
ล าดับที่ เดือน/ปี งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง
    วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง)
วิธีซ้ือ/จา้ง  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเชป

ตุลาคม  2562

พฤศจกิายน 2562

ธันวาคม 2562

มกราคม 2563

กมุภาพนัธ์ 2563

มนีาคม 2563

1หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เจริญชยัรับเหมา

กอ่สร้าง เสนอราคา 1,800,000.00 บาท

2.ปยิกรณ์วัสดุกอ่สร้าง เสนอราคา 

1,870,000.00 บาท

3.ส.ยิ่งเจริญยโสธร เสนอราคา 

1,519,000.00 บาท

4.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั มธุรกจิ 2001 เสนอ

ราคา 1,631,000.00 บาท

5.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั อมัพลกอ่สร้าง 2006 

เสนอราคา 1,539,000.00 บาท

1.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ต.ไทยเจริญอทุมุพร

กอ่สร้าง เสนอราคา 4,588,000.00 บาท

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหสัทางหลวง

ทอ้งถิ่น ยส.ถ.9-0004 สายแจง้สนทิตอน

เล่ียงเมอืง ถงึบา้นคอนสาย หมู่ที่ 2 

ต าบลตาดทอง 2 ชว่ง รวมพื้นที่ไมน่อ้ย

กว่า 8ล294 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

ตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวัด

ยโสธร

เม.ย 25632 5,248,716.87            e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พาทศิคอน

สตรัคชั่น เสนอราคา 

3,996,000.00 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติั

ครบถว้น และเสนอราคา

ต่ าสุด

สรุปผลการด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ต.ค 62 - ก.ย. 63 (งบประมาณป ี2563)

เทศบาลต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวัดยโสธร

1 เม.ย 2563 กอ่สร้างอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ขนาด

ไมเ่กนิ 50 คน(ตอกเสาเขม็) ส าหรับ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นดอนมะยาง 

สังกดัเทศบาลต าบลตาดทอง อ าเภอ

เมอืงยโสธร จงัหวัดยโสธร

แ2,003,857.43            ส.ยิ่งเจริญยโสธร เสนอราคา 

1,519,000.00 บาท

ไมม่กีารจดัซ้ือจดัจา้ง

ไมม่กีารจดัซ้ือจดัจา้ง

ไมม่กีารจดัซ้ือจดัจา้ง

ไมม่กีารจดัซ้ือจดัจา้ง

เปน็ผู้มคุีณสมบติั

ครบถว้น และเสนอราคา

ต่ าสุด

ไมม่กีารจดัซ้ือจดัจา้ง

ไมม่กีารจดัซ้ือจดัจา้ง



2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สุริยาขนส่งอบุล 

เสนอราคา 5,185,000.00 บาท

3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ลัทธนนต์คอน

สตรัคชั่น  เสนอราคา 4,268,000.00 บาท

4.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พาทศิคอนสตรัคชั่น 

เสนอราคา 3,996,000.00 บาท

5.สิทธิแสงการชา่ง เสนอราคา 

4,093,000.00 บาท

6.บริษทั วาย.พ.ีซีแพค จ ากดั เสนอราคา 

4,398,000.00	 บาท

1 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ต.ไทยเจริญอทุมุพร

กอ่สร้าง เสนอราคา 3,456,000.00 บาท

2.หา้งหุ้นส่วนจ ากดักนัทรลักษต้ั์งพนูผล

สวัสด์ิ เสนอราคา 3,600,000.00 บาท

3.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เจริญชยัรับเหมา

กอ่สร้าง เสนอราคา 2,780,000.00 บาท

4.หา้งหุ้นส่วนจ ากดัแสงไพบรูณ์บริการ 

2005 เสนอราคา  2,640,000.00 บาท

5.สิทธิแสงการชา่ง  เสนอราคา 

2,890,000.00 บาท

6.บริษทั วาย.พ.ีซีแพค จ ากดั เสนอราคา 

2,995,000.00 บาท

บริษทั เอส เค วาย เอน็จิ

เนยีร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 

จ ากดั หา้งหุ้นส่วนจ ากดั และ

ปา่ต้ิวคอนกรีตการโยธา 

เสนอราคา 2,317,000.00 

บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติั

ครบถว้น และเสนอราคา

ต่ าสุด

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหสัทางหลวง

ทอ้งถิ่น ยส.ถ.9-0004 สายแจง้สนทิตอน

เล่ียงเมอืง ถงึบา้นคอนสาย หมู่ที่ 2 

ต าบลตาดทอง 2 ชว่ง รวมพื้นที่ไมน่อ้ย

กว่า 8ล294 ตารางเมตร เทศบาลต าบล

ตาดทอง อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวัด

ยโสธร

เม.ย 25632 5,248,716.87            e-bidding หา้งหุ้นส่วนจ ากดั พาทศิคอน

สตรัคชั่น เสนอราคา 

3,996,000.00 บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติั

ครบถว้น และเสนอราคา

ต่ าสุด

๔,๐๖๖,๔๒๘.๙๗เม.ย.-633 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสั

ทางหลวงทอ้งถิ่น ยส.ถ. 9-0005 สาย

แยกอรุณประเสริฐบา้นดอนมะยาง-บา้น

คอนสาย หมู่ที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 

1,655 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่

ทางลูกรัง กว้างขา้งละ 0.50 เมตร สังกดั

เทศบาลต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืง

ยโสธร จงัหวัดยโสธร

e-bidding



7.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรวิศวกรรม เสนอ

ราคา 3,450,000.00 บาท

8.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั อมัพลกอ่สร้าง 2006 

 เสนอราคา 3,490,000.00 บาท

9.หา้งหุ้นส่วนจ ากดัเคพพีนมไพรคอนกรีต 

 เสนอราคา 3,310,000.00 บาท

10.หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ก.ศิริวิศวกอ่สร้าง 

เสนอราคา 3,700,000.00	 บาท

11.บริษทั เอส เค วาย เอน็จเินยีร่ิง แอนด์

 คอนสตรัคชั่น จ ากดั หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 

และปา่ต้ิวคอนกรีตการโยธา เสนอราคา 

2,317,000.00 บาท

พฤษภาคม 2563

มถินุายน 2563

กรกฎาคม 2563

สิงหาคม 2563

กนัยายน 2563

ไมม่กีารจดัซ้ือจดัจา้ง

ไมม่กีารจดัซ้ือจดัจา้ง

ไมม่กีารจดัซ้ือจดัจา้ง

ไมม่กีารจดัซ้ือจดัจา้ง

ไมม่กีารจดัซ้ือจดัจา้ง

บริษทั เอส เค วาย เอน็จิ

เนยีร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 

จ ากดั หา้งหุ้นส่วนจ ากดั และ

ปา่ต้ิวคอนกรีตการโยธา 

เสนอราคา 2,317,000.00 

บาท

เปน็ผู้มคุีณสมบติั

ครบถว้น และเสนอราคา

ต่ าสุด

๔,๐๖๖,๔๒๘.๙๗เม.ย.-633 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสั

ทางหลวงทอ้งถิ่น ยส.ถ. 9-0005 สาย

แยกอรุณประเสริฐบา้นดอนมะยาง-บา้น

คอนสาย หมู่ที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 

1,655 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่

ทางลูกรัง กว้างขา้งละ 0.50 เมตร สังกดั

เทศบาลต าบลตาดทอง อ าเภอเมอืง

ยโสธร จงัหวัดยโสธร

e-bidding


