
 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมนีาคม 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาย่า 

 

ล าดบัท่ี งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะ
ซ้ือ/จา้ง 

ราคากลาง วธีิซ้ือ/จา้ง ผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ
ราคา 

เหตุผลท่ี
คดัเลือก
โดยสังเขป 

เลขท่ีและ
วนัท่ีของ
สัญญา/
ขอ้ตกลง 

๑. 
 

 

กลอ้งถ่ายภาพน่ิงระบบ
ดิจิตอล 

11,000  เฉพาะเจาะจง ร้านลกัก้ีเน็ตแอนดเ์กม 

ราคาท่ีเสนอ 11,000 
ร้านลกัก้ีเน็ตแอนดเ์กม 

ราคาท่ีเสนอ 11,000 
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
ราคามาตรฐาน 

61/2561 
5/3/61 

๒. 
 

 

เคร่ืองพน่หมอกควนั 59,000  เฉพาะเจาะจง ร้านลกัก้ีเน็ตแอนดเ์กม 

ราคาท่ีเสนอ 59,000 
ร้านลกัก้ีเน็ตแอนดเ์กม 

ราคาท่ีเสนอ 59,000 
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
ราคามาตรฐาน 

75/2561 
21/3/61 

๓ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทุ่งนา-ศาลาเคง 

490,000 493,444 เฉพาะเจาะจง บ.เคเอ็นการโยธาและธุรกิจ 
จ ากดั 
490,000 

บ.เคเอ็นการโยธาและ
ธุรกิจ จ ากดั 

490,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

สญ.6/2561 
6/3/2561 

 
๔ ก่อสร้างถนน คสล. 

สายวงัใหม-่เขายา่ 
490,000 490,780 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองวุฒคอนสทรัคชัน่

เวร์ิค 

490,000 

หจก.เรืองวุฒ
คอนสทรัคชัน่เวิร์ค 

490,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

สญ.7/2561 
5/3/2561 

 
๕ ก่อสร้างถนน คสล. 

สายซอยมีลาภ 
490,000 491,354 เฉพาะเจาะจง อมัรินทร์การก่อสร้าง 

490,000 
อมัรินทร์การก่อสร้าง 

490,000 
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
สญ.8/2561 
8/3/2561 



ราคากลาง  
๖ ก่อสร้างถนน คสล. 

สายวงับาก-สวนป่า
ชุมชน 

490,000 490,373 เฉพาะเจาะจง นายเจือ  นุ่มเรือง 
490,000 

นายเจือ  นุ่มเรือง 
490,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

สญ.9/2561 
8/3/2561 

 
๗ ก่อสร้างถนน คสล. 

สายซอยบา้นนายเผี้ยง 
490,000 493,416 เฉพาะเจาะจง พีทีพี คอนทรัคชัน่ 

490,000 
พีทีพี คอนทรัคชัน่ 

490,000 
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
ราคากลาง 

สญ.10/2561 
12/3/2561 

 
๘ ก่อสร้างถนน คสล. 

สายซอยกินรี 
490,000 412,408 เฉพาะเจาะจง ช.เอราวลัย ์

490,000 
ช.เอราวลัย ์
490,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

สญ.11/2561 
20/3/2561 

 
๙ ก่อสร้างถนน คสล. 

สายบา้นนายพุฒ 
80,000 81,935 เฉพาะเจาะจง ช.เอราวลัย ์

80,000 
ช.เอราวลัย ์
80,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

สญ.12/2561 
20/3/2561 

 
๑๐ ซ่อมสร้างผวิทางแบบ

เซอเฟสทรีตเมนต ์

ชั้นเดียว หูหนาน -
ส านกัปรางค ์

490,000 492,063 เฉพาะเจาะจง จอมเจริญคอนทรัคชัน่ 

490,000 
จอมเจริญคอนทรัคชัน่ 

490,000 
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
ราคากลาง 

สญ.13/2561 
13/3/2561 

 

๑๑ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายส านกัวา-วงังาย 

490,000 490,249 เฉพาะเจาะจง หจก.นอ้งช็อปการก่อสร้าง 
490,000 

หจก.นอ้งช็อปการก่อสร้าง 
490,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

สญ.14/2561 
21/3/2561 

 
๑๒ ก่อสร้างถนน คสล. 

สายซอยยางคนัร่ม 
70,000 71,926 เฉพาะเจาะจง ณฐิัวฒิุการก่อสร้าง 

70,000 
ณฐิัวฒิุการก่อสร้าง 

70,000 
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
ราคากลาง 

สญ.15/2561 
21/3/2561 

 



๑๓ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายศูนยเ์พาะช าฯ 

116,000 116,066 เฉพาะเจาะจง ณฐิัวฒิุการก่อสร้าง 
116,000 

ณฐิัวฒิุการก่อสร้าง 
116,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

สญ.16/2561 
21/3/2561 

 
๑๔ ก่อสร้างถนน คสล. 

สาย สอ.โหล๊ะเร็ด -ส่ี
แยกครูแป้น 

490,000 490,780 เฉพาะเจาะจง ณฐิัวฒิุการก่อสร้าง 
490,000 

ณฐิัวฒิุการก่อสร้าง 
490,000 

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและ

ราคากลาง 

สญ.17/2561 
21/3/2561 

 
๑๕ ก่อสร้างถนน คสล. 

สาย บา้นม่วง-ควนฤทธ์ิ 
410,000 412,325 เฉพาะเจาะจง นอ้งกานตพ์าณิชย ์

410,000 
นอ้งกานตพ์าณิชย ์

410,000 
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
ราคากลาง 

สญ.18/2561 
21/3/2561 

 
๑๖ ปรับปรุงถนนภายใน

ต าบล หมู่ท่ี 6 
48,300 48,311 เฉพาะเจาะจง นอ้งกานตพ์าณิชย ์

48,300 
นอ้งกานตพ์าณิชย ์

48,300 
ไม่เกินวงเงิน

งบประมาณและ
ราคากลาง 

สญ.19/2561 
27/3/2561 

 
๑๗         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


