
ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 270,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

เหล็ก หมู่ที ่2 ซอย 1 บ้านท่าอ้อ ราคาทีเ่สนอ 270,000 บาท ราคา  270,000 บาท (ข้อบัญญัติเพิม่เติม 2560)

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร

ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพืน้ที ่537 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพข้างละ 

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่1/2561

ลงวันที ่9 ตุลาคม 2560

ประจ ำปงีบประมำณ  2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน    ตุลำคม   2560                                   แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 270,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

เหล็ก หมู่ที ่7 ซอย 5 บ้านถ้่ามังกรทอง ราคาทีเ่สนอ 270,000 บาท ราคา  270,000 บาท (ข้อบัญญัติเพิม่เติม 2560)

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร

ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพืน้ที ่537 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพข้างละ 

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่2/2561

ลงวันที ่9 ตุลาคม 2560

3 จัดซ้ืออาหารเสริมนมโรงเรียน 350,791.80      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมท่าม่วง สหกรณ์โคนมท่าม่วง ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

ภาคเรียนที ่2/2560 ราคาทีเ่สนอ 350,791.80 บาท ราคา  350,791.80 บาท (ข้อบัญญัติ)

ลงวันที ่30 ตุลาคม 2560

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน    ตุลำคม   2560                                   แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 721,000.00      สอบราคา หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

กว้าง 43 เมตร ยาว 63 เมตร ราคาทีเ่สนอ 721,000 บาท ราคา  721,000 บาท (ข้อบัญญัติเพิม่เติม 2560)

พร้อมปลูกหญ้านวลน้อย

ตามสัญญาจ้างเลขที ่3/2561

ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2560

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน    พฤศจกิำยน   2560                                   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 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 430,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.คงมิตรภาพ หจก.คงมิตรภาพ ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

(ต่อจากโครงการเดิม) จ่านวนกล้อง 7 ตัว ราคาทีเ่สนอ 430,000 บาท ราคา  430,000 บาท (ข้อบัญญัติเพิม่เติม 2560)

จุดติดต้ัง 3 จุด ระยะความยาวรวม

3,390 เมตร บริเวณหมู่ที ่3,5 และหมู่ที ่9

ต่าบลเกาะส่าโรง

ตามสัญญาจ้างเลขที ่4/2561

ลงวันที ่11 มกราคม 2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน    ธันวำคม  2560                                   แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน    มกรำคม  2561                                   แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเกล่ีย 130,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ยุพาวัช 2017 หจก.ยุพาวัช 2017 ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

แต่งเรียบ หมู่ที ่8 ซอย 9 เขาช่องเกวียน ราคาทีเ่สนอ 130,000  บาท ราคา  130,000  บาท (จ่ายขาดสะสม)

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร

จ่านวน 750 ลูกบาศก์เมตร

ตามจุดที ่อบต.ก่าหนด

ตามสัญญาจ้างเลขที ่5/2561

ลงวันที ่19 มกราคม 2561

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่4 ซอย 7 บ้านเกาะส่าโรง ราคาทีเ่สนอ 500,000  บาท ราคา  500,000 บาท (จ่ายขาดสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร

ยาว 249 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพืน้ที ่996 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพข้างละ 

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่6/2561

ลงวันที ่30 มกราคม 2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   มกรำคม 2561                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 373,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่7 ซอย 8/1  บ้านถ้่ามังกรทอง ราคาทีเ่สนอ 373,000  บาท ราคา  373,000 บาท (จ่ายขาดสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร

ยาว 249 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพืน้ที ่747 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพข้างละ 

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่7/2561

ลงวันที ่30 มกราคม 2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   มกรำคม 2561                             แบบ  สขร.1



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 253,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่7 ซอยบ้านจ่าโล่ง บ้านถ้่ามังกรทอง ราคาทีเ่สนอ 253,000  บาท ราคา  253,000 บาท (จ่ายขาดสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร

ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพืน้ที ่507 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพข้างละ 

