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แบบ ขสร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่  1  เดือน  เมษายน พ.ศ.  2562 

 
 

ล าดับ 
ที่ 

 
งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 

ราคากลาง 
(บาท) 

 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 จ้างเหมาจัดท าปา้ยตามโครงการสายใยรัก

ครอบครัวสู่ผู้สูงอาย ุ
3,600 3,600 ตกลงราคา ร้านบา้นอิงค์เจ็ท ร้านบา้นอิงค์เจ็ท เสนอราคา

ต  าสุด 
บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง 
เลขที  80/2562 
ลงวันที  4 เม.ย. 2562 

2 จ้างเหมาจัดสถานที ตามโครงการสายใยรัก
ครอบครัวสู่ผู้สูงอาย ุ

4,000 4,000 ตกลงราคา นายเฮง พงษ์พิมาย นายเฮง พงษ์พิมาย เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที  81/2562 
ลงวันที  4 เม.ย. 2562 

3 จ้างเหมาค่าเครื องเสียงพร้อมเวทีตามโครงการ 
สายใยรักครอบครัวสู่ผู้สูงอาย ุ

10,000 10,000 ตกลงราคา น.ส.สุกัญญา ปัญญา น.ส.สุกัญญา ปัญญา เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที  82/2562   
ลงวันที  4 เม.ย. 2562 

4 จ้างเหมาจัดท าปา้ยตามโครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 
2562 

2,767 2,767 ตกลงราคา ร้านบา้นอิงค์เจ็ท ร้านบา้นอิงค์เจ็ท เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที  83/2562 
ลงวันที  5 เม.ย. 2562 

5 จ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนและร่วมกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนชว่งเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2562 

10‚000 10,000 ตกลงราคา ร้านบา้นอิงค์เจ็ท ร้านบา้นอิงค์เจ็ท เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที  84/2562   
ลงวันที  5 เม.ย. 2562 
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ล าดับ 
ที่ 

 
งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 

ราคากลาง 
(บาท) 

 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
6 จ้างเหมาจัดท าปา้ยตามโครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)
“หลักสูตรฝึกอบรมจัดตั้ง (อปพร)” 

450 450 ตกลงราคา ร้านบา้นอิงค์เจ็ท ร้านบา้นอิงค์เจ็ท เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที  86/2562   
ลงวันที  17 เม.ย. 2562 

7 จ้างเหมารถตู้รับส่งผู้เข้าฝึกอบรมตามโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร)“หลักสูตรฝึกอบรมจัดตัง้ (อปพร)” 

8,000 8,000 ตกลงราคา นายขวัญนคร นายขวัญนคร เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที  87/2562   
ลงวันที  17 เม.ย. 2562 

8 จ้างเหมารถปรับอากาศรับส่งผู้เข้าฝึกอบรม
ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร)“หลักสูตรฝึกอบรมจัดตั้ง 
(อปพร)”       

30,000 30,000 ตกลงราคา ร้านบา้นอิงค์เจ็ท ร้านบา้นอิงค์เจ็ท เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที  88/2562   
ลงวันที  17 เม.ย. 2562 

9 จ้างเหมาและพฒันาระบบ ต่อสญัญาเช่าพืน้ที 
และต่ออายุโดเมนเนม ประจ าป ี2562ของ
เว็บไซต์ www.samrit.go.th 

3,000 3,000 ตกลงราคา หจก. แอดไช เซ็นเตอร์ 
ด่านขุนทด 

ร้านบา้นอิงค์เจ็ท เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที  89/2562   
ลงวันที  22 เม.ย. 2562 

10 จ้างเหมาจัดท าปา้ยตามโครงการฝึกอบรมเพิ ม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน 
สอบต.ผู้น าองค์กร /ชุมชน และผู้แทนส่วน
ราชการประจ าปี 2562 

432 432 ตกลงราคา ร้านเอ.พี.อิงค์เจ็ท ร้านเอ.พี.อิงค์เจ็ท เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที  90/2562   
ลงวันที  22 เม.ย. 2562 

