
รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค.2560-ก.ย.2561) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อจัดจ้าง/โครงการ วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ/ผู้ซื้อ

ซอง 

ผู้ทีไ่ด้รับการ
คัดเลือกและ
ราคา/ผู้ยืน

ซอง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
หินผุปูทับหน้าด้วยลูกรังทราย หมู่ที่ 1 
บ้านท้ายหลวง ต าบลสะพานไกร ถึง
หมู่ที่ 4 บ้านเหมืองหาม ต าบลลาด
โพธิ์ กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 
1,950 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40  เมตร  
รองพื้นหินผุหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ทับ
หน้าด้วยลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร   
รายละเอียดตามประมาณราคาพร้อม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงเข้ก าหนด  พร้อมป้าย
ชั่วคราว 1 ป้าย  และป้ายโครงการ 1 
ป้าย   

498,000.-
บาท 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ส . พิมพ์นาค  
จ ากัด   เสนอราคา 
497,500.-บาท 

- บริษัท ส . พิมพ์นาค  
จ ากัด    เสนอราคา 
497,500.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาที่ดีที่สุด 

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตรอบหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 
บ้านสะพานไกร ต าบลสะพานไกร  
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 296 
เมตร หนา 0.05  เมตร   หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร   
รายละเอียดตามประมาณราคาพร้อม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงเข้ก าหนด  พร้อมป้าย
ชั่วคราว 1 ป้าย  และป้ายโครงการ 1 
ป้าย 

494,000.-
บาท   

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   
ธนยศ การโยธา    
เสนอราคา 
494,000.-บาท   

- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
 ธนยศการโยธา    
เสนอราคา 
494,000.-บาท   

เป็นผู้เสนอ
ราคาที่ดีที่สุด 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านเหมืองหามถึงบ้าน
เวียงคอย  หมู่ที่ 4 ต าบลลาดโพธิ์  
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 240 
เมตร หนา 0.15  เมตร   หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร   
รายละเอียดตามประมาณราคาพร้อม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงเข้ก าหนด  พร้อมป้าย
ชั่วคราว 1 ป้าย  และป้ายโครงการ 1 
ป้าย 

494,000.-
บาท 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท แหวนวัฒนา 
จ ากัดเสนอราคา 
493,000.-บาท 

- บริษัท แหวนวัฒนา 
จ ากัดเสนอราคา 
493,000.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาที่ดีที่สุด 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหลังโรงเรียนวัดหนองกา
ทอง หมู่ที่ 1  ต าบลโรงเข้ กว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 215 เมตร หนา 
0.15  เมตร   หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 860 ตารางเมตร   
รายละเอียดตามประมาณราคาพร้อม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโรงเข้ก าหนด  พร้อมป้าย
ชั่วคราว 1 ป้าย  และป้ายโครงการ 1 
ป้าย 

430,000.-
บาท   

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท แหวนวัฒนา 
จ ากัด   เสนอราคา
429,000.-บาท 

- บริษัท แหวนวัฒนา 
จ ากัด   เสนอราคา
429,000.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาที่ดีที่สุด 

 
 



-2- 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อจัดจ้าง/โครงการ วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ/ผู้ซื้อ

ซอง 

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคา/ผู้ยืน

ซอง 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

5. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อม
บ่อพักส าเร็จรูป  บริเวณหน้าบ้าน  
นางเมิน  มิตรจิต  หมู่ที่ 1  บ้านท้าย
หลวง  ต าบลสะพานไกร  โดยใช้ท่อ  
คสล. ขนาด ขนาด ø 0.40 เมตร 
มอก.ชั้น3 ระยะทางยาวประมาณ 59 
เมตร จ านวน 55 ท่อน รายละเอียด
ตามรูปแบบแปลนและรายการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้
ก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย 

151,200.-
บาท   

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

วิไลค้าวัสดุ เสนอราคา 
151,200.-บาท   

- วิไลค้าวัสดุ เสนอราคา 
151,200.-บาท   

เป็นผู้เสนอ
ราคาที่ดีที่สุด 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายสุชิน  รักมิตร  หมู่ 
2 บ้านนาฉอก  ต าบลโรงเข้  ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
100  เมตร    หนา 0.15 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  400 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามรูปแบบแปลน
และรายการขององค์หารบริหารส่วน
ต าบลโรงเข้ก าหนด  พร้อมป้าย
ชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 
ป้าย 

216,200 
บาท   

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

โชสกุล การค้า     
เสนอราคา 
216,200.-บาท 

- โชสกุล การค้า     
เสนอราคา 
216,200.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาที่ดีที่สุด 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก
ถนนสายหลัก หมู่ที่ 5 บ้านหัวโรง  
ต าบลโรงเข้  ถึงหมู่ที่ 5 บ้านหนอง
แก้ว  ต าบลบ้านหาด ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร  ยาว 237 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
948 ตารางเมตร  (รายละเอียดตาม
ประมาณราคาพร้อมแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้
ก าหนด  พร้อมป้ายชั่วคราว 1 ป้าย  
และป้ายโครงการ 1 ป้าย      

498,500.-
บาท   

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท   บอลดอนแจง   
ก่อสร้าง จ ากัด   เสนอ
ราคา  498,500.-
บาท   

- บริษัท   บอลดอนแจง   
ก่อสร้าง จ ากัด   เสนอ
ราคา  498,500.-
บาท   

เป็นผู้เสนอ
ราคาที่ดีที่สุด 

8. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอ
นกรีตสายกลางหมู่บ้านไร่ถั่ว  หมู่ที่ 3 
ต าบลลาดโพธิ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 357 เมตร  หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,428 ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามประมาณราคา
พร้อมแบบแปลนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโรงเข้ก าหนด  พร้อมป้าย
ชั่วคราว 1 ป้าย  และป้ายโครงการ 1 
ป้าย 

476,900.-
บาท   

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

บริษัท ไทยริช คอน
สตรัคชั่น จ ากัด     
เสนอราคา 
476,900.- บาท 

- บริษัท ไทยริช คอน
สตรัคชั่น จ ากัด     
เสนอราคา 
476,900.- บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาที่ดีที่สุด 

 

9. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ า ณ 
อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโรงเข้  หมู่ที่ 4 ต าบลโรงเข้  
อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี    
ระยะยาวประมาณ 160 เมตร พร้อม
เชื่อมต่ออาคารอเนกประสงค์ยาว
ประมาณ 35 เมตร รายละเอียดตาม
รูปแบบแปลนและรายการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโรงเข้ก าหนด  พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย      

145,300.-
บาท 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายประกอบ  พ่วง
อินทร์  เสนอราคา
145,000.-บาท 

- นายประกอบ  พ่วง
อินทร์  เสนอราคา
145,000.-บาท 

เป็นผู้เสนอ
ราคาที่ดีที่สุด 

 



 


