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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา                    
วันที่  1  เดือน  มีนาคม  2562 

              
 

ล าดับ 
ที่ 

 
งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 

ราคากลาง 
(บาท) 

 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

       

รายชื่อผู้เสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ

จ้าง 
1 จ้างเหมาจัดท าปา้ยตามโครงการฝึกอบรม

เยาวชน ต าบลสัมฤทธิ์ ประจ าป ี2562 
432 432 ตกลงราคา ร้านเอ.พี.อิงค์ เจ็ท ร้านเอ.พี.อิงค์ เจ็ท เสนอราคา

ต  าสุด 
บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง 
เลขที  62/2562  
ลงวันที  5 มี.ค. 2562 

2 จ้างเหมารถปรับอากาศรับ-ส่งผูเ้ข้าร่วมอบรม
ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนต าบลสัมฤทธิ์ 
ประจ าปี 2562 

44,000 44,000 ตกลงราคา นายเชิญโชค ตา่งกลาง นายเชิญโชค ตา่งกลาง เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที  63/2562  
ลงวันที  8 มี.ค. 2562 

3 จ้างเหมาจัดท าปา้ยตามโครงการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพมักคุเทศน์น้อยท้องถิ น 
ประจ าปี 2562 

432 432 ตกลงราคา ร้านโอมเพี้ยง 
นายสุรยิา แสงสรุิยจันทร ์

ร้านโอมเพี้ยง 
นายสุรยิา แสงสรุิยจันทร ์

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที  64/2562   
ลงวันที  15 มี.ค. 2562 

4 จ้างเหมาจัดสถานที วิ งคบไฟฉลองวันแห่งชัย
ชนะของทา้วสุรนารี ประจ าปี 2562 
 

31,000 31,000 ตกลงราคา นายสร้อย อาดตะค ุ นายสร้อย อาดตะค ุ เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที  67/2562 
ลงวันที  20 มี.ค. 2562 

5 จ้างเหหมาติดตั้งถังจ่ายน้ าดับเพลิงรวม
อุปกรณ ์

120,000 120,000 ตกลงราคา บ.นาซา่โพร์โปรดักส์
แอนด์แชฟตี้ จ ากัด 

บ.นาซา่โพร์โปรดักส์
แอนด์แชฟตี้ จ ากัด 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที  68/2562 
ลงวันที  20 มี.ค. 2562 
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ล าดับ 
ที่ 

 
งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 

ราคากลาง 
(บาท) 

 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

       

รายชื่อผู้เสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
6 จ้างเหมาซ่อมแซมสถานสีูบน้ าดว้ยไฟฟ้าบ้าน

ตาล - ป่ารัง 
20,600 16,500 ตกลงราคา นายจ าลอง ปญัญาปรุ นายจ าลอง ปญัญาปรุ เสนอราคา

ต  าสุด 
บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัด
จ้างเลขที  69/2562 
ลงวันที  20 มี.ค. 2562 

7 จ้างเหมาขุดลอกดินภายในรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน บา้นซึม หมู่ที  5 

18,300 17,000 ตกลงราคา นายภวรรณ์ เผนโคกสูง นายภวรรณ์ เผนโคกสูง เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัด
จ้างเลขที  70/2562 
ลงวันที  20 มี.ค. 2562 

8 จ้างเหมาจัดท าปา้ยตามโครงการวิ งคบไฟฉลอง
วันแห่งชัยชนะของทา้วสุรนาร ีประจ าปี 2562 

7,560 7,560 ตกลงราคา ร้านโอมเพี้ยง 
โดยนายสุรยิา  
แสงสุริยจันทร ์
 

ร้านโอมเพี้ยง 
โดยนายสุรยิา  
แสงสุริยจันทร ์

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัด
จ้างเลขที  71/2562 
ลงวันที  20 มี.ค. 2562 

9 จ้างเหมาจัดท าพิธีทางศาสนาตามโครงการวิ ง
คบไฟฉลองวนัแห่งชัยชนะของท้าวสุรนาร ี
ประจ าปี 2562 

30,000 30,000 ตกลงราคา น.ส.สายัน มานะงาน 
 

น.ส.สายัน มานะงาน เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัด
จ้างเลขที  72/2562 
ลงวันที  20 มี.ค. 2562 

