
แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   มิถุนายน   2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง 
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 6/3 เร่ิมต้นบ้านนายรักษ์ถึง 
บ้านนางค าน้อย หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแยง
ใน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 49.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 147 ตารางเมตร 
พร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 
5 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง
แยง 

100,000 100,000 สอบราคา 1.บริษัท ทิศเหนือกรุ๊ป (2005) จ ากัด  
เสนอราคา 105,000 บาท 
2.ร้านจินการค้า เสนอราคา 101,000 บาท 
3.ร้านแสงรัศมี เสนอราคา 100,000 บาท 

ร้านแสงรัศมี ราคา 100,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ตามสัญญาเลขที ่40 / 2560 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมหมู่ที่  5  หมู่ที่ 1 เริ่มต้น
ข้างสนามกีฬา ถึง สวนนายแดง  บ้าน
โป่งแยงใน  กว้าง  3.00  เมตร  ยาว 
148.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า  444  
ตารางเมตร  พร้อมวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก  Ø 0.40 เมตร  จ านวน  4  
ท่อน  พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง
แยง 

251,000 251,000 สอบราคา 1.บริษัท ทิศเหนือกรุ๊ป (2005) จ ากัด  
เสนอราคา 251,500 บาท 
2.ร้านจินการค้า เสนอราคา 252,000 บาท 
3.ร้านแสงรัศมี เสนอราคา 251,000 บาท 

ร้านแสงรัศมี ราคา 251,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ตามสัญญาเลขที ่41 / 2560 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 6 เริ่มต้นบ้านนายธนภัทร
ถึงสวนนายสมยศ หมู่ที่  1 บ้านโป่งแยง
ใน  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 88.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือ มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  264  ตารางเมตร  พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งแยง 

147,000 147,000 สอบราคา 1.บริษัท ทิศเหนือกรุ๊ป (2005) จ ากัด  
เสนอราคา 150,000 บาท 
2.ร้านจินการค้า เสนอราคา 148,000 บาท 
3.ร้านแสงรัศมี เสนอราคา 147,000 บาท 

ร้านแสงรัศมี ราคา 147,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ตามสัญญาเลขที ่42 / 2560 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

4. โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เดิม เป็นแอสฟัลติกคอนกรีต 
(Overlay)  ถนนสายหลัก เริ่มต้นบ้าน
นายทศพร ถึง บ้านนายปัน  หมู่ที่  1 
บ้านโป่งแยงใน  กว้าง  4.00  เมตร 
หนา 0.05 เมตร ยาวรวมกันไม่น้อย
กว่า  280.00  เมตร  หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  1,120  ตาราง
เมตร  พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง 

490,000 492,800 สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สนามจันทร์การโยธา  
เสนอราคา 492,500 บาท 
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรุ่งเจริญการค้า 56  
เสนอราคา 490,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรุ่งเจริญการค้า 56  
ราคา 490,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ตามสัญญาเลขที ่43 / 2560 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 

5. โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเดิมเป็นแอสฟัลติก  (Overlay) 
ถนนสายหลัก เริ่มต้นสวนนายประจักร 
ถึง สวนนายวิเชียร  หมู่ที่ 7 บ้านบวก
จั่น กว้าง  4.00 เมตร  หนา  0.05  
เ ม ต ร   ย า ว ร ว ม กั น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  
280.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่ า   1 ,120 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง 

490,000 492,800 สอบราคา 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สนามจันทร์การโยธา  
เสนอราคา 492,500 บาท 
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรุ่งเจริญการค้า 56  
เสนอราคา 490,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดรุ่งเจริญการค้า 56  
ราคา 490,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ตามสัญญาเลขที ่44 / 2560 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 

6. โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายหลัก  
จุดที่ 1 กว้าง 1.30 ม. ยาว 420  ม.  
หนา 0.15  ม. เริ่มต้นสวนนายเลาพะ 
ถึง บ้านนายหวั่ง  
จุดที่  2 กว้าง 1.30 ม. ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม. เริ่มต้นหน้าสหกรณ์ถึง 
บ้านนายจู่  
จุดที่ 3 กว้าง 1.30 ม. ยาว 180 ม.  
หนา 0.15 ม. เริ่มต้นบ้านนายทวีชัย 
ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 7 บ้านบวก
จั่น  กว้าง 1.30 เมตร ยาวรวมกันไม่
น้อยกว่า 650 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 845  
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งแยง 

490,000 490,000 สอบราคา 1.บริษัท ทิศเหนือกรุ๊ป (2005) จ ากัด  
เสนอราคา 489,000 บาท 
2.ร้านจินการค้า เสนอราคา 495,000 บาท 
3.ร้านแสงรัศมี เสนอราคา 491,000 บาท 

บริษัท ทิศเหนือกรุ๊ป (2005) จ ากัด 
ราคา 489,000 บาท 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ตามสัญญาเลขที ่45 / 2560 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

7. โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน (บริเวณ
ป่าช้า) เริ่มต้นสวนนางแสงเทียน ถึง 
บริเวณฝายน้ าล้น หมู่ที่  1บ้านโป่งแยง
ใน ขนาดสูง 1.00 เมตร หนา 0.05  
เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง 

