
ล าดับท่ี งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ

วีธีซือ้/จ้าง ผู้ซือ้ซอง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 โครงการถมดินปรับปรุงภมิูทศันห์ลัง 930,000.00         สอบราคา หจก.ซีพีพีคอนสตรัคช่ัน หจก.ซีพีพี คอนสตรัคช่ัน เกษมการโยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

อาคารส่านกังานองค์การบริหาร หจก.เอกธวัชก่อสร้าง 930,000 บาท 928,500 บาท

ส่วนต่าบลเกาะส่าโรง ขนาดกว้าง หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง เกษมการโยธา

45.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา หจก.ธงชัยปกร 928,500 บาท

8.00 เมตร หมู่ที่ 3 ต.เกาะส่าโรง ร้านเกษมการโยธา

อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ หจก.กาญตนสินพัฒน์

ตามสัญญจ้างเลขที่ 1/2558 หจก.เคททีกีารโยธา

ลว. 12 พฤศจิกายน 2557

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 822,000.00         สอบราคา หจก.รัตนวิเชียรการโยธา หจก.ธนยศการโยธา หจ.วชิรวิทย์ก่อสร้าง ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

เหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย 6 ข้าง อบต. หจก.พิพัฒนโ์ยธา 822,000 บาท 821,000 บาท

(ต่อจากโครงการเดิม) ต.เกาะส่าโรง หจก.ซีพีพีคอนสตรัคช่ัน หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง

อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ ผิวจราจร หจก.เอกธวัชก่อสร้าง 821,000 บาท

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 321 เมตร หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง

หนา 0.15 หจก.ธงชัยปกร

ตามสัญญจ้างเลขที่ 2/2558 หจก.บอีาร์เจโยธา

ลว. 26 พฤศจิกายน 2557 หจก.ธนยศการโยธา

 สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ  2558



หจก.กาญตนสินพัฒน์

หจก.พิมนช์นกธุรกิจ

3 โครงการวางทอ่ส่งน้่า คสล.ขนาด 200,000.00         สอบราคา หจก.ธนยศการโยธา หจก.พิพัฒนโ์ยธา หจก.ธนยศการโยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร หจก.พิพัฒนโ์ยธา ราคาที่เสนอ  200,000 บาท ราคา 199,500 บาท

จ่านวน 157 ทอ่น หมู่ที่ 9 บริเวณ ร้านเกษมการโยธา หจก.ธนยศการโยธา

ในคลองส่งน้่าสถานศีูนย์สูบน้่าด้วย หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 199,500 บาท

ไฟฟ้าบา้นทา่กระบอื ต.เกาะส่าโรง

อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ

ตามสัญญจ้างเลขที่ 3/2558

ลว. 15 ธันวาคม 2557

4 โครงการซ่อมแซมสถานศีูนย์สูบน้่า 1,188,000.00      สอบราคา หจก.พิพัฒนโ์ยธา หจก.พิพัฒนโ์ยธา หจก.พิพัฒนโ์ยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

ด้วยไฟฟ้า บา้นทา่กระบอื หมู่ที่ 1 หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ  1,187,000 บาท ราคา 1,187,000 บาท

ตามสัญญจ้างเลขที่ 4/2558 หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง

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

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาด 1,728,000.00      สอบราคา หจก.เจ.ซี.ท ีคอนสตรัคช่ัน หจก.พิพัฒนโ์ยธา หจก.พิพัฒนโ์ยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

ยางแอสฟัสทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 1 หจก.ธนยศการโยธา ราคาที่เสนอ  1,727,000 บาท ราคา 1,727,000 บาท

บา้นทา่กระบอื ต.เกาะส่าโรงเช่ือม หจก.สินพัฒนกาญจน์ หจก.ธนยศการโยธา

ต่อหมู่ที่ 8 ต.รางสาลี่ ขนาดกว้าง หจก.พิพัฒนโ์ยธา ราคาที่เสนอ 1,728,000 บาท

6.00 เมตร ยาว 445 เมตร ไหล่ทาง

หนิคลุกข้างละ 0.00-0.50 เมตร



หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า

2,670 ตารางเมตร

ตามสัญญจ้างเลขที่ 5/2558

ลว. 9 กุมภาพันธ์  2558

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส 1,065,790.00      สอบราคา หจก.เจซีท ีคอนสตรัคช่ัน หจก.พิพัฒนโ์ยธา หจก.ธนยศการโยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

ฟัสทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ซอย 2-4 หจก.ธนยศการโยธา ราคาที่เสนอ  1,065,000 บาท ราคา 1,050,000 บาท

