EB 3 (4)
หลักฐานแสดงถึงการเผยแพรฐานขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
งบพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี (งบลงทุน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 และโครงการที่เปนเงินกันไวเบิกเหลื่อมป งบพัฒนาจังหวัด (งบลงทุน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบลงทุน)
จังหวัดอุทัยธานี

อันดับ

หนวยงาน

รายชื่อโครงการจัดซื้อจัดจาง

สํานักงานโยธาธิการและผัง 1) โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง
1 เมืองจังหวัดอุทัยธานี
ริมแมน้ําเจาพระยา หมู 4 บาน
สะพานหิน ตําบลหาดทนง อําเภอ
เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

วงเงิน
งบประมาณ
21,936,100.00

วิธีการ
ผูเสนอราคาและราคา
จัดซื้อจัด
ที่เสนอ
จาง
21,936,100.00 e-bidding 1.หจก. ส.บุรินทร
ราคากลาง

การชาง
2.บริษัท ตั้งเจริญ
จํากัด

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาจัดซื้อจัดจาง
21,926,000 บริษัท ตั้งเจริญ
จํากัด
21,836,100

เหตุผลที่ไดรับ
การคัดเลือก
โดยสรุป
21,836,100 ยื่นเอกสาร
มีคุณสมบัติและ
ขอเสนอครบถวน
ถูกตองและราคา
ต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในสัญญา
เลขที่ 10/2561
ลว.15 ธ.ค.2560

www.dpt.go.th/eprocurement_v
3/bidding/dptauction_bidding.p
hp

2 สํานักงานอุตสาหกรรม

1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือ
กาวไปสูอาเซียน
www.industry.go.th/uthaithani

สํานักงานพลังงานจังหวัด 1) จัดกอสรางตามโครงการเมือง
สมุนไพร
3 อุทัยธานี
อินทรีย แนวเขตปา มรดกโลกหวย
ขาแขงจังหวัดอุทัยธานี : สนับสนุน
ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
www.energy.go.th

สํานักงานเกษตรและ
4 สหกรณจังหวัดอุทัยธานี

1) จัดซื้อครุภัณฑเครื่องชงกาแฟ
จํานวน
4 รายการ ภายใตโครงการสงเสริม
พัฒนาอาชีพเกษตรผสมผสานบยพื้นที่

2,000,000.00

1,850,000.00 e-bidding

บจก. เอ ซี ที
อินเทลลิเจนท

1,850,000.00 บจก. เอ ซี ที
อินเทลลิเจนท

งบดําเนินงาน
668,000.00

668,000.00 e-bidding

1.หางหุนสวนจํากัด
เอ็นเนอรจีเวิรล
2.บริษัท สตรีม
อาคิเทอรัล แอนด
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
3.หางหุนสวนจํากัด
รากแกว2015
4.บริษัท วาเซเทค
5.ซุปปอรคูล
อินเตอรเนชั่นแนล

580,000.00

538,000.00 สอบราคา

509,999.00 หางหุนสวนจํากัด
เอ็นเนอรจีเวิรล
520,000.00

1,850,000.00 เปนผูเสนอที่ผาน เลขที่ e17/2561
คุณสมบัติการเสนอ วันที่ 5 มกราคม
ราคาและราคาต่ําสุด
2561
509,999.00 เปนผูเสนอที่ผาน

เลขที่ 1/2561

คุณสมบัติเสนอราคา วันที่ 22 มีนาคม
และราคาต่ําสุด
2561

524,648.00
635,000.00
641,000.00

1.บริษัทพิชญสินี

535,300.00 บริษัทพิชญสินี

กรุป จํากัด
2.หจก.เวียงปา

960,000.00

กรุปจํากัด

535,300.00 เปนผูเสนอที่ผาน
คุณสมบัติการเสนอ
ราคาและราคาต่ําสุด

เลขที่ 7/2561
ลงวันที่ 15
พ.ย.-60

อันดับ

หนวยงาน

รายชื่อโครงการจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีการ
จัดซื้อจัด
จาง

สูงตําบลแกนมะกรูด อําเภอบานไร
จังหวัดอุทัยธานี ประจําปงบประมาณ
2561 (งบจังหวัด)
www.moacinfo.net/modules/news/newsview.ghp?News_id =
377341@action =edit@joomla=1

5 เรือนจําจังหวัดอุทัยธานี

6 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
อุทัยธานี 1 โครงการ

1) เครื่องตรวจคนโลหะแบบเดินผาน
Walk Through จํานวน 8 เครื่อง

1) สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว
วัฒนธรรม รักษเมืองอูไท

ผูเสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาจัดซื้อจัดจาง

1,128,000.00

1,100,000.00

1,128,000.00 e-bidding

ก.บริษัท ยี.
เอ็ชอินเตอร
เนชั่นแนล จก.
ข.บริษัท ครีเอ
ตุสคอร โปรเรชั่น
จก.
ค.บริษัท ยูนิเวอร
เนชั่นแนล
เมทริกซ
เทคโนโลยี จก.