140,000 140,000 ตกลงราคา 1.บริษัท ทิศเหนือกรุ๊ป (2005) จ ากัด  
เสนอราคา 140,000 บาท 
 

บริษัท ทิศเหนือกรุ๊ป (2005) จ ากัด 
ราคา 489,000 บาท 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ตามสัญญาเลขที ่46 / 2560 
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 

8. โครงการก่อสร้างราวกันตกถนนสาย
หลัก จ านวน 4 ช่วง ความยาวรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 144 เมตร หมู่ที่ 4 บ้าน
กองแหะ   
จุดที่ 1 เริ่มต้น  สวนนายวรรณ  ยาว  
32.00  เมตร  
จุดที่  2 เริ่ มต้น  น้ าตกนาริ ว   ยาว  
32.00  เมตร  
จุดที่  3 เริ่ มต้น  น้ าตกนาริ ว   ยาว  
40.00  เมตร  
จุดที่ 4 เริ่มต้นบ้านนายหลง ยาว  
40.00  เมตร  พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งแยง 

495,000 495,000 ตกลงราคา 1.ร้านคมสันก่อสร้าง โดย นายคมสัน ตาปิน 
เสนอราคา 495,000 บาท 

ร้านคมสันก่อสร้าง โดย นายคมสัน ตาปนิ 
ราคา 495,000 บาท 

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด ตามสัญญาเลขที ่47 / 2560 
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 

9. โครงการซ่อมแซมสะพาน ค.ส.ล. (ห้วย
เสือ) หมู่ที่ 2 บ้านโป่งแยงนอก กว้าง  
3.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร พร้อม
ก่อสร้างก าแพงกันดิน หนา 0.20  
เมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง 

300,000 300,000 ตกลงราคา 1.บริษัท ทิศเหนือกรุ๊ป (2005) จ ากัด  
เสนอราคา 300,000 บาท 
 

บริษัท ทิศเหนือกรุ๊ป (2005) จ ากัด 
ราคา 300,000 บาท 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ตามสัญญาเลขที ่48 / 2560 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 

10. โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก (เริ่มต้นข้างสนามกีฬา ถึง 
ล าห้วยสาธารณะ) หมู่ที่ 6 บ้านแม่สา
ใหม่  กว้าง 1.00  เมตร  สูง  1.20  
เมตร  ยาว  72.00 เมตร  พร้อมป้าย
โครงการตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งแยง 

284,000 284,000 ตกลงราคา 1.ร้านคมสันก่อสร้าง โดย นายคมสัน ตาปิน 
เสนอราคา 284,000 บาท 

ร้านคมสันก่อสร้าง โดย นายคมสัน ตาปนิ 
ราคา 284,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ตามสัญญาเลขที ่49 / 2560 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 
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ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

11. . โครงการก่อสร้างถนนสองร่องล้อ 
จ านวน  2  จุด หมู่ที่ 10 บ้านแม่สา
น้อย  
จุดที่ 1  เริ่มต้นสวนนายสมคิด – สวน
นายวรพงษ์  กว้างข้างละ  0.50 เมตร  
หนา  0.12  เมตร  ยาวรวมกันข้างละ  
600  เมตร  หรือมีพื้นที่รวมกัน  600  
ตารางเมตร  
จุดที่ 2 เริ่มต้นสวนนายเต่ง  กว้างข้าง
ละ  0.50  เมตร หนา  0.12  เมตร  
ยาวรวมกันข้างละ  100  เมตร  หรือมี
พื้ นที่ รวมกัน   100  ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง 

276,000 276,000 ตกลงราคา 1.บริษัท โอ.ดี. คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
เสนอราคา 276,000 บาท 

บริษัท โอ.ดี. คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
ราคา 276,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ตามสัญญาเลขที ่50 / 2560 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 

12. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก (บริเวณสนามกีฬา) หมู่ที่ 
10 บ้านแม่สาน้อย  กว้าง  5.00  
เมตร  ยาว  5.00  เมตร  สูง  2.40  
เมตร  พร้อมวางท่อระบบประปา  
พร้อมป้ายโครงการตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง 

270,000 270,000 ตกลงราคา 1.บริษัท โอ.ดี. คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
เสนอราคา 270,000 บาท 

บริษัท โอ.ดี. คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
ราคา 270,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ตามสัญญาเลขที ่51 / 2560 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 

13. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
บ้านพักพนักงานส่วนต าบล องค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งแยง โดยซ่อมแซม
ห้องน้ า เปลี่ยนสุขภัณฑ์ เปลี่ยนประตู
หน้าต่าง มุ้งลวด และอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
อาคารบ้านพัก ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยงและ
ป้ายโครงการ 

150,000 150,000 ตกลงราคา 1.บริษัท โอ.ดี. คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
เสนอราคา 150,000 บาท 

บริษัท โอ.ดี. คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
ราคา 150,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด ตามสัญญาเลขที ่52 / 2560 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 

 
 