10 จ้างเหมาจัดท าอาหารและเครื องดื มรับรองผู้
ที มาร่วมงานตามโครงการวิ งคบไฟฉลองวัน
แห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจ าปี 2562 

32,000 32,000 ตกลงราคา นางเรไร  จันทร์กระจ่าง 
 

นางเรไร  จันทร์กระจ่าง เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัด
จ้างเลขที  73/2562 
ลงวันที  21 มี.ค. 2562 

11 ค่าจ้างเหมาเชา่เครื องเสียงพร้อมเช่านั งรา้น
ติดตั้งปา้ยตามโครงการวิ งคบไฟฉลองวันแห่ง
ชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจ าปี 2562 

10,000 10,000 ตกลงราคา นายปัญญา ร่มรื น 
 

นายปัญญา ร่มรื น เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัด
จ้างเลขที  74/2562 
ลงวันที  21 มี.ค. 2562 

12 จ้างเหมาจัดท าปา้ยตามโครงการแข่งขันกีฬา
ต าบลสัมฤทธิ์ตา้นยาเสพติด ประจ าปี 2562 

7,503 7,503 ตกลงราคา ร้าน เอ.พี.อิงค์เจ็ท ร้าน เอ.พี.อิงค์เจ็ท เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัด
จ้างเลขที  75/2562 
ลงวันที  22 มี.ค. 2562 
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ล าดับ 
ที่ 

 
งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 

ราคากลาง 
(บาท) 

 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

       

รายชื่อผู้เสนอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ราคาและราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
13 จ้างเหมาเช่าเครื องเสียงตามโครงการกีฬา

ต าบลสัมฤทธิ์ตา้นยาเสพติด ประจ าปี 2562 
9,000 9,000 ตกลงราคา นายพิพัฒน์พล หลงพิมาย นายพิพัฒน์พล หลงพิมาย เสนอราคา

ต  าสุด 
บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัด
จ้างเลขที  76/2562 
ลงวันที  22 มี.ค. 2562 

14 จ้างเหมาจัดสถานที ตามโครงการกกีฬาต้านยา
เสพติด ประจ าปี 2562 

25,000 25,000 ตกลงราคา นายพิพัฒน์พล หลงพิมาย นายพิพัฒน์พล หลงพิมาย เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัด
จ้างเลขที  77/2562 
ลงวันที  22 มี.ค. 2562 

15 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ตามโครงการกีฬาต าบล
สัมฤทธิ์  ประจ าปี 2562 

50,400 50,400 ตกลงราคา นายวีระชัย คูณงูเหลือม นายวีระชัย คณูงูเหลือม เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบจัดซื้อจัด
จ้างเลขที  79/2562 
ลงวันที  22 มี.ค. 2562 
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                                                                                สรุปผลการด าเนินการสั่งซื้อในรอบเดือน มีนาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่  1  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2562 
 

 

ล าดับ 
ที่ 

 
งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 

ราคากลาง 
(บาท) 

 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมเยาวชน

ต าบลสัมฤทธิ์ ประจ าปี 2562 
1,530 1,530 ตกลงราคา ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เสนอราคา

ต  าสุด 
บันทึกตกลงใบสั งซื้อ
เลขที  29/2562 
ลงวันที  5 มี.ค. 2562 

2 ซื้อวัสดุกีฬา 79,944 79,944 ตกลงราคา บ.ณัฐสปอร์ต จ ากัด บ.ณัฐสปอร์ต จ ากัด เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบสั งซื้อ
เลขที  29.1/2562 
ลงวันที  8 มี.ค. 2562 

3 ซื้อระบบเสียงชุดประชุม จ านวน 1 ชุด 110,000 110,000 ตกลงราคา หจก.ไก่มิวสิค แอนด์ ซัพพลาย หจก.ไก่มิวสิค แอนด์ 
ซัพพลาย 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบสั งซื้อ
เลขที  30/2562 
ลงวันที  15 มี.ค. 2562 

4 ซื้อวัสดุส านักงาน กองสวัสดิการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์ 