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่8/2561

ลงวันที ่30 มกราคม 2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   มกรำคม 2561                             แบบ  สขร.1



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่8 ซอย 6 บ้านเขาขวาง ราคาทีเ่สนอ 500,000  บาท ราคา  500,000 บาท (จ่ายขาดสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร

ยาว 246 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพืน้ที ่984 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพข้างละ 

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่9/2561

ลงวันที ่30 มกราคม 2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   มกรำคม 2561                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 493,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่1 ซอย 9 บ้านท่ากระบือ ราคาทีเ่สนอ 493,000  บาท ราคา  493,000 บาท (จ่ายขาดสะสม)

(เร่ิมต้นจากบ้านนางอริสา  ทรัพย์พันธุ)์

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร

ยาว 329 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพืน้ที ่987 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพข้างละ 

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่10/2561

ลงวันที ่12 กุมภาพันธ์  2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กุมภำพันธ์  2561                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 406,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่2 ซอย 6 บ้านท่าอ้อ ราคาทีเ่สนอ 406,000  บาท ราคา  406,000 บาท (จ่ายขาดสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร

ยาว 161 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพืน้ที ่805 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพข้างละ 

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่11/2561

ลงวันที ่12 กุมภาพันธ์  2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กุมภำพันธ์  2561                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 166,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่2 ซอย 7 บ้านท่าอ้อ ราคาทีเ่สนอ  166,000  บาท ราคา  166,000 บาท (จ่ายขาดสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร

ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพืน้ที ่332 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพข้างละ 

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่12/2561

ลงวันที ่12 กุมภาพันธ์  2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กุมภำพันธ์  2561                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่3 ซอย 4 บ้านแก่งหลวง ราคาทีเ่สนอ  500,000  บาท ราคา  500,000 บาท (จ่ายขาดสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร

ยาว 334 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพืน้ที ่1,002 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพข้างละ 

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่13/2561

ลงวันที ่12 กุมภาพันธ์  2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กุมภำพันธ์  2561                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่5 ซอย 8 บ้านเขาตก ราคาทีเ่สนอ  500,000  บาท ราคา  500,000 บาท (จ่ายขาดสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร

ยาว 334 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพืน้ที ่1,002 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพข้างละ 

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่14/2561

ลงวันที ่12 กุมภาพันธ์  2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กุมภำพันธ์  2561                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่5 ซอย 8 บ้านเขาตก ราคาทีเ่สนอ  500,000  บาท ราคา  500,000 บาท (จ่ายขาดสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร

ยาว 334 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพืน้ที ่1,002 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพข้างละ 

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่14/2561

ลงวันที ่12 กุมภาพันธ์  2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กุมภำพันธ์  2561                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังทีท่่าการ 500,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

อบต.เกาะส่าโรง โดยท่าการลงหินคลุก ราคาทีเ่สนอ  500,000  บาท ราคา  500,000 บาท (จ่ายขาดสะสม)

พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ จ่านวน

2,010 ลูกบาศก์เมตร

ตามสัญญาจ้างเลขที ่15/2561

ลงวันที ่12 กุมภาพันธ์  2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กุมภำพันธ์  2561                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 458,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่6 เร่ิมจากบ้านนายทวิช ถึงหน้าบ้าน ราคาทีเ่สนอ  458,000  บาท ราคา  458,000 บาท (จ่ายขาดสะสม)

นางนุช ผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร

ยาว 487 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพืน้ที ่730.5 ตารางเมตร

พร้อมฝาบ่อพรักตะแกรงเหล็ก จ่านวน

32 บ่อ ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพข้างละ

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่16/2561

ลงวันที ่21 กุมภาพันธ์  2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กุมภำพันธ์  2561                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่5 บ้านท่าแล่นพัฒนา ราคาทีเ่สนอ  500,000  บาท ราคา  500,000 บาท (จ่ายขาดสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 4  เมตร

ยาว 249 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพืน้ที ่996 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพข้างละ

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่17/2561

ลงวันที ่21 กุมภาพันธ์  2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กุมภำพันธ์  2561                             แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