11 จ้างเหมารรถบัสปรับอากาศรับ-ส่งผู้เข้าร่วม
ศึกษาดูงานตามโครงการโครงการฝึกอบรมเพิ ม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน 
สอบต.ผู้น าองค์กร /ชุมชน และผู้แทนส่วน
ราชการประจ าปี 2562 

216,000 216,000 ตกลงราคา ร้านฟ้าเจริญ โคราช ร้านฟ้าเจริญ โคราช เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที  91/2562   
ลงวันที  25 เม.ย. 2562 
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สรุปผลการด าเนินการสั่งซื้อในรอบเดือน  เมษายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่  1  เดือน  เมษายน พ.ศ.  2562 
 

 

ล าดับ 
ที่ 

 
งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 

ราคากลาง 
(บาท) 

 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ 

หรือจ้าง 
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักงานปลัด 

อบต. จ านวน 7 รายการ 
30,734 30,734 ตกลงราคา ร้านศรีผ่องลิเลตทอร์นิกส ์ ร้านศรีผ่องลิเลตทอร์

นิกส ์
เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที  47/2562   
ลงวันที  11 เม.ย. 2562 

2 ซื้อวัสดุอื น  เพื อปฏิบัติงานป้องกันฯ  20,000 19,880 ตกลงราคา บ.นาซา่ไฟร์โปรดัดส์ แอนนด์
เซฟตี้ จ ากัด 

บ.นาซา่ไฟร์โปรดัดส์ 
แอนนด์เซฟตี้ จ ากัด 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที  48/2562   
ลงวันที  11 เม.ย. 2562 

3 ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) พ.ศ.2562 

5,400 5,400 ตกลงราคา ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที  51/2562   
ลงวันที  17 เม.ย. 2562 

3 ซื้อวัสดุเครื องแต่งงกาย (ชุด อปพร.) 120,000 120,000 ตกลงราคา บ.นาซา่ไฟร์โปรดัดส์ แอนนด์
เซฟตี้ จ ากัด 

บ.นาซา่ไฟร์โปรดัดส์ 
แอนนด์เซฟตี้ จ ากัด 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที  52/2562   
ลงวันที  17 เม.ย. 2562 

4 ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมเพิ ม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของพนักงาน 
ผู้บริหารท้องถิ นสมาชิก อบต.ผูน้ าองค์กร/
ชุมชน และผู้แทนสว่นราชการ ประจ าปี 
2562 

3,600 3,600 ตกลงราคา ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที  54/2562   
ลงวันที  22 เม.ย. 2562 
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ล าดับ 
ที่ 

 
งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 

ราคากลาง 
(บาท) 

 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อ 
หรือจ้าง 

5 ซื้อของสมนาคุณในการดูงานตามโครงการ
ฝึกอบรมเพิ มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ผู้บริหารท้องถิ นสมาชิก 
อบต.ผู้น าองค์กร/ชุมชน และผูแ้ทนส่วน
ราชการ ประจ าปี 2562 
 

6,000 6,000 ตกลงราคา ร้าน 9 เจริญ 
โดยน.ส.ลัดดาวลัย์ อินทรมณ ี

ร้าน 9 เจริญ 
โดยน.ส.ลัดดาวลัย์ 
อินทรมณี 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัด
จ้างเลขที  55/2562   
ลงวันที  22 เม.ย. 2562 
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สรุปผลการด าเนินการสัญญาจา้งก่อสร้างในรอบเดือน  เมษายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่  1  เดือน  เมษายน พ.ศ.  2561 
 
 

ล าดับ 
ที่ 

 
งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 

ราคากลาง 
(บาท) 

 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 โครงการขยายถนนดินสายเลียบล าน้ า

มูล จากวัดสัมฤทธิต์ะวนัตกไปเชื อม
ประปา หมู่ที  1 บ้านส าเร็จ หมู่ที  13 

186,000 184,000 ตกลงราคา 1.)  หจก.สมบูรณ์โชคค้าวสัดุ
ก่อสร้างราคาที เสนอ 184,000 บาท 
2.)บ. กิตติเทพจ ากัด 185,000 บาท 
3.) หจก.เอส.วี.อาร์ค่อนจ ากัด 
185,500 บาท 