(ต่อจากโครงการเดิม) ผิวจราจร หจก.สินพัฒนกาญจน์ หจก.ธนยศการโยธา (ต่อรองราคา)

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 492 เมตร หจก.พิพัฒนโ์ยธา ราคาที่เสนอ 1,064,000 บาท

หนา 0.05 ไหล่ทางหนิคลุกข้างละ

0.00-0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ก่อสร้าง

ไม่นอ้ยกว่า 1,968 ตารางเมตร

สัญญาจ้างเลขที่ 6/2558

ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2558

7 โครงการก่อสร้างร้ัวอาคารศูนย์ 184,000.00         สอบราคา หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

พัฒนาเด็กเล็กเกาะส่าโรง ความยาว หจก.เอกธวัชก่อสร้าง ราคาที่เสนอ  183,500 บาท ราคา 181,000 บาท

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

หมู่ที่ 3 บา้นแก่งหลวง อ.เมือง หจก.อิทธิพลกาญจนค์อนสตรัคช่ัน ราคาที่เสนอ 184,000 บาท

จ.กาญจนบรีุ

สัญญาจ้างเลขที่ 7/2558

ลว. 28 กรกฎาคม 2558



8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส 200,000.00         สอบราคา หจก.พิพัฒนโ์ยธา หจก.พิพัฒนโ์ยธา หจก.พิพัฒนโ์ยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

ฟัสทต์ิกคอนกรีต หมู่ 2 ซอย 6 หจก.ธนยศการโยธา ราคาที่เสนอ  199,500 บาท ราคา 199,500 บาท

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.ธนยศการโยธา

71 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง หจก.เจริญทวีย์ (1978) ราคาที่เสนอ 200,000 บาท

หนิคลุกข้างละ 0.00-0.50 เมตร

หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า

350 ตารางเมตร

สัญญาจ้างเลขที่ 8/2558

ลว. 6 สิงหาคม 2558

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส 200,000.00         สอบราคา หจก.พิพัฒนโ์ยธา หจก.พิพัฒนโ์ยธา หจก.พิพัฒนโ์ยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

ฟัสทต์ิกคอนกรีต หมู่ 3 ซอย 3 หจก.ธนยศการโยธา ราคาที่เสนอ  199,500 บาท ราคา 199,500 บาท

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.ธนยศการโยธา

92 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง หจก.เจริญทวีย์ (1978) ราคาที่เสนอ 200,000 บาท

หนิคลุกข้างละ 0.00-0.50 เมตร

หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า

368 ตารางเมตร

สัญญาจ้างเลขที่ 9/2558

ลว. 6 สิงหาคม 2558

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส 200,000.00         สอบราคา หจก.พิพัฒนโ์ยธา หจก.พิพัฒนโ์ยธา หจก.พิพัฒนโ์ยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

ฟัสทต์ิกคอนกรีต หมู่ 4 ซอย 1 หจก.ธนยศการโยธา ราคาที่เสนอ  199,500 บาท ราคา 199,500 บาท



ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.ธนยศการโยธา

92 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง หจก.เจริญทวีย์ (1978) ราคาที่เสนอ 200,000 บาท

หนิคลุกข้างละ 0.00-0.50 เมตร

หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า

368 ตารางเมตร

สัญญาจ้างเลขที่ 10/2558

ลว. 6 สิงหาคม 2558

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

บา้น ภายในหมู่ที่ 1ขนาดสูง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง ราคาที่เสนอ  379,500 บาท ราคา 362,000 บาท

15.00 เมตร ปริมาตรถึงความจุเก็บ หจก.อิทธิพลกาญจนค์อนสตรัคช่ัน หจก.โกวิทย์ถังเหล็ก (ต่อรองราคา)

น้่าได้ 15 ลบ.ม. หจก.ซีพีพีคอนสตรัคช่ัน ราคาที่เสนอ 379,000 บาท

สัญญาจ้างเลขที่ 11/2558

ลว.7 สิงหาคม 2558

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส 200,000.00         สอบราคา หจก.พิพัฒนโ์ยธา หจก.พิพัฒนโ์ยธา หจก.ธนยศการโยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

ฟัลทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ซอย 4 หจก.ธนยศการโยธา ราคาที่เสนอ  200,000 บาท ราคา 199,000 บาท

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.ธนยศการโยธา

122 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ หจก.เจริญทวีย์ (1978) ราคาที่เสนอ 199,000 บาท

