
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายปี งบประมาณ 2559 

********************************** 
  

ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน  ต าบลบางสะพาน  อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายปี งบประมาณ 2560 

1.  โครงการขุดลอกคลองทุ่งโพธิ์ (ช่วงฝั่งบ้านคุณอุดหนุน) ม.7 
2. โครงการซ่อมแซมสันฝายน้ าล้นคสล.สายหนองซาง ม.8 
3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายซอยตาคลอด ม.1 บ้านหนองฆ้อง 
4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกสายสนามกีฬา – หนองผักบุ้ง ม.1 
5. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกสายหนองผักบุ้ง – สนามกีฬา ม.9 
6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแก ม.6 
7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสันฝายน้ าล้นคสล.สายหนองซาง ม.8 
8. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางศาลาหนองซาง ม.8 
9. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกซอยสุดเขต ม.9 
10. โครงการขุดลอกล าห้วยวางยาง ม.1 
11. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งไผ่ – วัดละหาน ม.8 บ้านทุ่งจันทร์ 
12. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งไผ่ – วัดละหาน ม.8 (ช่วงที่ 3) 
13. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยสวนส้ม (ช่วงที่ 2) ม.6 
14. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทุ่งโพธิ์ – วัดละหาน 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายด้วยนี้ 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 
 
 
 
    (ลงชื่อ)..................................................................... 

(นายสุโย  ปลอดภัย) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน 
 
 



รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายปี งบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน  อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
กลาง 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา 
ราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคา 
เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
1 โครงการขุดลอกคลองทุ่งโพธิ์ 

(ช่วงฝั่งบ้านคุณบุญหนุน หมู่ที่ 
9  บ้านทุ่งไทร 

484,500 ตกลงราคา 1.หจก.ชัยเจริญทรัพย์ธุรกิจ 484,500 หจก.ชัยเจริญทรัพย์ธุรกิจ 484,500 ตกลงราคา
ตามหนังสือสั่ง

การยกเว้น
ระเบียบพัสดุฯ 

2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายหนองผักบุ้ง – สนามกีฬา 
หมู่ที่ 9  บ้านหนองคล้า 

100,000 ตกลงราคา 1.ร้านเฉลา  พาณิชย์ 100,000 ร้านเฉลา พาณิชย์ 100,000 ตกลงราคา
ตามหนังสือสั่ง

การยกเว้น
ระเบียบพัสดุฯ 

3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
สายซอยตาคลอด หมู่ที่ 1  
บ้านหนองฆ้อง 

500,000 ตกลงราคา 1.หจก.โชคธนกิจก่อสร้าง 500,000 หจก.โชคธนกิจก่อสร้าง 500,000 ตกลงราคา
ตามหนังสือสั่ง

การยกเว้น
ระเบียบพัสดุฯ 

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิว
จราจรหินคลุกสายสนามกีฬา 
– หนองผักบุ้ง  หมู่ที่ 1 

500,000 ตกลงราคา 1.หจก.โชคธนกิจก่อสร้าง 500,000 หจก.โชคธนกิจก่อสร้าง 500,000 ตกลงราคา
ตามหนังสือสั่ง

การยกเว้น
ระเบียบพัสดุฯ 

 



รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายปี งบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
กลาง 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา 
ราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคา 
เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิว

จราจรหินคลุกสายหนอง
ผักบุ้ง – สนามกีฬา  บ้าน
หนองคล้า  หมู่ที่ 9 

500,000 ตกลงราคา 1.หจก.ชัยเจริญทรัพย์ธุรกิจ 500,000 หจก.ชัยเจริญทรัพย์ธุรกิจ 500,000 ตกลงราคา
ตามหนังสือสั่ง

การยกเว้น
ระเบียบพัสดุฯ 

6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายหนองแก หมู่ที่ 6 

100,000 ตกลงราคา 1.ร้านเฉลา  พาณิชย์ 100,000 ร้านเฉลา  พาณิชย์ 100,000 ตกลงราคา
ตามหนังสือสั่ง

การยกเว้น
ระเบียบพัสดุฯ 

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสัน
ฝายน้ าล้นคสล.สระหนองซาง 

87,000 ตกลงราคา 1.ร้านหนุ่ม  การค้า 87,000 ร้านหนุ่ม การค้า 87,000 ตกลงราคา
ตามหนังสือสั่ง

การยกเว้น
ระเบียบพัสดุฯ 

8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิว
จราจรหินคลุกสายหนอง
ผักบุ้ง – สนามกีฬา                
บ้านหนองคล้า  หมู่ที่ 9 

208,800 ตกลงราคา 1.ร้านเฉลา พาณิชย์ 208,800 ร้านเฉลา พาณิชย์ 208,800 ตกลงราคา
ตามหนังสือสั่ง

การยกเว้น
ระเบียบพัสดุฯ 

 



รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายปี งบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
กลาง 

วิธีจัดซื้อ/
จ้าง 

ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคา 
เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
9. โครงการก่อสร้างถนนคสล.

สายทางลงศาลาหนองซาง 
หมู่ที่ 8  บ้านทุ่งจันทร์ 

56,700 ตกลงราคา 1.ร้านหนุ่ม การค้า 56,700 ร้านหนุ่ม การค้า 56,700 ตกลงราคา
ตามหนังสือสั่ง

การยกเว้น
ระเบียบพัสดุฯ 

10 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง ขุดลอกล า
ห้วยวางยาง ม.1 

250,000 ตกลงราคา 1.ร้านเฉลา  พาณิชย์ 250,000 ร้านเฉลา พาณิชย์ 250,000 ตกลงราคา
ตามหนังสือสั่ง

การยกเว้น
ระเบียบพัสดุฯ 

11 โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทุ่งไผ่ – วัด
ละหาน  ม.8 บ้านทุ่งจันทร์ 

1,000,000 สอบราคา 1.หจก.พชรพงศ์ ธุรกิจ 
2.หจก.ชัยเจริญทรัพย์ ธุรกิจ 

1,000,000 
999,000 

หจก.ชัยเจริญทรัพย์ ธุรกิจ 999,000 เสนอราคา
ต่ าสุดเอกสาร

หลักฐาน
ถูกต้อง

ครบถ้วน 
12 โครงการก่อสร้างคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายทุ่งไผ่ – วัด
ละหาน  ม.8 บ้านทุ่งจันทร์ 

286,000 ตกลงราคา 1.ร้านหนุ่ม  การค้า 286000 ร้านหนุ่ม การค้า 286,000 ตกลงราคา
ตามหนังสือสั่ง

การยกเว้น
ระเบียบพัสดุฯ 

 



รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายปี งบประมาณ 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะพาน อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ
กลาง 

วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคา 
ราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ราคา 
เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 
13 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายซอยสวนส้ม (ช่วงที่ 2) 
98,000 ตกลงราคา 1.ร้านหนุ่ม การค้า 98,000 ร้านหนุ่ม การค้า 98,000 ตกลงราคา

ตามหนังสือสั่ง
การยกเว้น

ระเบียบพัสดุฯ 
14. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง

สายทุ่งโพธิ์ – วัดละหาน           
หมู่ที่ 7 

96,000 ตกลงราคา 1.ร้านหนุ่ม การค้า 96,000 ร้านหนุ่ม การค้า 96,000 ตกลงราคา
ตามหนังสือสั่ง

การยกเว้น
ระเบียบพัสดุฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