หจก.สมบูรณ์โชคค้า
วัสดุก่อสร้างราคาที 
เสนอ 184000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจา้งก่อสร้าง 
เลขที  80/2562 
ลงวันที  1 เม.ย. 2562 

2 ก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายจากนา
ก านันเสริองไปทางสามแยกบ้านตาล
คุ้มบ้านสูงและจากสายแยกไปสะพาน
บ้านตาล บ้านคลา้ หมู่ที  8 และบ้าน
ตาล หมู่ที  9 

 347,000 ตกลงราคา 1.) หจก.สมบูรณ์โชคค้าวสัดุก่อสรา้ง
ราคาที เสนอ 347,000บาท 
2.) บ. กิตติเทพจ ากัดราคาที เสนอ 
349,000 บาท 
3.) เอส.วี.อาร์ค่อนจ ากัดราคาที 
เสนอ 348,000 บาท 

หจก.สมบูรณ์โชคค้า
วัสดุก่อสร้างราคาที 
เสนอ 347,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจา้งก่อสร้าง 
เลขที  81/2562 
ลงวันที  1 เม.ย. 2562 

3 ขุดลอกปรับปรุงล าละเริง ฝัง่ทิศเหนือ 
บ้านท่าแดง หมู่ที  3 

497,800 494,000 ตกลงราคา 1.) หจก.เจ.เอส.เจ.เวริ์ค กรุ๊ป 
ราคาที เสนอ 494,000 บาท 
2.) บ. กิตติเทพจ ากัดราคาที เสนอ 
496,000 บาท 
3.) เอส.วี.อาร์ ค่อนจ ากัด ราคาที 
เสนอ 495,000 บาท 

หจก.เจ.เอส.เจ.เวิร์ค กรุ๊ป 
ราคาที เสนอ 494,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจา้งก่อสร้าง 
เลขที  82/2562 
ลงวันที  1 เม.ย. 2562 
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ล าดับ 
ที่ 

 
งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 

ราคากลาง 
(บาท) 

 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ที สาธารณะโนนกระโดน 

บ้านซึม หมู่ที  5 
255,000 253,000 ตกลงราคา 1.) หจก.สมบูรณ์โชคค้าวสัดุ

ก่อสร้างราคาที เสนอ 253,000
บาท 
2.) กิตติเทพจ ากัด ราคาที เสนอ 
255,000 บาท 
3.) บ. เอส.วี.อาร์ ค่อนจ ากัด ราคา
ที เสนอ 254,000 บาท 

หจก.สมบูรณ์โชคค้า
วัสดุก่อสร้างราคาที 
เสนอ 253,000บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจา้งก่อสร้าง 
เลขที  83/2562 
ลงวันที  1 เม.ย. 2562 

5 ซ่อมแซมถนนสายเลียบล ามูลไปอาคารโรง
สูบน้ าไฟฟ้าพระราชทาน 

452,600 450,000 ตกลงราคา 1.) หจก.เจ.เอส.เจ.เวิร์ค กรุ๊ป 
ราคาที เสนอ 450,000 บาท 
2.) บ. กิตติเทพจ ากัด ราคาที 
เสนอ 452,600 บาท 
3.) บ.เอส.ว.ีอาร์ ค่อนจ ากัด 
ราคาที เสนอ 451,000 บาท 

หจก.เจ.เอส.เจ.เวิร์ค กรุ๊ป 
ราคาที เสนอ 450,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจา้งก่อสร้าง
เลขที  84/2562 
ลงวันที  2 เม.ย. 2562 

6 ก่อสร้างบานปิดเปดิบริเวณนาครูจ าลอง 
บ้านสัมฤทธิ์พฒันา หมู่ที  12 

 133,000 ตกลงราคา หจก.เจ.เอส.เจ.เวิร์ค กรุ๊ป 
ราคาที เสนอ 133,000 บาท 

หจก.เจ.เอส.เจ.เวิร์ค กรุ๊ป 
ราคาที เสนอ 133,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจา้งก่อสร้าง 
เลขที  85/2562 
ลงวันที  5 เม.ย. 2562 

