
                                                            สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                                                                                    ของ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืดน้อย อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ล าดับ ชื่อโครงการ

จ านวนเงิน
งบประมาณ

งบประมาณราคา
กลาง วธิจีดัซ้ือ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก วดป. หมายเหตุ

ที่ วธิจีดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาเสนอ / บาท โดยสังเขป ที่ท าสัญญา

1 โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน 330,000.00 326,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ช.นิภัช กอ่สร้าง 324,900.00 หจก.ช.นิภัช กอ่สร้าง เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น วนัที่ 4 มกราคม 2561 งบประมาณ

หมู่ที่ 6 หน้า อบต.น้ าจืดน้อย เชื่อมทางซอย ชมทุ่ง หจก. ช.กติติการโยธา 325,000.00 324,900.00 สัญญาเลขที่ J-004/2561 ขอ้บัญญัติ

ต.น้ าจดืน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง หจก.ท.วรัิตน์การโยธา 325,200.00

หจก.กระบุรีการค้า 325,500.00      

2 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 380,800.00 384,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท.วรัิตน์การโยธา 379,800.00 หจก.ท.วรัิตน์การโยธา เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น วนัที่ 5 มกราคม 2561 งบประมาณ

ภายในหมู่บ้าน ซอยตาผวน หมู่ที่ 1 บ้านน้ าจืดน้อย หจก. ช.กติติการโยธา 380,100.00 379,800.00 สัญญาเลขที่ J-005/2561 ขอ้บัญญัติ

ต.น้ าจดืน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง หจก.กระบุรีการค้า 380,300.00

3 โครงการ ก่อสร้างป้อมยามหมู่บ้าน ห้องน้ าและไฟฟ้า 177,500.00 181,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ช.นิภัช กอ่สร้าง 177,000.00 หจก.ช.นิภัช กอ่สร้าง เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น วนัที่ 6 กมุภาพันธ ์2561 งบประมาณ

ให้แสงสว่าง บ้านน้ าแดงนอก หมู่ที่ 5 หจก.นรุตน์การโยธา 180,000.00 177,000.00 สัญญาเลขที่ J-006/2561 ขอ้บัญญัติ

ต.น้ าจดืน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง หจก.ช.กติติการโยธา 180,500.00

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 399,400.00 402,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ช.กติติการโยธา 398,400.00 หจก.ช.กติติการโยธา เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น วนัที่ 6 กมุภาพันธ ์2561 งบประมาณ

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 สายทางซอยน้ าจืดน้อย หจก.นรุตน์การโยธา 399,000.00 398,400.00 สัญญาเลขที่ J-007/2561 ขอ้บัญญัติ

พัฒนา 7 เชื่อมต่อระหวา่งหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 หจก.ท.วรัิตน์การโยธา 399,400.00

บ้านน้ าจดืน้อย ต.น้ าจดืน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง

5 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 254,000.00 249,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท.วรัิตน์การโยธา 248,000.00 หจก.ท.วรัิตน์การโยธา เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น วนัที่ 13 มนีาคม 2561 งบประมาณ

ภายในหมู่บ้าน ซอยปากช่อง หมู่ที่ 4 หจก.ช.นิภัช กอ่สร้าง 248,500.00 248,000.00 สัญญาเลขที่ J-008/2561 ขอ้บัญญัติ

ต.น้ าจดืน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง หจก.ช.กติติการโยธา 249,000.00

หจก.99 จกัรพงศ์ กอ่สร้าง 253,000.00      

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หนา้ที่ 1 จาก 5



                                                            สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                                                                                    ของ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืดน้อย อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ล าดับ ชื่อโครงการ

จ านวนเงิน
งบประมาณ

งบประมาณราคา
กลาง วธิจีดัซ้ือ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก วดป. หมายเหตุ

ที่ วธิจีดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาเสนอ / บาท โดยสังเขป ที่ท าสัญญา

6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้าน 196,000.00 197,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นรุตน์การโยธา 195,000.00 หจก.นรุตน์การโยธา เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น วนัที่ 16 มนีาคม 2561 งบประมาณ

หมู่ที่ 3 สายทางซอยลงนา (สระน้ า) ต.น้ าจืดน้อย หจก.ช.กติติการโยธา 196,000.00 195,000.00 สัญญาเลขที่ J-009/2561 ขอ้บัญญัติ