15,657 15,657 ตกลงราคา ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบสั งซื้อ
เลขที  31/2562 
ลงวันที  15 มี.ค. 2562 

5 ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพมัคคุเทศก์น้อยท้องถิ น      
ประจ าปี 2562 

360 360 ตกลงราคา ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบสั งซื้อ
เลขที  32/2562 
ลงวันที  15 มี.ค. 2562 

6 ซื้อวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลกูเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

64,500 64,500 ตกลงราคา ร้านรัตนพานชิ ร้านรัตนพานชิ เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบสั งซื้อ
เลขที  33/2562 
ลงวันที  15 มี.ค. 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 
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จ านวน 18 รายการ 42,540 42,540 ตกลงราคา ร้านศรีผ่องมอเตอร์ ร้านศรีผ่องมอเตอร์ เสนอราคา

ต  าสุด 
บันทึกตกลงใบสั งซื้อ
เลขที  34/2562 
ลงวันที  15 มี.ค. 2562 

8 ซื้อครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว (ตูก้ดน้ าดื ม
ร้อน/เย็น จ านวน 2 เครื อง 

19,000 19,000 ตกลงราคา บ.แสงเพชรการค้า จ ากัด บ.แสงเพชรการค้าจ ากัด เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบสั งซื้อ
เลขที  35/2562 
ลงวันที  15 มี.ค. 2562 

9 ซื้อวัสดุตามโครงการวิ งคบไฟงานฉลองวัน
แห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจ าปี 2562 

8,495 8,495 ตกลงราคา ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบสั งซื้อ
เลขที  36/2562 
ลงวันที  20 มี.ค. 2562 

10 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สายสัญญาณเสียบ
ล าโพง) จ านวน 3 รายการ 

12,500 12,500 ตกลงราคา หจก.ไก่มิวสิก แอนนด์ ซัพพพลาย หจก.ไก่มิวสิก แอนนด์ 
ซัพพลาย 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบสั งซื้อ
เลขที  37/2562 
ลงวันที  21 มี.ค. 2562 

11 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ล าโพง) จ านวน 
4 รายการ 

110,500 110,500 ตกลงราคา หจก.ไก่มิวสิก แอนนด์ ซัพพพลาย หจก.ไก่มิวสิก แอนนด์ 
ซัพพลาย 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบสั งซื้อ
เลขที  38/2562 
ลงวันที  21 มี.ค. 2562 

12 ซื้อวัสดุส านักงาน กองช่าง 10,241 10,241 ตกลงราคา ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบสั งซื้อ
เลขที  39/2562 
ลงวันที  21 มี.ค. 2562 

13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ส านักงานปลัด จ านวน 7 
รายการ 

2,357 2,357 ตกลงราคา ร้านศรีผ่องอิเล็กทรอนิกส์ ร้านศรีผ่อง
อิเล็กทรอนิกส์ 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบสั งซื้อ
เลขที  40/2562 
ลงวันที  21 มี.ค. 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 
14 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูก

เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

2,500 2,500 ตกลงราคา ร้านดุสิต สตูดิโอ ร้านดุสิต สตูดิโอ เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบสั งซื้อ
เลขที  41/2562 
ลงวันที  21 มี.ค. 2562 

15 ซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ซึม อบต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

30,700 24,900 ตกลงราคา หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ หจก.โคราชคอมพิวเตอร ์ เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบสั งซื้อ
เลขที  42/2562 
ลงวันที  21 มี.ค. 2562 

16 ซื้อเครื องดื มตามโครงการกีฬาต าบล
สัมฤทธิ์ต้านยาเสพตดิ ประจ าป ี2562 

18,000 18,000 ตกลงราคา นางบัวทิพย์  รักศิริ นางบัวทิพย์  รักศิริ เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบสั งซื้อ
เลขที  43/2562 
ลงวันที  22 มี.ค. 2562 

17 ซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการกีฬาต าบล
สัมฤทธิ์ต้านยาเสพตดิ ประจ าป ี2562 

45,000 37,900 ตกลงราคา บ.อลิตตาอวอร์ด จ ากัด 
น.ส.อลิตา วิเศษแสน 

บ.อลิตตาอวอร์ด จ ากัด 
น.ส.อลติา วิเศษแสน 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบสั งซื้อ
เลขที  44/2562 
ลงวันที  22 มี.ค. 2562 