1,104,000.00

1.หจก.

การโยธา
11,829,000.00

ค

1,036,096 เปนผูเสนอที่ผาน
เลขที่ 4/2561
คุณสมบัติเสนอราคา วันที่ 29 ธันวาคม
ต่ําสุด
2660

1,155,600.00

1,036,096.00

1,100,000.00 สอบราคา

2. หจก.พันลาน
1) ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนก
รีต สายทาง บานปากกะบาด - บาน
ทาดินแดง ตําบลสะแกกรัง อําเภอ
เมือง จังหวัดอุทัยธานี

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในสัญญา

เปาวิศวกรรม

1,106,000

หางหุนสวน
จิตราวรรณ
การโยธา

จิตราวรรณการโยธา

7 แขวงทางหลวงชนบท
อุทัยธานี 2 โครงการ

เหตุผลที่ไดรับ
การคัดเลือก
โดยสรุป

1,110,000

1,100,000

เปนผูเสนอที่ผาน
คุณสมบัติเสนอราคา
และราคาต่ําสุด
*เสนอราคาต่ําสุด
และตอรองราคา

เลขที่ 6/2561
ลงวันที่ 25 ตุลาคม
2560

อันดับ

หนวยงาน

8 อ.บานไร 5 โครงการ

9 อ.ลานสัก 11 โครงการ

รายชื่อโครงการจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

2) ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนก
รีต สายทาง อน.4021 แยก ทล.3456
- บานบุงฝาง อําเภอสวางอารมณ
จังหวัดอุทัยธานี

13,750,000.00

1) กอสรางฝายน้ําลน แบบ มข.2527
ตําบลหูชาง อําเภอบานไร จังหวัด
อุทัยธานี

1,699,800.00

2) กอสรางฝายน้ําลน แบบ มข.2527
ตําบลบานใหมคลองเคียน อําเภอ
บานไร จังหวัดอุทัยธานี

1,612,000.00

3) กอสรางฝายน้ําลน แบบ มข.2527
หมูที่ 8 ตําบลหนองจอก อําเภอบาน
ไร จังหวัดอุทัยธานี

799,900.00

4) กอสรางฝายน้ําลนแบบ มข.2527
ตําบลบานไร อําเภอบานไร (8 จุด)
(โครงการ Y2)

7,996,000.00

5) โครงการกอสรางฝายน้ําลนแบบ
มข. 2527 หมูที่ 10 ตําบลเมืองการุง
อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี

645,600.00

1) ขุดลอกเปดทางน้ําคลองเขาไมน
วน หมูที่ 18 บานเขาไมนวน ตําบล
ระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

560,000.00

2) ขุดลอกเปดทางน้ําคลองหวยเปลา
หมูที่ 6 บานหวยเปลา ตําบลระบํา
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

450,000.00

3) ขุดลอกเปดทางน้ําคลองเขาหิน
เทิน หมูที่ 16 บานเขาหินเทิน ตําบล
ระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

550,000.00

4) ขุดลอกเปดทางน้ําคลองใหม
สามัคคี หมูที่ 19 บานใหมสามัคคี
ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี

460,000.00

ราคากลาง

วิธีการ
จัดซื้อจัด
จาง

ผูเสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาจัดซื้อจัดจาง

เหตุผลที่ไดรับ
การคัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในสัญญา

อันดับ

หนวยงาน

10 อ.หนองฉาง 5 โครงการ

รายชื่อโครงการจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

5) กอสรางถนนลาดยางแอสฟลติ
กคอนกรีต อําเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี

2,275,000.00

6) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานหนองผักกาด ถึง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
หนองแหน - บานหนองผักกาด
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

2,245,000.00

7) ขุดลอกเปดทางน้ําคลองหวยเปลา
หมูที่ 6 บานหวยเปลา ตําบลระบํา
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
(เงินเหลือจาย)

494,000.00

8) ขุดลอกเปดทางน้ําคลองรัง หมูที่ 2
บานหวยรัง ตําบลระบํา อําเภอลาน
สัก จังหวัดอุทัยธานี (เงินเหลือจาย)

498,000.00

9) ขุดลอกเปดทางน้ําคลองน้ําดัง หมู
ที่ 10 บานหวยขาแขง (กม.52)
ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี (เงินเหลือจาย)