อ.กระบุรี จ.ระนอง หจก.ท.วรัิตน์การโยธา 196,500.00

7 โครงการก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 316,000.00 316,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท.วรัิตน์การโยธา 315,000.00 หจก.ท.วรัิตน์การโยธา เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น วนัที่ 10 เมษายน 2561 งบประมาณ

หมู่ที่ 3 ต.น้ าจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง หจก.ช.กติติการโยธา 315,500.00 315,000.00 สัญญาเลขที่ J-010/2561 จา่ยขาดสะสม

นายรัชพล  ทันพิสิทธิ์ 315,700.00 ประจ าปี 2561

หจก.กระบุรีการค้า 315,900.00      

8 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม BOX-CULVERT 339,000.00 333,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ช.กติติการโยธา 332,200.00 หจก.ช.กติติการโยธา เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น วนัที่ 10 เมษายน 2561 งบประมาณ

2-1.80 * 1.80 * 8.00 เมตร ซอยล่อมยูง หจก.กระบุรีการค้า 337,500.00 332,200.00 สัญญาเลขที่ J-011/2561 จา่ยขาดสะสม

หมู่ที่ 4 ต.น้ าจดืน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง หจก.ท.วรัิตน์การโยธา 338,200.00 ประจ าปี 2561

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 139,400.00 148,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กระบุรีการค้า 138,700.00 หจก.กระบุรีการค้า เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น วนัที่ 10 เมษายน 2561 งบประมาณ

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สายทางซอยประปา - 2 หจก.ท.วรัิตน์การโยธา 138,900.00 138,700.00 สัญญาเลขที่ J-012/2561 ขอ้บัญญัติ

บ้านน้ าจดืน้อย ต.น้ าจดืน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง หจก.ช.กติติการโยธา 148,000.00

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 190,800.00 196,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ช.กติติการโยธา 190,800.00 หจก.ช.กติติการโยธา เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น วนัที่ 8 พฤษภาคม 2561 งบประมาณ

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สายทางซอยขึ้นบ้านคุณวิมล หจก.ท.วรัิตน์การโยธา 195,000.00 190,800.00 สัญญาเลขที่ J-015/2561 ขอ้บัญญัติ

บ้านน้ าจดืน้อย ต.น้ าจดืน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง หจก.กระบุรีการค้า 196,000.00

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หนา้ที่ 2 จาก 5



                                                            สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                                                                                    ของ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืดน้อย อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ล าดับ ชื่อโครงการ

จ านวนเงิน
งบประมาณ

งบประมาณราคา
กลาง วธิจีดัซ้ือ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก วดป. หมายเหตุ

ที่ วธิจีดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาเสนอ / บาท โดยสังเขป ที่ท าสัญญา

11 โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก ถนนดินภายในหมู่บ้าน 599,000.00 612,000.00 e-bidding หจก.ปักษ์ใต้คลาสสิคกอ่สร้าง 563,000.00 หจก.โชควเิชยีรการโยธา เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น วนัที่ 11 พฤษภาคม 2561 งบประมาณ

หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 6 ซอยลงนา ต.น้ าจืดน้อย หจก.โชคสถาพร การโยธา 569,000.00 479,000.00 สัญญาเลขที่ J-016/2561 ขอ้บัญญัติ

อ.กระบุรี จ.ระนอง หจก.โชควเิชยีรการโยธา 479,000.00

หจก.ท.วรัิตน์การโยธา 529,000.00      

12 โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัล 1,625,000.00 1,612,000.00 สอบราคา หจก.โชคพิพัฒน์พงศ์ 1,610,000.00 หจก.โชคพิพัฒน์พงษ์ เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น วนัที่ 10 เมษายน 2561 งบประมาณ

ติกคอนกรีต ซอยน้ าจืดน้อยพัฒนา 5 หมู่ที่ 2 เชื่อม หจก.นรุตน์การโยธา 1,620,000.00 1,610,000.00 สัญญาเลขที่ T-001/2561 จา่ยขาดสะสม

