
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ในรอบครึ่งปีหลัง ประจ าเดือน เดือน เมษายน – กันยายน 2563... 
องค์การบริหารส่วนนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

ล าดับ
ที ่

โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

๑ 
 
 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดิน
ซีเมนต์โพลิเมอร์ (ก่ึงคอนกรีต) ปิดผิวลาด
ยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 11 
บ้านหลักวอ ปริมาณงาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่นอ้ยกว่า ๑๐,๒๐๐ ตารางเมตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลนอกเมือง อ าเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

9,923,666.38.- 
บาท 

ประมูลด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.บจก.สินทรัพย์อนันต์ เสนอราคา 
9,914,000 บาท 
2.หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง เสนอ
ราคา 8,448,000 บาท (ไมผ่่านคุณสมบัติ) 
3.กลุ่มค้าร่วม หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น และ  
หจก.รุ่งอรุณรังสีการโยธา เสนอราคา 
9,899,000 บาท 
 

กลุ่มค้าร่วม หจก.พา
ทิศคอนสตรัคชั่น และ  
หจก.รุ่งอรุณรังสีการ
โยธา เสนอราคา 
9,899,000 บาท 
 

เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง
และตรงตาม
ประกาศท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างดิน
ซีเมนต์โพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาดยาง
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง 
สร.ถ ๒๖-๐๑๑ หมู่ที่ ๔ บ้านปรือเกียน รหัส
สายทาง สร.ถ ๒๖-๐๑๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐ ตารางเมตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลนอกเมือง อ าเภอ
เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

9,938,518.70.- 
บาท 

ประมูลด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.บจก.สินทรัพย์อนันต์ เสนอราคา 
9,926,000 บาท 
2.หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง เสนอ
ราคา 8,448,000 บาท (ไม่ผ่านคุณสมบัติ) 
3.หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 
9,914,000 บาท 
 

หจก.พาทิศคอน
สตรัคชั่น เสนอราคา 
9,914,000 บาท 

เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง
และตรงตาม
ประกาศท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 

 

 

 



 
ล าดับ

ที ่
โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 
3 

 
 
 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  คสล.  ซอยหอ
เหลือง   หมู่ ๑  โดยท าการวางท่อระบายน้ า  
คสล.  ขนาด  Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร  จ านวน 
๑๒๒ ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ พร้อม
บ่อพัก คสล. จ านวน ๑๓ บ่อ  และเท
คอนกรีตเชื่อมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนว
ความยาวรวม  ๑๓๓.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

532,000.- บาท  ประมูลด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.หจก.แสวงฟ้าก่อสร้าง เสนอราคา 
470,000 บาท 
2.หจก.สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง เสนอราคา 
494,760 บาท  
3.หจก.เจ้าคีย์คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 
394,000 บาท 
4.หจก.ศิริไพศาลสุรินทร์ก่อสร้าง  เสนอ
ราคา 478,900 บาท 
5.หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้าง เสนอราคา 
360,000 บาท 
6.หจก.ดวงดี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ฟาร์ม 
เสนอราคา 432,000  บาท (ไม่ผ่าน
คุณสมบัติ) 
7.บจก.สินอุดมสุรินทร์ (1990) เสนอราคา 
500,000 บาท 
8.บจก.อภิชาอินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 
359,000 บาท 
9.บจก.ทวีกิจก่อสร้างสุรินทร์ เสนอราคา 
379,000 บาท 
 

บจก.อภิชาอินเตอร์
เนชั่นแนล เสนอราคา 
359,000 บาท 

เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง
และตรงตาม
ประกาศท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 

 

 



ล าดับ
ที ่

โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

4 
 
 
 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.  จากแยก
สะเดาหวาน   หมู่ ๑๒  โดยท าการวางท่อ     
ระบายน้ า คสล.  ขนาด  Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ 
เมตร  จ านวน ๑๔๘ ท่อน  ยาแนวรอยต่อ
ทุกรอยต่อ พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน  ๑๗ 
บ่อ  และเทคอนกรีตเชื่อมต่อระหว่างบ่อพัก  
ตลอดแนวความยาวรวม  ๑๗๐.๐๐ เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด 