16 โครงการก่อสร้างศาลาคู่เมรุ วัดเขาขวาง 206,900.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่8 ต่าบลเกาะส่าโรง ราคาทีเ่สนอ 206,900 บาท ราคา 206,900 บาท (เงินอุดหนุนไฟฟ้า)

อ่าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ตามสัญญาจ้างเลขที ่18/2561

ลงวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กุมภำพันธ์  2561                           แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 โครงการวางท่อประปา PVC ขนาดเส้น 270,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

ผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว ราคาทีเ่สนอ 270,000 บาท ราคา 270,000 บาท (ข้อบัญญัติ)

1,580 เมตร บริเวณหมู่ที ่2 บ้านท่าอ้อ

ต่าบลเกาะส่าโรง

ตามสัญญาจ้างเลขที ่19/2561

ลงวันที ่9 มีนาคม 2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   มีนำคม  2561                           แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

2 โครงการวางท่อส่งน้่า ค.ส.ล. หมู่ที ่6 226,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

บ้านชายทุง่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ราคาทีเ่สนอ 226,000 บาท ราคา 226,000 บาท (ข้อบัญญัติ)

0.60 เมตร มอก. ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก

ค.ส.ล. จ่านวน 10 บ่อ ความยาว

132 เมตร ต่าบลเกาะส่าโรง

ตามสัญญาจ้างเลขที ่20/2561

ลงวันที ่9 มีนาคม 2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   มีนำคม  2561                           แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 226,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่1 ซอย 9 (ต่อจากโครงการเดิม) ราคาทีเ่สนอ 226,000 บาท ราคา 226,000 บาท (ข้อบัญญัติ)

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 179 เมตร

หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพืน้ที่

537 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกข้างละ

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่21/2561

ลงวันที ่25 เมษายน 2561

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร 91,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์    ทองดี นายสมพงษ์    ทองดี ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตก ราคาทีเ่สนอ 91,000 บาท ราคา  91,000 บาท (ข้อบัญญัติ)

เทลานคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 10 เมตร

ยาว 27.70 เมตร หนา 0.10 เมตร

ตามสัญญาจ้างเลขที ่22/2561

ลงวันที ่26 เมษายน 2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   เมษำยน  2561                           แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 270,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่9 ซอย 1 ราคาทีเ่สนอ 270,000 บาท ราคา 270,000 บาท (ข้อบัญญัติ)

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 134 เมตร

หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพืน้ที่

536 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกข้างละ

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่23/2561

ลงวันที ่4 พฤษภาคม 2561

2 จัดซ้ืออาหารเสริมนมโรงเรียน 304,979.64      เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคมนมท่าม่วง สหกรณ์โคมนมท่าม่วง ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

ภาคเรียนที ่1/2561 ราคาทีเ่สนอ 304,979.64 บาท ราคา  304,979.64 บาท (ข้อบัญญัติ)

ตามสัญญาซ้ือ 2/2561

ลงวันที ่15 พฤษภาคม 2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   พฤษภำคม  2561                            แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 270,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่3 ซอย 3  บ้านแก่งหลวง ราคาทีเ่สนอ 270,000 บาท ราคา 270,000 บาท (ข้อบัญญัติ)

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 132 เมตร

หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

(มอก.ชั้น 3) จ่านวน 5 ท่อน คิดเป็นพืน้ที่

528 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกข้างละ

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่24/2561

ลงวันที ่17 พฤษภาคม 2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   พฤษภำคม  2561                            แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 270,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่4 ซอย 6 (ต่อจากโครงการเดิม) ราคาทีเ่สนอ 270,000 บาท ราคา 270,000 บาท (ข้อบัญญัติ)

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 134 เมตร

หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพืน้ท

536 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกข้างละ

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่25/2561

ลงวันที ่17 พฤษภาคม 2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   พฤษภำคม  2561                            แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

5 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเกล่ียแต่ง 198,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