ทางหนิคลุกข้างละ 0.00-0.50 เมตร

หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า

366 ตารางเมตร



สัญญาจ้างเลขที่ 12/2558

ลว.11 สิงหาคม 2558

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส 200,000.00         สอบราคา หจก.พิพัฒนโ์ยธา หจก.พิพัฒนโ์ยธา หจก.ธนยศการโยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

ฟัลทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ซอย 7 หจก.ธนยศการโยธา ราคาที่เสนอ  199,500 บาท ราคา 199,000 บาท

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.ธนยศการโยธา

104 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ หจก.เจริญทวีย์ (1978) ราคาที่เสนอ 199,000 บาท

ทางหนิคลุกข้างล่ะ 0.00-0.50 เมตร

หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า

364 ตารางเมตร

สัญญาจ้างเลขที่ 13/2558

ลว.11 สิงหาคม 2558

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส 200,000.00         สอบราคา หจก.พิพัฒนโ์ยธา หจก.พิพัฒนโ์ยธา หจก.ธนยศการโยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

ฟัลทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ซอย 1 หจก.ธนยศการโยธา ราคาที่เสนอ  199,500 บาท ราคา 199,000 บาท

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.ธนยศการโยธา

81 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ หจก.เจริญทวีย์ (1978) ราคาที่เสนอ 199,000 บาท

ทางหนิคลุกข้างล่ะ 0.00-0.50 เมตร

หรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า

324 ตารางเมตร

สัญญาจ้างเลขที่ 14/2558

ลว.11 สิงหาคม 2558



15 โครงการก่อสร้างร้ัวอาคารศูนย์ 200,000.00         สอบราคา หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.ธนยศการโยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

พัฒนาเด็กเล็กบา้นเขาตก หจก.เอกธวัชก่อสร้าง ราคาที่เสนอ  199,800 บาท ราคา 190,000 บาท

ความยาวรวม 97.00 เมตร หมู่ที่ 5 หจก.วิช่ันยูนติี้ หจ.วชิรวิทย์ก่อสร้าง

บา้นเขาตก หจก.อิทธิพลกาญจนค์อนสตรัคช่ัน ราคาที่เสนอ 190,000 บาท

สัญญาจ้างเลขที่ 15/2558

ลว. 13 สิงหาคม 2558

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 200,000.00         สอบราคา หจก.พิพัฒนโ์ยธา หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

เหล็กหมู่ที่ 6 ซอย 1 ผิวจราจร หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ  199,500 บาท ราคา 181,000 บาท

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

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหนิคลุก หจก.เอกธวัชก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 190,000 บาท

ข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือพ้ืนที่ หจก.เจริญทวีย์ (1978)

ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า 296 ตร.ม. หจก.วิช่ันยูนติี้

พร้อมวางทอ่ระบายน้่า คสล.

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร

จ่านวน 17 ทอ่น

สัญญาจ้างเลขที่ 16/2558

ลว.13 สิงหาคม 2558

17 โครงการขยายเมนทอ่ส่งน้่าใยหนิ 200,000.00         สอบราคา หจก.เอกธวัชก่อสร้าง หจก.ธนยศการโยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

ขนาด ศก.30 เมตร (AC) ช้ัน 15 ราคาที่เสนอ  199,500 บาท ราคา 183,000 บาท

พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งความยาวรวม หจก.วชิรวิทย์ก่อสร้าง (ต่อรองราคา)



ไม่นอ้ยกว่า 20 เมตร ราคาที่เสนอ 199,000 บาท

หมู่ที่ 8 ซอย 17

สัญญาจ้างเลขที่ 17/2558

ลว 13 สิงหาคม 2558

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 934,000.00         สอบราคา หจก.เคททีกีารโยธา หจก.ปภสัร์พงศ์การโยธา หจก.ส.วสันต์กาญจนโ์ยธา ราคาต่่าสุดและเง่ือนไขถูกต้อง

เหล็กสายซอย 7/1 หมู่ 3 หจก.ปภสัร์พงค์การโยธา ราคาที่เสนอ  933,000  บาท ราคา  932,000  บาท

บา้นแก่งหลวง ต่าบลเกาะส่าโรง หจก.ส.วสันต์กาญจนโ์ยธา หจก.ส.วสันต์กาญจนโ์ยธา

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 417 เมตร หจก.ซีพีพีคอนสตรัคช่ัน ราคาที่เสนอ  932,000  บาท

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหนิคลุก

ข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือพ้ืนที่

ก่อสร้างไม่นอ้ยกว่า

1,668 ตารางเมตรร

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 18/2558 

ลงวันที่ 13  สิงหาคม  2558