497,000.00

10) ขุดลอกเปดทางน้ําคลองทรัพย
ปลากาง หมูที่ 12 บานทรัพยสมบูรณ
ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัด
อุทัยธานี (เงินเหลือจาย)

499,000.00

11) ขุดลอกเปดทางน้ําคลองคีรีวงศ
หมูที่ 15 บานคีรีวงศ ตําบลระบํา
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (เงิน
เหลือจาย)

497,000.00

1) กอสรางฝายลําเหมืองอีปม ตําบล
เขาบางแกรก อําเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี

1,958,000.00

ราคากลาง

วิธีการ
จัดซื้อจัด
จาง

ผูเสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาจัดซื้อจัดจาง

เหตุผลที่ไดรับ
การคัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในสัญญา

อันดับ

หนวยงาน

11 อ.ทัพทัน 4 โครงการ

รายชื่อโครงการจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

2) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 10 สายบาน
น.ส.บุญลือ เภตรา ถึง หมูที่ 7 ตําบล
เขากวางทอง
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

2,537,600.00

3) กอสรางถนน คสล. ม.5 สายบาน
นายไผ วรรณภาค ถึง บานนายทอง
หยอน ฟกเขียว ตําบลเขากวางทอง
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
(โครงการ Y2)

1,424,000.00

4) กอสรางถนน คสล. ม.4 สายบาน
นายทวาย จําปา ตําบลเขากวางทอง
อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
(โครงการ Y2)

2,920,600.00

5) กอสรางถนน คสล. ม.4 สายบาน
นางบัญญัติ ถึงบานนายเหวา ทิพยรัง
ศรี ตําบลเขากวางทอง อําเภอหนอง
ฉาง จังหวัดอุทัยธานี (โครงการ Y2)

2,460,000.00

1) ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟสทติก
คอนกรีตสายทัพทัน - อุทัยธานี
อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

4,260,000.00

2) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศาลาหมูบาน
หมูที่ 14 ตําบลหนองกระทุม อําเภอ
ทัพทัน ถึงหมูที่ 6 ตําบลพลวงสอง
นาง อําเภอสวางอารมณ จังหวัด
อุทัยธานี

5,550,000.00

3) กอสรางถนน คสล. สายเกาะ
พยอม หมูที่ 2 ถึงหมูที่ 1 ตําบลโคก
หมอ ถึงหมูที่ 1 ต.หนองหญาปลอง
อ.ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (โครงการ
Y2)

4,850,000.00

ราคากลาง

วิธีการ
จัดซื้อจัด
จาง

ผูเสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาจัดซื้อจัดจาง

เหตุผลที่ไดรับ
การคัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในสัญญา

อันดับ

หนวยงาน

รายชื่อโครงการจัดซื้อจัดจาง
4) กอสรางถนน คสล. ตอจากถนน
คอนกรีตเดิมเขากลุมบานนายคํา
เพ็ญสาริการณ เลขที่ 14/4 หมูที่ 1
ตําบลหนองหญาปลอง อําเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี (เงินเหลือจาย)

อ.หนองขาหยาง 5 โครงการ 1) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 1 บานบึงทับแต ตําบลหลุมเขา
อําเภอหนองขาหยาง จังหวัดอุทัยธานี

อ.เมืองอุทัยธานี

วงเงิน
งบประมาณ
998,000.00

2,405,000.00

2) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตอจากถนนคอนกรีตเดิม หมูที่ 3 ต.
ทาโพ อ.หนองขาหยาง จังหวัด
อุทัยธานี (โครงการ Y2)

2,183,000.00

3) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเสนแสงจันทร
หมูที่ 2 ต.ทาโพ อําเภอหนองขาหยาง
จังหวัดอุทัยธานี (โครงการ Y2)

825,000.00

4) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เสริมสรางความปลอดภัยและ
เชื่อมโยงการคมนาคมขนสงฯ สาย
บานหนองโสน - บานหนองปลาไหล
ต.หนองไผ อ.หนองขาหยาง จังหวัด
อุทัยธานี (เงินเหลือจาย)

9,700,000.00

5) โครงการปรับปรุงซอมแซมคันดิน
ลําหวยขุนแกว หมูที่ 4 บานใหม
ตําบลดงขวาง อําเภอหนองขาหยาง
จังหวัดอุทัยธานี

633,000.00

1) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานนายคัมภีร ประสพเนตร
หมูที่ 8 บานหนองอีเติ่ง ตําบลเนิน
แจง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี

