2558                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส 200,000.00      สอบราคา หจก.พิพัฒน์โยธา หจก.พิพัฒน์โยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

ฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 2 ซอย 6 ราคาทีเ่สนอ  199,500 บาท ราคา 199,500 บาท

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว หจก.ธนยศการโยธา

71 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง ราคาทีเ่สนอ 200,000 บาท

หินคลุกข้างละ 0.00-0.50 เมตร

หรือพื นทีก่่อสร้างไม่น้อยกว่า

350 ตารางเมตร

สัญญาจ้างเลขที ่8/2558

ลว. 6 สิงหาคม 2558

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   สิงหำคม  2558                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส 200,000.00      สอบราคา หจก.พิพัฒน์โยธา หจก.พิพัฒน์โยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

ฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 3 ซอย 3 ราคาทีเ่สนอ  199,500 บาท ราคา 199,500 บาท

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว หจก.ธนยศการโยธา

92 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง ราคาทีเ่สนอ 200,000 บาท

หินคลุกข้างละ 0.00-0.50 เมตร

หรือพื นทีก่่อสร้างไม่น้อยกว่า

368 ตารางเมตร

สัญญาจ้างเลขที ่9/2558

ลว. 6 สิงหาคม 2558

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   สิงหำคม  2558                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส 200,000.00      สอบราคา หจก.พิพัฒน์โยธา หจก.พิพัฒน์โยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

ฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 ซอย 1 ราคาทีเ่สนอ  199,500 บาท ราคา 199,500 บาท

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว หจก.ธนยศการโยธา

92 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง ราคาทีเ่สนอ 200,000 บาท

หินคลุกข้างละ 0.00-0.50 เมตร

หรือพื นทีก่่อสร้างไม่น้อยกว่า

368 ตารางเมตร

สัญญาจ้างเลขที ่10/2558

ลว. 6 สิงหาคม 2558

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   สิงหำคม  2558                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

4 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ 380,000.00      สอบราคา หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.โกวิทย์ถังเหล็ก ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

บ้าน ภายในหมู่ที ่1ขนาดสูง ราคาทีเ่สนอ  379,500 บาท ราคา 362,000 บาท

15.00 เมตร ปริมาตรถึงความจุเก็บ หจก.โกวิทย์ถังเหล็ก (ต่อรองราคา)

น ่าได้ 15 ลบ.ม. ราคาทีเ่สนอ 379,000 บาท

สัญญาจ้างเลขที ่11/2558

ลว.7 สิงหาคม 2558

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   สิงหำคม  2558                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส 200,000.00      สอบราคา หจก.พิพัฒน์โยธา หจก.ธนยศการโยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่5 ซอย 4 ราคาทีเ่สนอ  200,000 บาท ราคา 199,000 บาท

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว หจก.ธนยศการโยธา

122 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ ราคาทีเ่สนอ 199,000 บาท

ทางหินคลุกข้างละ 0.00-0.50 เมตร

หรือพื นทีก่่อสร้างไม่น้อยกว่า

366 ตารางเมตร

สัญญาจ้างเลขที ่12/2558

ลว.11 สิงหาคม 2558

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   สิงหำคม  2558                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส 200,000.00      สอบราคา หจก.พิพัฒน์โยธา หจก.ธนยศการโยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่7 ซอย 7 ราคาทีเ่สนอ  199,500 บาท ราคา 199,000 บาท

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว หจก.ธนยศการโยธา

104 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ ราคาทีเ่สนอ 199,000 บาท

ทางหินคลุกข้างล่ะ 0.00-0.50 เมตร

หรือพื นทีก่่อสร้างไม่น้อยกว่า

364 ตารางเมตร

สัญญาจ้างเลขที ่13/2558

ลว.11 สิงหาคม 2558

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   สิงหำคม  2558                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส 200,000.00      สอบราคา หจก.พิพัฒน์โยธา หจก.ธนยศการโยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่9 ซอย 1 ราคาทีเ่สนอ  199,500 บาท ราคา 199,000 บาท

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว หจก.ธนยศการโยธา

81 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ ราคาทีเ่สนอ 199,000 บาท

ทางหินคลุกข้างล่ะ 0.00-0.50 เมตร

หรือพื นทีก่่อสร้างไม่น้อยกว่า

324 ตารางเมตร

สัญญาจ้างเลขที ่14/2558

ลว.11 สิงหาคม 2558

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   สิงหำคม  2558                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 โครงการก่อสร้างรั วอาคารศูนย์ 200,000.00      สอบราคา หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.ธนยศการโยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตก ราคาทีเ่สนอ  199,800 บาท ราคา 190,000 บาท

ความยาวรวม 97.00 เมตร หมู่ที ่5 หจ.วชิรวิทย์ก่อสร้าง

บ้านเขาตก ราคาทีเ่สนอ 190,000 บาท

สัญญาจ้างเลขที ่15/2558

ลว. 13 สิงหาคม 2558

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   สิงหำคม  2558                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000.00      สอบราคา หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

เหล็กหมู่ที ่6 ซอย 1 ผิวจราจร ราคาทีเ่สนอ  199,500 บาท ราคา 181,000 บาท

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 74 เมตร หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง (ต่อรองราคา)

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ราคาทีเ่สนอ 190,000 บาท

ข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือพื นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 296 ตร.ม.

พร้อมวางท่อระบายน ่า คสล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

จ่านวน 17 ท่อน

สัญญาจ้างเลขที ่16/2558

ลว.13 สิงหาคม 2558

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   สิงหำคม  2558                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

10 โครงการขยายเมนท่อส่งน ่าใยหิน 200,000.00      สอบราคา หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.ธนยศการโยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

ขนาด ศก.30 เมตร (AC) ชั น 15 ราคาทีเ่สนอ  199,500 บาท ราคา 183,000 บาท

พร้อมอุปกรณ์ติดตั งความยาวรวม หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง (ต่อรองราคา)

ไม่น้อยกว่า 20 เมตร ราคาทีเ่สนอ 199,000 บาท

หมู่ที ่8 ซอย 17

สัญญาจ้างเลขที ่17/2558

ลว 13 สิงหาคม 2558

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   สิงหำคม  2558                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 934,000.00      สอบราคา หจก.ปภัสร์พงศ์การโยธา หจก.ส.วสันต์กาญจน์โยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

เหล็กสายซอย 7/1 หมู่ 3 ราคาทีเ่สนอ  933,000  บาท ราคา  932,000  บาท

บ้านแก่งหลวง ต่าบลเกาะส่าโรง หจก.ส.วสันต์กาญจน์โยธา

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 417 เมตร ราคาทีเ่สนอ  932,000  บาท

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุก

ข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือพื นที่

ก่อสร้างไม่น้อยกว่า

1,668 ตารางเมตรร

ตามสัญญาจ้างเลขที ่18/2558 

ลงวันที ่13  สิงหาคม  2558

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน    สิงหำคม   2558                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 (ไม่มีโครงการ)

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน    กันยำยน  2558                                   แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง










































