เรียบ หมู่ที ่7 ซอยหลังวัดถ้่ามังกรทอง ราคาทีเ่สนอ 198,000 บาท ราคา 198,000 บาท (ข้อบัญญัติ)

เชื่อมซอย 8/4 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร

ยาว 614 เมตร หนา 0.25 เมตร

คิดเป็นพืน้ที ่2,456 ตารางเมตร

ตามสัญญาจ้างเลขที ่26/2561

ลงวันที ่17 พฤษภาคม 2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   พฤษภำคม  2561                            แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 270,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่5 ซอย 5 ราคาทีเ่สนอ 270,000 บาท ราคา 270,000 บาท (ข้อบัญญัติ)

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 181 เมตร

หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพืน้ท

534 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกข้างละ

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่27/2561

ลงวันที ่17 พฤษภาคม 2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   พฤษภำคม  2561                            แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 (ไม่มีโครงการ)

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน    มิถุนำยน  2561                                   แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 270,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่8 ซอย 9 บ้านเขาขวาง ราคาทีเ่สนอ 270,000 บาท ราคา 270,000 บาท (ข้อบัญญัติ)

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร

หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพืน้ท

540 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกข้างละ

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่28/2561

ลงวันที ่17 กรกฎาคม 2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กรกฎำคม  2561                            แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 72,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่7 ซอยตรงข้ามซอย 7 ราคาทีเ่สนอ 72,000 บาท ราคา 72,000 บาท (ข้อบัญญัติ)

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 47 เมตร

หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพืน้ท

141 ตารางเมตร ไหล่หินคลุกข้างละ

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่29/2561

ลงวันที ่17 กรกฎาคม 2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กรกฎำคม  2561                            แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 (ไม่มีโครงการ)

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน    สิงหำคม  2561                                   แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

1 โครงการก่อสร้างสุขาสนามกีฬา 500,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

อบต.เกาะส่าโรง ราคาทีเ่สนอ 500,000 บาท ราคา 500,000 บาท (โอนงบประมาณ)

ตามสัญญาจ้างเลขที ่30/2561

ลงวันที ่12 กันยายน 2561

2 โครงการต่อเติมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 384,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

การเกษตร หมู่ที ่3 บ้านแก่งหลวง ราคาทีเ่สนอ 384,000 บาท ราคา 384,000 บาท (โอนงบประมาณ)

ตามสัญญาจ้างเลขที ่31/2561

ลงวันที ่14 กันยายน 2561

3 โครงการต่อเติมห้องเก็บของหลังศาลา 209,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

อเนกประสงค์ หมู่ที ่3 บ้านแก่งหลวง ราคาทีเ่สนอ 209,000 บาท ราคา 209,000 บาท (โอนงบประมาณ)

ตามสัญญาจ้างเลขที ่32/2561

ลงวันที ่14 กันยายน 2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กันยำยน  2561                            แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

4 โครงการก่อสร้างถนนน้่าล้นคอนกรีตเสริม 93,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณ   ร่ืนจิตร นางสุวรรณ   ร่ืนจิตร ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ราคาทีเ่สนอ 93,000 บาท ราคา 93,000 บาท (งบกลาง)

ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร

คิดเป็นพืน้ที ่100 ตารางเมตร พร้อมดาด

คอนกรีตข้างละ 3x20x.010 เมตร

รวม 120 ตารางเมตร ต่าบลเกาะส่าโรง

ตามสัญญาจ้างเลขที ่33/2561

ลงวันที ่18 กันยายน 2561

5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายใน 399,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่1,3,6,8 และหมู่ที ่9 ราคาทีเ่สนอ 399,000 บาท ราคา 399,000 บาท (งบกลาง)

ต่าบลเกาะส่าโรง

ตามสัญญาจ้างเลขที ่34/2561

ลงวันที ่18 กันยายน 2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กันยำยน  2561                            แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

6 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ภายใน 199,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่2,4,5 และ หมู่ที ่7 ต่าบลเกาะส่าโรง ราคาทีเ่สนอ 199,000 บาท ราคา 199,000 บาท (งบกลาง)