7 ซ่อมแซมบานปดิเปิดเหมืองสายคลองสี 
แยกนานายมั น กาลพนัธุ์นลิ บา้นสัมฤทธิ์ 
ม.2 

 44,500 ตกลงราคา บ. เจ.เค.เอส เอ็นจิเนียริ ง จ ากัด 
ราคาที เสนอ 44,500 บาท 

บ. เจ.เค.เอส เอ็นจิ
เนียริ ง จ ากัด ราคาที 
เสนอ 44,500 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจา้งก่อสร้าง 
เลขที  86/2562 
ลงวันที  5 เม.ย. 2562 

 
 
 
 
 
 



 

7 

 

 
 

ล าดับ 
ที่ 

 
งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 

ราคากลาง 
(บาท) 

 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
8 ก่อสร้างบานปิดเปดิบริเวณนาตาพงษ์  

บ้านสัมฤทธิ์พฒันา หมู่ที  12 
 64,500 ตกลงราคา บ. เจ.เค.เอส เอ็นจิเนียริ ง 

จ ากัด ราคาที เสนอ 64,500
บาท 

บ. เจ.เค.เอส เอ็นจิ
เนียริ ง จ ากัด ราคาที 
เสนอ 64,500 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจา้งก่อสร้าง 
เลขที  87/2562 
ลงวันที  5 เม.ย. 2562 

  9 ก่อสร้างลานกีฬาหมู่บา้น(จุดโรงเรียนบ้าน
ท่าแดง) หมู่ที  3 

337,500 337,000 ตกลงราคา 1.) หจก.เจ.เอส.เจ.เวิร์ค กรุ๊ป 
ราคาที เสนอ 337,000 บาท 
2.) บ. กิตติเทพจ ากัด ราคาที 
เสนอ 339,000 บาท 
3.) บ.เอส.วี.อาร์ ค่อนจ ากัด 
ราคาที เสนอ 338,000 บาท 

หจก.เจ.เอส.เจ.เวิร์ค กรุ๊ป 
ราคาที เสนอ 337,000
บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจา้งก่อสร้าง
เลขที  88/2562 
ลงวันที  25 เม.ย. 2562 

 10 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายในหมู่บ้าน 
จ านวน 5 สาย ทางบ้านคลา้ หมูที  8 

 61,000 ตกลงราคา หจก.สมบูรณ์โชคค้าวสัดุ
ก่อสร้างราคาที เสนอ 61,000
บาท 

หจก.สมบูรณ์โชคค้าวัสดุ
ก่อสร้างราคาที เสนอ 
61,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจา้งก่อสร้าง
เลขที  89/2562 
ลงวันที  25 เม.ย. 2562 

11 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากโรงสูบน้ า
ไฟฟ้าไปทางวัดท่าแดง บ้านทา่แดง หมู่ที  3 

 

 
23,000 ตกลงราคา หจก.เจ.เอส.เจ.เวิร์ค กรุ๊ป 

ราคาที เสนอ 23,000บาท 
 

หจก.เจ.เอส.เจ.เวิร์ค 
กรุ๊ป 
ราคาที เสนอ 23,000
บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจา้งก่อสร้าง
เลขที  90/2562 
ลงวันที  25 เม.ย. 2562 

12 ก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายโนนงิ้วเชื อม 
โนนพฤกษ์ โนนรี บ้านพุทรา หมู่ที  6 

102,300 100,000 ตกลงราคา หจก.สมบูรณ์โชคค้าวสัดุ
ก่อสร้างราคาที เสนอ 
102,300 บาท 

หจก.สมบูรณ์โชคค้าวัสดุ
ก่อสร้างราคาที เสนอ 
100,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจา้งก่อสร้าง
เลขที  91/2562 
ลงวันที  30 เม.ย. 2562 

 
 
 
 
 



 

8 

 

 
 

ล าดับ 
ที่ 

 
งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 

ราคากลาง 
(บาท) 

 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
13 ปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรตีสายหนา้