ต่อซอยน้ าจดืน้อยพัฒนา 1 หมู่ที่ 1 ต.น้ าจดืน้อย ประจ าปี2561

อ.กระบุรี จ.ระนอง

13 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ า ที่ท าการ อบต. 226,000.00 226,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรรค์  รัตนศักด์ิ 225,000.00 นายเสกสรรค์  รัตนศักด์ิ เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น วนัที่ 24 กนัยายน 2561 งบประมาณ

น้ าจืดน้อย ต.น้ าจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง นายบรรจง  ดับทุกข์ 225,100.00 225,000.00 สัญญาเลขที่ J-018/2561 โอนเปล่ียนแปลง

หจก.ท.วรัิตน์การโยธา 225,500.00 งบประมาณ

นายรัชพล  ทันพิสิทธิ์ 225,800.00      ปี 2561

14 โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 340,400.00 343,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ช.กติติการโยธา 339,000.00 หจก.ช.กติติการโยธา เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น วนัที่ 24 กนัยายน 2561 งบประมาณ

สายทางซอยเลียบทางรถไฟสายเก่า - ศาลาหมู่ที่ 1 หจก.ท.วรัิตน์การโยธา 339,500.00 339,000.00 สัญญาเลขที่ J-019/2561 โอนเปล่ียนแปลง

บ้านน้ าจดืน้อย หมู่ที่ 1 ต.น้ าจดืน้อย อ.กระบุรี หจก.ช.นิภัช กอ่สร้าง 339,900.00 งบประมาณ

จ.ระนอง หจก.กระบุรีการค้า 340000 ปี 2561

15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน 343,000.00 343,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรจง  ดับทุกข์ 341,700.00 นายบรรจง  ดับทุกข์ เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น วนัที่ 24 กนัยายน 2561 งบประมาณ

หมู่ที่ 6 ซอยห้วยตารุ่ง (ระยะ 3) ต.น้ าจืดน้อย หจก.ท.วรัิตน์การโยธา 342,100.00 341,700.00 สัญญาเลขที่ J-020/2561 ขอ้บัญญัติ

อ.กระบุรี จ.ระนอง นายเสกสรรค์  รัตนศักด์ิ 342,500.00 เพิ่มเติม

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หนา้ที่ 3 จาก 5



นายรัชพล  ทันพิสิทธิ์ 342,600.00      ปี 2561

                                                            สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                                                                                    ของ องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจืดน้อย อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ล าดับ ชื่อโครงการ

จ านวนเงิน
งบประมาณ

งบประมาณราคา
กลาง วธิจีดัซ้ือ ผู้ได้รับเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก วดป. หมายเหตุ

ที่ วธิจีดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาเสนอ / บาท โดยสังเขป ที่ท าสัญญา

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 291,600.00 293,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ช.นิภัช กอ่สร้าง 290,500.00 หจก.ช.นิภัช กอ่สร้าง เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น วนัที่ 25 กนัยายน 2561 งบประมาณ

ทางสายเลียบทางรถไฟสายเก่า - ศาลาหมู่ที่ 1 หจก.กระบุรีการค้า 290,900.00 290,500.00 สัญญาเลขที่ J-021/2561 ขอ้บัญญัติ

(เชื่อมถนนรถไฟ) บ้านน้ าจดืน้อย หมู่ที่ 1 ต.น้ าจดืน้อย หจก.ช.กติติการโยธา 291,100.00 เพิ่มเติม

อ.กระบุรี จ.ระนอง หจก.ท.วรัิตน์การโยธา 291,400.00      ปี 2561

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 344,900.00 345,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท.วรัิตน์การโยธา 343,900.00 หจก.ท.วรัิตน์การโยธา เป็นผู้มคุีณสมบัติครบถว้น วนัที่ 25 กนัยายน 2561 งบประมาณ

ซอยพัฒนา 9 (บ้านยายเชิ้ม) หมู่ที่ 2 เชื่อมถนน หจก.ช.กติติการโยธา 344,000.00 343,900.00 สัญญาเลขที่ J-022/2561 ขอ้บัญญัติ

เพชรเกษมหมู่ที่ 3 บ้านน้ าจดืน้อย ต.น้ าจดืน้อย หจก.ช.นิภัช กอ่สร้าง 344,500.00 เพิ่มเติม

อ.กระบุรี จ.ระนอง ปี 2561

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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