18 ซื้อวัสดุตามโครงการกีฬาต าบลสัมฤทธิ์ต้าน
ยาเสพติด ประจ าปี 2562 

17,000 6,235 ตกลงราคา ร้านศรีทอง ร้านศรีทอง เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบสั งซื้อ
เลขที  45/2562 
ลงวันที  22 มี.ค. 2562 

19 ซื้อวัสดุตามโครงการกีฬาต าบลสัมฤทธิ์ต้าน
ยาเสพติด ประจ าปี 2562 (หมึกพิมพ์) 

17,000 9,900 ตกลงราคา ร้านดุสิต สตูดิโอ ร้านดุสิต สตูดิโอ เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกตกลงใบสั งซื้อ
เลขที  46/2562 
ลงวันที  22 มี.ค. 2562 
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                                                                          สรุปผลการด าเนินการสัญญาจ้างก่อสร้างในรอบเดือน  มีนาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่  1  เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2562 
 

ล าดับ 
ที่ 

 
งานที่จัดซื้อหรือจ้าง 

วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง 

(บาท) 

 

ราคากลาง 
(บาท) 

 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์สาธารณะประโยชน์

บริเวณประปาหมู่บ้าน บา้นสัมฤทธิ์ ม.1 
493,100 490,000 ตกลงราคา 1.)  หจก.สมบูรณ์โชคค้าวสัดุ

ก่อสร้างราคาที เสนอ 490,000 บาท 
2.)หจก.เอส.วี.อารค์่อนจ ากัดราคา 
ที เสนอ491,000 บาท 
3.) บ. กิตติเทพจ ากัดราคาที เสนอ 
492,000 บาท 

หจก.สมบรูณโ์ชคค้าวัสดุ
ก่อสร้างราคาที เสนอ 
490,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง 
เลขที  65/2562 
ลงวันที  8 มี.ค. 2562 

2 ซ่อมแซมฝายท่าจบิบา้นหัวท านบ หมู่ที  7 492,000 488,000 ตกลงราคา 1.)  หจก.สมบูรณ์โชคค้าวสัดุ
ก่อสร้างราคาที เสนอ 488,000 บาท 
2.)บ. กิตติเทพจ ากัดราคาที เสนอ 
491,000 บาท 
3.) หจก.เอส.วี.อาร์ค่อนจ ากดัราคา 
ที เสนอ490,000 บาท 

หจก.สมบรูณโ์ชคค้าวัสดุ
ก่อสร้างราคาที เสนอ 
488,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง 
เลขที  66/2562 
ลงวันที  8 มี.ค. 2562 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ที สาธารณะประโยชน์
บริเวณข้างศาลาประชาคม บ้านป่ารัง  
หมู่ที  4 

499,000 496,000 ตกลงราคา 1.) หจก.เจ.เอส.เจ.เวริ์ค กรุ๊ป 
ราคาที เสนอ 496,000 บาท 
2.) บ. กิตติเทพจ ากัดราคาที เสนอ 
497,000 บาท 
3.) เอส.วี.อาร์ ค่อนจ ากัด ราคาที 
เสนอ 498,000 บาท 

หจก.เจ.เอส.เจ.เวิร์ค 
กรุ๊ปราคาที เสนอ 
496,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง 
เลขที  67/2562 
ลงวันที  8 มี.ค. 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 ขุดลอกที สาธารณะโค้งตะกุด  

บ้านหัวท านบ หมู่ที  7 
498,000 495,000 ตกลงราคา 1.) หจก.สมบูรณ์โชคค้าวสัดุ

ก่อสร้างราคาที เสนอ 495,000 บาท 
2.) เอส.วี.อาร์ ค่อนจ ากัด ราคาที 
เสนอ 496,000 บาท 
3.) บ. กิตติเทพจ ากัดราคาที เสนอ 
497,000 บาท 

หจก.สมบรูณโ์ชคค้าวัสดุ
ก่อสร้างราคาที เสนอ 
495,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง 
เลขที  68/2562 
ลงวันที  11 มี.ค. 2562 