ตามสัญญาจ้างเลขที ่35/2561

ลงวันที ่18 กันยายน 2561

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 490,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่4 ซอยกอไผ่ถึงบ้านนางสตรี แย้มเชื้อ ราคาทีเ่สนอ 490,000 บาท ราคา 490,000 บาท (เงินทุนส่ารองเงินสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 340 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า

1,020 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่36/2561

ลงวันที ่20 กันยายน 2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กันยำยน  2561                            แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 494,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่1 ซอยบ้านนายฉอย ชูสี ราคาทีเ่สนอ 494,000 บาท ราคา 494,000 บาท (เงินทุนส่ารองเงินสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 262 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า

1,048 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่37/2561

ลงวันที ่20 กันยายน 2561

9 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 487,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เนเจอร์เวย์ จ่ากั บริษัท เนเจอร์เวย์ จ่ากั ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

แบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่ที ่2 ราคาทีเ่สนอ 487,000 บาท ราคา 487,000 บาท (เงินทุนส่ารองเงินสะสม)

และหมู่ที ่3 จ่านวน 22 จุด เสาไฟฟ้าสูง

6 เมตร โคมไฟ LED ขนาด 50W

ต่าบลเกาะส่าโรง

ตามสัญญาจ้างเลขที ่38/2561

ลงวันที ่21 กันยายน 2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กันยำยน  2561                            แบบ  สขร.1



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 335,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่3 ซอย 5 ราคาทีเ่สนอ 335,000 บาท ราคา 335,000 บาท (เงินทุนส่ารองเงินสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 223 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า

669 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่39/2561

ลงวันที ่21 กันยายน 2561

11 โครงการวางท่อส่งน้่า คสล. หมู่ที ่6 365,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

บ้านชายทุง่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ราคาทีเ่สนอ 365,000 บาท ราคา 365,000 บาท (เงินทุนส่ารองเงินสะสม)

0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก

คสล. จ่านวน 2 บ่อ ความยาวรวม

216 เมตร ต่าบลเกาะส่าโรง

ตามสัญญาจ้างเลขที ่40/2561

ลงวันที ่21 กันยายน 2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กันยำยน  2561                            แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 494,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่8 ซอย 11 ราคาทีเ่สนอ 494,000 บาท ราคา 494,000 บาท (เงินทุนส่ารองเงินสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 262 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า

1,048 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่41/2561

ลงวันที ่21 กันยายน 2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กันยำยน  2561                            แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 490,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่5 ซอย 10 ราคาทีเ่สนอ 490,000 บาท ราคา 490,000 บาท (เงินทุนส่ารองเงินสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 340 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า

1,020 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่42/2561

ลงวันที ่21 กันยายน 2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กันยำยน  2561                            แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 143,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่7 (แยกบ้านนายกิตติกร) ราคาทีเ่สนอ 143,000 บาท ราคา 143,000 บาท (เงินทุนส่ารองเงินสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า

300 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่43/2561

ลงวันที ่24 กันยายน 2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กันยำยน  2561                            แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 272,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่7 ซอยบ้านนายสมปอง ราคาทีเ่สนอ 272,000 บาท ราคา 272,000 บาท (เงินทุนส่ารองเงินสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 190 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า

570 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่44/2561

ลงวันที ่24 กันยายน 2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กันยำยน  2561                            แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง



ล ำดบัที ่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ
วีธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก

(รำคำกลำง) โดยสังเขป

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 494,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด บ.พชรก่อสร้าง 2017 จ่ากัด ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

หมู่ที ่9 ซอย 7 ราคาทีเ่สนอ 494,000 บาท ราคา 494,000 บาท (เงินทุนส่ารองเงินสะสม)

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 345 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า

1,035 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ

0.00-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่

ตามสัญญาจ้างเลขที ่45/2561

ลงวันที ่24 กันยายน 2561

                                        สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน   กันยำยน  2561                            แบบ  สขร.1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะส ำโรง