โรงเรียนบ้านสัมฤทธิไ์ปทางศนุยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก  บ้านสัมฤทธิ์พัฒนา หมู่ที  12 

 161,000 ตกลงราคา 
 

1.) หจก.เขตรุ่งเรือง เค.อาร์ 
ราคาที เสนอ161,000 บาท 
2.) บ.เอส.วี.อาร์ ค่อนจ ากัด 
ราคาที เสนอ 162,000 บาท
3.) บ. กิตติเทพจ ากัด ราคาที 
เสนอ 163,000 บาท 

หจก.เขตรุ่งเรือง เค.
อาร์  
ราคาที เสนอ 161,000 
บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจา้งก่อสร้าง
เลขที  92/2562 
ลงวันที  30 เม.ย. 2562 

14 ปรับปรุงแอสฟสัติกคอนกรีตสายหน้าวัด
สัมฤทธิ์ตะวนัตกไปทางที สาธารณะหนอง
จิก บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที  2 

453,000 450,000 ตกลงราคา 1.) หจก.เขตรุ่งเรือง เค.อาร์ 
ราคาที เสนอ 450,000 บาท 
2.) บ.เอส.วี.อาร์ ค่อนจ ากัด 
ราคาที เสนอ 452,000 บาท 
3.) บ. กิตติเทพจ ากัด ราคาที 
เสนอ 1000 บาท 

หจก.เขตรุ่งเรือง เค.
อาร์ ราคาที เสนอ
450,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจา้งก่อสร้าง
เลขที  93/2562 
ลงวันที  30 เม.ย. 2562 

15 ปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรตีสาย
กลางบา้นต่อจากถนนเดิมไปทางโรงเรียน
บ้านคล้า หมู่ที  8 

453,000 450,000 ตกลงราคา  หจก.เขตรุ่งเรือง เค.อาร์ 
ราคาที เสนอ 450,000 บาท 
 

หจก.เขตรุ่งเรือง เค.
อาร์ ราคาที เสนอ 
450,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจา้งก่อสร้าง
เลขที  94/2562 
ลงวันที  30 เม.ย. 2562 

16 ปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรตีสายเขต
บ้านสัมฤทธิ์พฒันา หมู่ที  12 ต่อจาก
คอนกรีตเดิมไปทางหนา้วัดสัมฤทธิ์
ตะวันตก บา้นสัมฤทธิ์พฒันา หมู่ที  12 
บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที  2 

485,000 482,000 ตกลงราคา หจก.เขตรุ่งเรือง เค.อาร์  
ราคาที เสนอ 485,000 บาท 

หจก.เขตรุ่งเรือง เค.
อาร์  
ราคาที เสนอ 482,000 
บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจา้งก่อสร้าง
เลขที  95/2562 
ลงวันที  30 เม.ย. 2562 

 
 
 
 



 

9 

 

 
 

ล าดับ 
ที่ 

 
งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 

ราคากลาง 
(บาท) 

 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
17 ปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรตีสาย 

บ้าน นางจันทร์หมายสงกรานตถ์ึงหน้าบา้น
นางมา่น คลองสนสระ บา้นสัมฤทธิ์พัฒนา
หมู่ที  12 

50,300 40,000 ตกลงราคา หจก.เขตรุ่งเรือง เค.อาร์ ราคา
ที เสนอ 50,300 บาท 

หจก.เขตรุ่งเรือง เค.
อาร์ ราคาที เสนอ 
40,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจา้งก่อสร้าง
เลขที  96/2562 
ลงวันที  30 เม.ย. 2562 

18 ก่อสร้างบานปิดเปดิบริเวณนานางม่าน 
บ้านสัมฤทธิ์พฒันา หมู่ที  12 

65,000 65,000 ตกลงราคา บ.เจ.เค.เอส เอ็นจิเนียริ ง 
จ ากัด ราคาที เสนอ 65,000 
 

บ.เจ.เค.เอส เอ็นจิ
เนียริ ง จ ากัด ราคาที 
เสนอ 65,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจา้งก่อสร้าง
เลขที  97/2561 
ลงวันที  31 เม.ย. 2562 

 