5 ปรับปรุงที สาธารณะโนนบ่อ 
 บ้านสินสมบูรณ์ หมู่ที  10 

492,700 490,000 ตกลงราคา 1.) หจก.เจ.เอส.เจ.เวริ์ค กรุ๊ป 
ราคาที เสนอ 490,000 บาท 
2.) เอส.วี.อาร์ ค่อนจ ากัด ราคาที 
เสนอ 492,000 บาท 
3.) บ. กิตตเิทพจ ากัดราคาที เสนอ 
491,000 บาท 

หจก.เจ.เอส.เจ.เวิร์ค 
กรุ๊ป ราคาที เสนอ 
490,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง 
เลขที  69/2562 
ลงวันที  11 มี.ค. 2562 

6 ขุดลอกคลองล าละหลอด (บริเวณหลังฝาย
บ้านตลาดเจียบ) บ้านตลาดเจียบ หมู่ที  15 

498,800 495,000 ตกลงราคา 1.) หจก.สมบูรณ์โชคค้าวสัดุ
ก่อสร้างราคาที เสนอ 495,000 บาท 
2.) เอส.วี.อาร์ ค่อนจ ากัด ราคาที 
เสนอ 497,000 บาท 
3.) บ. กิตติเทพจ ากัดราคาที เสนอ 
496,000 บาท 

หจก.สมบูรณ์โชคค้า
วัสดุก่อสร้างราคาที 
เสนอ 495,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง 
เลขที  70/2562 
ลงวันที  13 มี.ค. 2562 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก
วัดบ้านพุทราไปล ากระจบั (ท านบเก่า) 
บ้านพุทรา หมู่ที  6 

499,300 496,000 ตกลงราคา 1.) หจก.สมบูรณ์โชคค้าวสัดุ
ก่อสร้างราคาที เสนอ 496,000 บาท 
2.) เอส.วี.อาร์ ค่อนจ ากัด ราคาที 
เสนอ 497,000 บาท 
3.) บ. กิตตเิทพจ ากัดราคาที เสนอ 
498,000 บาท 

หจก.สมบูรณ์โชคค้า
วัสดุก่อสร้างราคาที 
เสนอ 496,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง 
เลขที  71/2562 
ลงวันที  15 มี.ค. 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 
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายล า

ตลาดบ้านซึมไปทางล ากระจบั บ้านซึม หมู่
ที  5 เชื อมบ้านส าเร็จ หมู่ที  13 

492,100 490,000 ตกลงราคา 1.) หจก.เจ.เอส.เจ.เวริ์ค กรุ๊ป 
ราคาที เสนอ 490,000 บาท 
2.) เอส.วี.อาร์ ค่อนจ ากัด  
ราคาที เสนอ 492,000 บาท 
3.) บ. กิตตเิทพจ ากัด 
ราคาที เสนอ 491,000 บาท 

หจก.เจ.เอส.เจ.เวิร์ค 
กรุ๊ป ราคาที เสนอ 
490,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง 
เลขที  72/2562 
ลงวันที  15 มี.ค. 2562 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัด
พุทราไปทางโนนงิ้ว บ้านพุทรา หมู่ที  6 
เชื อมบ้านคลา้ หมู่ที  8 

498,000 495,000 ตกลงราคา 1.) หจก.สมบูรณ์โชคค้าวสัดุ
ก่อสร้างราคาที เสนอ 495,000 
บาท 
2.) เอส.วี.อาร์ ค่อนจ ากัด ราคาที 
เสนอ 497,000 บาท 
3.) บ. กิตตเิทพจ ากัด ราคาที เสนอ 
496,000 บาท 

หจก.สมบูรณ์โชคค้า
วัสดุก่อสร้างราคาที 
เสนอ 495,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง 
เลขที  73/2562 
ลงวันที  18 มี.ค. 2562 

10 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปล า
ตลาด บ้านซึม หมู่ที  5 

271,200 270,000 ตกลงราคา 1.) หจก.เจ.เอส.เจ.เวริ์ค กรุ๊ป 
ราคาที เสนอ 270,000 บาท 
2.) บ. กิตตเิทพจ ากัด ราคาที เสนอ 
271,000 บาท 
3.) เอส.วี.อาร์ ค่อนจ ากัด ราคาที 
เสนอ 271,200บาท 
 