1,064,200.00

ราคากลาง

วิธีการ
จัดซื้อจัด
จาง

ผูเสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาจัดซื้อจัดจาง

เหตุผลที่ไดรับ
การคัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในสัญญา

อันดับ

หนวยงาน

รายชื่อโครงการจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

2) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานหนองเตย
หมูที่ 9 บานเขาพะแวงเหนือ ตําบล
เนินแจง
อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

1,880,000.00

3) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 2 บานตากแดด ตําบลเนินแจง
อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

990,000.00

4) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหมูที่ 2 ตําบลหนองแก โรงสีสาม
เกษตร ถึง ม.6 ต.หนองแก โรงสี
มั่นคงธัญญา อําเภอเมืองอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี

2,517,000.00

5) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายขางราน ก.การชุบ ถึงบานนางวี
ระ สุขศิริ หมู 6 ตําบลหนองแก
อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
(โครงการ Y2)

965,000.00

6) ปรับปรุงซอมแซมปูผิวทางลาด
ยางแอสฟสทติก
คอนกรีต สายแยกทางเขาวัดหนอง
พังคา หมู 3 ถึงรานซอมรถชางเชียร
หมู 1 ตําบลหนองพังคา อําเภอเมือง
อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (โครงการ
Y2)

1,585,000.00

7) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายประปา หมูบานเขาพะแวง หมูที่
7 บานเขาพะแวงเหนือ ตําบลเนิน
แจง อําเภอเมืองอุทัยธานี (โครงการ
Y2)

1,919,000.00

ราคากลาง

วิธีการ
จัดซื้อจัด
จาง

ผูเสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาจัดซื้อจัดจาง

เหตุผลที่ไดรับ
การคัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในสัญญา

อันดับ

หนวยงาน

12 อําเภอสวางอารมณ 20
โครงการ

รายชื่อโครงการจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

8) โครงการอํานวยความปลอดภัย
ถนนสายบานหนอง น้ําคัน – บาน
ทาทอง กิจกรรมงานไฟฟาแสงสวาง
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
1994 (MD – 601)

2,072,174.00

1) ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว
วัดเขาหินเทิน หมูที่ 4 ตําบลพลวง
สองนาง อําเภอสวางอารมณ จังหวัด
อุทัยธานี

1,800,000.00

2) กอสรางฝายทดแทนฝายใหญ หมู
ที่ 2 ตําบลพลวงสองนาง อําเภอ
สวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี

3,400,000.00

3) ขุดลอกเหมือง หมูที่ 3 ตําบล
พลวงสองนาง อําเภอสวางอารมณ
จังหวัดอุทัยธานี

294,000.00

4) ขุดลอกเหมืองใตฝาย หมูที่ 2
ตําบลพลวงสองนาง อําเภอสวาง
อารมณ จังหวัดอุทัยธานี

586,000.00

5) ขุดลอกเหมืองตาแล หมูที่ 6
ตําบลพลวงสองนาง อําเภอสวาง
อารมณ จังหวัดอุทัยธานี

978,000.00

6) ขุดลอกเหมืองหนองชุมเห็ด หมูที่
5 ตําบลพลวงสองนาง อําเภอสวาง
อารมณ จังหวัดอุทัยธานี

586,000.00

7) ขุดลอกเหมืองสงน้ําประปา หมูที่
2,7 ตําบลพลวงสองนาง อําเภอสวาง
อารมณ จังหวัดอุทัยธานี

294,000.00

8) ขุดสอกสระสาธารณะประโยชน
หมูที่ 2 ตําบลไผเขียว อําเภอสวาง
อารมณ จังหวัดอุทัยธานี

1,604,200.00

9) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 6 ตําบลบอยาง อําเภอสวาง
อารมณ จังหวัดอุทัยธานี

1,050,000.00

ราคากลาง

วิธีการ
จัดซื้อจัด
จาง

ผูเสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาจัดซื้อจัดจาง

เหตุผลที่ไดรับ
การคัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในสัญญา

อันดับ

หนวยงาน

รายชื่อโครงการจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

10) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 8 ตําบลไผเขียว อําเภอสวาง
อารมณ จังหวัดอุทัยธานี

954,000.00

11) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 2 ตําบลพลวงสองนาง อําเภอ
สวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี

1,594,000.00

12) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 1 ตําบลหนองหลวง อําเภอ
สวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี

1,957,000.00

13) กอสรางถนน คสล. หมูที่ 16
ตําบลไผเขียว อําเภอสวางอารมณ
จังหวัดอุทัยธานี (เงินเหลือจาย)