หจก.เจ.เอส.เจ.เวิร์ค 
กรุ๊ป ราคาที เสนอ 
270,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง 
เลขที  74/2562 
ลงวันที  18 มี.ค. 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 
11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก

บ้านนางจินดา แก้วแหวนถึงบา้นนางจวน 
ชูวงศ ์บ้านซึมพฒันา หมู่ที  14 

86,600 85,000 ตกลงราคา 1.) หจก.สมบูรณ์โชคค้าวสัดุ
ก่อสร้างราคาที เสนอ 85,000 บาท 
2.) บ. กิตติเทพจ ากัด ราคาที เสนอ 
86,000 บาท 
3.) เอส.วี.อาร์ ค่อนจ ากัด ราคาที 
เสนอ 86,500บาท 

หจก.สมบูรณ์โชคค้า
วัสดุก่อสร้างราคาที 
เสนอ 85,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง 
เลขที  75/2562 
ลงวันที  21 มี.ค. 2562 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
อาจารย์ประชิดต่อจากคอนกรีตเดิมไป
เชื อมต าบลดอนชมพู บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที  2 

498,200 495,000 ตกลงราคา 1.) หจก.สมบูรณ์โชคค้าวสัดุ
ก่อสร้างราคาที เสนอ 495,000 บาท 
2.) บ. กิตตเิทพจ ากัด ราคาที เสนอ 
497,000 บาท 
3.) เอส.วี.อาร์ ค่อนจ ากัด ราคาที 
เสนอ 496,000บาท 

หจก.สมบูรณ์โชคค้า
วัสดุก่อสร้างราคาที 
เสนอ 495,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง 
เลขที  76/2562 
ลงวันที  21 มี.ค. 2562 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ
คลองโพธิ์สองฝัง่ (ด้านทิศเหนือ) บ้านซึม
พัฒนา หมู่ที  14 

290,300 288,000 ตกลงราคา 1.) หจก.เจ.เอส.เจ.เวริ์ค กรุ๊ป 
ราคาที เสนอ 288,000 บาท 
2.) บ. กิตตเิทพจ ากัด ราคาที เสนอ 
289,000 บาท 
3.) เอส.วี.อาร์ ค่อนจ ากัด ราคาที 
เสนอ 290,000 บาท 

หจก.เจ.เอส.เจ.เวิร์ค 
กรุ๊ป ราคาที เสนอ 
288,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง 
เลขที  77/2562 
ลงวันที  21 มี.ค. 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 
14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า

อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ไปทาง
บ้านซึม ต่อจากคอนกรีตเดิม บ้านสัมฤทธิ์
พัฒนา หมู่ที  12 

499,400 495,000 ตกลงราคา 1.) หจก.เจ.เอส.เจ.เวิร์ค กรุ๊ป 
ราคาที เสนอ 495,000 บาท 
2.) บ. กิตติเทพจ ากัด ราคาที 
เสนอ 497,000 บาท 
3.) เอส.วี.อาร์ ค่อนจ ากัด ราคาที 
เสนอ 496,000 บาท 

หจก.เจ.เอส.เจ.เวิร์ค 
กรุ๊ป ราคาที เสนอ 
495,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง 
เลขที  78/2562 
ลงวันที  22 มี.ค. 2562 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้น
ส าเร็จเลียบเหมืองมาทางบา้นซมึ บ้าน
ส าเร็จ หมู่ที  13 เชื อมบ้านซึม หมู่ที  5 

298,500 295,000 ตกลงราคา 1.) หจก.สมบูรณ์โชคค้าวสัดุ
ก่อสร้างราคาที เสนอ 295,000 บาท 
2.) เอส.วี.อาร์ ค่อนจ ากัด ราคาที 
เสนอ 296,000 บาท 
3.) บ. กิตติเทพจ ากัด ราคาที เสนอ 
297,000 บาท 

หจก.สมบรูณโ์ชคค้าวัสดุ
ก่อสร้าง ราคาที เสนอ 
295,000 บาท 

เสนอราคา
ต  าสุด 

บันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง 
เลขที  79/2562 
ลงวันที  22 มี.ค. 2562 
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