989,000.00

14) กอสรางถนน คสล. หมูที่ 8
ตําบลพลวงสองนาง อําเภอสวาง
อารมณ จังหวัดอุทัยธานี (เงินเหลือ
จาย)

474,300.00

15) กอสรางถนน คสล. หมูที่ 5
ตําบล พลวงสองนาง อําเภอสวาง
อารมณ จังหวัดอุทัยธานี (เงินเหลือ
จาย)

499,000.00

16) กอสรางถนน คสล. หมูที่ 8
ตําบล สวางอารมณ อําเภอสวาง
อารมณ จังหวัดอุทัยธานี (เงินเหลือ
จาย)

499,800.00

17) กอสรางถนน คสล. หมูที่ 4
ตําบลสวางอารมณ อําเภอสวาง
อารมณ จังหวัดอุทัยธานี (เงินเหลือ
จาย)

493,800.00

18) โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานดงแขวน
ตําบลสวางอารมณ อําเภอสวาง
อารมณ จังหวัดอุทัยธานี

499,000.00

ราคากลาง

วิธีการ
จัดซื้อจัด
จาง

ผูเสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาจัดซื้อจัดจาง

เหตุผลที่ไดรับ
การคัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในสัญญา

อันดับ

หนวยงาน

รายชื่อโครงการจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

19) โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 9 บานหนองเตางับ
ตําบลสวางอารมณ อําเภอสวาง
อารมณ จังหวัดอุทัยธานี

499,000.00

20) โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานดงฝน ตําบล
สวางอารมณ อําเภอสวางอารมณ
จังหวัดอุทัยธานี

493,800.00

13 อําเภอหวยคต 8 โครงการ 1) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยชุมตาคลี หมูที่ 5 ตําบล
ทองหลาง อําเภอหวยคต จังหวัด
อุทัยธานี

490,000.00

2) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลุมบาน
นายเข็ม ภาชนะปรีดา หมูที่ 2
ตําบลทองหลาง
อําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี

490,000.00

3) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 4 ซอยบาน
ลุงใหญ ตําบลสุขฤทัย อําเภอหวยคต
จังหวัดอุทัยธานี

385,900.00

4) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 7 ซอยจันทรประดับ ตําบลสุข
ฤทัย อําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี

481,700.00

5) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยชุมตาคลี หมูที่ 5 ตําบล
ทองหลาง อําเภอหวยคต จังหวัด
อุทัยธานี (เงินเหลือจาย)

840,000.00

6) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานนายเข็ม ภาชนะปรีดา หมูที่
2 ตําบลทองหลวง อําเภอหวยคต
จังหวัดอุทัยธานี (เงินเหลือจาย)

768,000.00

ราคากลาง

วิธีการ
จัดซื้อจัด
จาง

ผูเสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาจัดซื้อจัดจาง

เหตุผลที่ไดรับ
การคัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในสัญญา

อันดับ

หนวยงาน

รายชื่อโครงการจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

7) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสวนนุน – สวนขาวเหนียว หมูที่
4 บานโปงขอย กวาง 5 เมตร
ระยะทาง 120 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือใหไดพื้นที่ไมนอยกวา 600
ตารางเมตร (เงินเหลือจาย)

300,000.00

8) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยเกษตรรวมใจ กวาง 3 เมตร
ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15
เมตร หมูที่ 2 ตําบลสุขฤทัย
อําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี (เงิน
เหลือจาย)

423,900.00

9) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยชุมตาคลี หมูที่ 5 ตําบล
ทองหลาง อําเภอหวยคต จังหวัด
อุทัยธานี (เงินเหลือจาย)

840,000.00

10) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานนายเข็ม ภาชนะปรีดา หมูที่
2 ตําบลทองหลวง อําเภอหวยคต
จังหวัดอุทัยธานี (เงินเหลือจาย)

768,000.00

11) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสวนนุน – สวนขาวเหนียว หมูที่
4 บานโปงขอย กวาง 5 เมตร
ระยะทาง 120 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือใหไดพื้นที่ไมนอยกวา 600
ตารางเมตร (เงินเหลือจาย)

300,000.00

12) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยเกษตรรวมใจ กวาง 3 เมตร
ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.15
เมตร หมูที่ 2 ตําบลสุขฤทัย
อําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี (เงิน
เหลือจาย)

423,900.00

2,331,900.00

156,522,274.00

ราคากลาง

27,220,100.00

วิธีการ
จัดซื้อจัด
จาง

-

ผูเสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

-

ผูที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาจัดซื้อจัดจาง

55,449,743.00

-

26,867,495.00

เหตุผลที่ไดรับ
การคัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลง
ในสัญญา

-

249,149.00