672,000.- บาท  ประมูลด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.หจก.สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง เสนอราคา 
611,520 บาท  
2.หจก.เจ้าคีย์คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 
490,000 บาท 
3.หจก.ศิริไพศาลสุรินทร์ก่อสร้าง  เสนอ
ราคา 595,900 บาท 
4.หจก.สุรินทร์นันทภพก่อสร้าง เสนอราคา 
456,000 บาท 
5.หจก.สิงห์ สปอร์ตสุรินทร์ก่อสร้าง เสนอ
ราคา 482,000  บาท  
6.บจก.สินอุดมสุรินทร์ (1990) เสนอราคา 
638,000 บาท 
7.บจก.เดลคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 
556,000 บาท 
8.บจก.อภิชาอินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 
468,000 บาท 
9.บจก.ทวีกิจก่อสร้างสุรินทร์ เสนอราคา 
484,900 บาท 
 

หจก.สุรินทร์นันทภพ
ก่อสร้าง เสนอราคา 
456,000 บาท 

เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง
และตรงตาม
ประกาศท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

ล าดับ
ที ่

โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

5 
 
 
 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.  ซอยทุ่ง
โพธิ์ใหญ่  หมู่ ๑๔  โดยท าการวางท่อระบาย
น้ า คสล.  ขนาด  Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร  
จ านวน ๑๓๙ ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุก
รอยต่อ พร้อมบ่อพัก คสล. (ระบบธนาคาร
น้ าใต้ดิน) จ านวน ๑๖ บ่อ  เทคอนกรีต
เชื่อมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาว
รวม  ๑๖๐.๐๐ เมตร และปรับปรุงผิวจราจร 
คสล. ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร  ยาว 
๔๑.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๕ 
ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

817,000.- บาท  ประมูลด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.หจก.แสวงฟ้าก่อสร้าง เสนอราคา 
600,000 บาท 
2.หจก.สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง เสนอราคา 
743,470 บาท  
3.หจก.แพรรุ่งเรืองกิจ เสนอราคา 
563,000 บาท 
4.หจก.เจ้าคีย์คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 
815,000 บาท 
5.หจก.ศิริไพศาลสุรินทร์ก่อสร้าง  เสนอ
ราคา 810,000 บาท 
6.หจก.สิงห์ สปอร์ตสุรินทร์ก่อสร้าง เสนอ
ราคา 593,000  บาท 
7.บจก.สินอุดมสุรินทร์ (1990) เสนอราคา 
776,000 บาท 
8.บจก.เดลคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 
670,000 บาท 
9.บจก.อภิชาอินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 
650,000 บาท 
10.บจก.ทวีกิจก่อสร้างสุรินทร์ เสนอราคา 
648,000 บาท 
11.บจก.คูคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 
789,000 บาท (ไม่ผ่านคุณสมบัติ) 

หจก.แพรรุ่งเรืองกิจ 
เสนอราคา 
563,000 บาท 

เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง
และตรงตาม
ประกาศท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 

 



 

ล าดับ
ที ่

โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

6 
 
 
 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.   ถนน
หน้าบ้านยายส ารวย   หมู่ ๑๖  โดยท าการวาง
ท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด  Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ 
เมตร  จ านวน  ๑๔๒ ท่อน  ยาแนวรอยต่อ
ทุกรอยต่อ พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน ๑๖ 
บ่อ  และเทคอนกรีตเชื่อมต่อระหว่างบ่อพัก  
ตลอดแนวความยาวรวม  ๑๖๐.๐๐ เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

504,900.- บาท ประมูลด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.หจก.แสวงฟ้าก่อสร้าง เสนอราคา 
440,000 บาท 
2.หจก.สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง เสนอราคา 
474,600 บาท  
3.หจก.เจ้าคีย์คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 
385,000 บาท 
4.หจก.ศิริไพศาลสุรินทร์ก่อสร้าง  เสนอ
ราคา 486,000 บาท 
6.หจก.ดวงดี คอนสตรัคชั่น แอนด์ฟาร์ม 
เสนอราคา 474,000  บาท 
7.บจก.สินอุดมสุรินทร์ (1990) เสนอราคา 
479,000 บาท 
8.บจก.อภิชาอินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 
348,000 บาท 

หจก.แพรรุ่งเรืองกิจ 
เสนอราคา 
563,000 บาท 

เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง
และตรงตาม
ประกาศท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ล าดับ
ที ่

โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

7 
 
 
 

โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ า  คสล.  
ซอยศรีณรงค์กลางหมู่บ้าน  หมู่ ๑๗  โดยท า
การปรับปรุงฝาตะแกรงรางเดิม เป็นฝา คสล.  
ขนาดความกว้าง  ๐.๓๕ เมตร  หนา  ๐.๑๐ 
เมตร  ตลอดแนวความยาวรวม  ๖๔๔.๐๐ 
เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

570,000.- บาท ประมูลด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.หจก.แสวงฟ้าก่อสร้าง เสนอราคา 
498,000 บาท 
2.หจก.สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง เสนอราคา 
530,100 บาท  
3.หจก.สุรินทร์ประสานมิตร เสนอราคา 
495,000 บาท 
4.หจก.แพรรุ่งเรืองกิจ เสนอราคา 
416,000 บาท 
5.หจก.เจ้าคีย์คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 
487,000 บาท 
4.หจก.ศิริไพศาลสุรินทร์ก่อสร้าง  เสนอ
ราคา 555,000 บาท 
6.หจก.พานทองก่อสร้าง (2009) เสนอ
ราคา 434,000 บาท 
7.หจก.ดวงดี คอนสตรัคชั่น แอนด์ฟาร์ม 
เสนอราคา 456,000  บาท (ไม่ผ่าน
คุณสมบัติ) 
8.บจก.อภิชาอินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 
395,000 บาท 
9.บจก.ทวีกิจก่อสร้างสุรินทร์ เสนอราคา 
570,000 บาท 

บจก.อภิชาอินเตอร์
เนชั่นแนล เสนอราคา 
395,000 บาท 

เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง
และตรงตาม
ประกาศท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 

 

 



ล าดับ
ที ่

โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

8 
 
 
 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.   ซอย ๓ 
แยกทางเข้าบ้านนางเพียงใจ  หมู่ ๒๐  โดยท า
การวางท่อระบายน้ า คสล.  ขนาด  Ø ๐.๖๐x
๑.๐๐ เมตร  จ านวน  ๑๐๔ ท่อน  ยาแนว
รอยต่อทุกรอยต่อ พร้อมบ่อพัก คสล. 
จ านวน  ๑๒ บ่อ  และเทคอนกรีตเชื่อมต่อ
ระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาวรวม  
๑๒๐.๐๐ เมตร  พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

478,500.- บาท ประมูลด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.หจก.แสวงฟ้าก่อสร้าง เสนอราคา 
400,000 บาท 
2.หจก.สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง เสนอราคา 
488,790 บาท  
5.หจก.เจ้าคีย์คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 
424,000 บาท 
4.หจก.ศิริไพศาลสุรินทร์ก่อสร้าง  เสนอ
ราคา 456,000 บาท 
6.หจก.สิงห์ สปอร์ต สุรินทร์ก่อสร้าง  เสนอ
ราคา 405,000 บาท 
7.บจก.สินอุดม (1990) เสนอราคา 
454,000  บาท  
8.บจก.อภิชาอินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 
330,000 บาท 
9.บจก.ทวีกิจก่อสร้างสุรินทร์ เสนอราคา 
344,900 บาท 

บจก.อภิชาอินเตอร์
เนชั่นแนล เสนอราคา 
330,000 บาท 

เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง
และตรงตาม
ประกาศท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

9 
 
 
 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.   ซอย ๓   
หมู่  ๒๐  โดยท าการวางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาด  Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร  จ านวน  
๑๒๒ ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ พร้อม
บ่อพัก คสล. จ านวน  ๑๔  บอ่  และเท
คอนกรีตเชื่อมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนว
ความยาวรวม  ๑๔๐.๐๐ เมตร   พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด 

558,400.- บาท ประมูลด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.หจก.แสวงฟ้าก่อสร้าง เสนอราคา 
470,000 บาท 
2.หจก.สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง เสนอราคา 
519,300 บาท  
5.หจก.เจ้าคีย์คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 
424,000 บาท 
4.หจก.ศิริไพศาลสุรินทร์ก่อสร้าง  เสนอ
ราคา 529,000 บาท 
6.หจก.สิงห์ สปอร์ต สุรินทร์ก่อสร้าง  เสนอ
ราคา 315,000 บาท 
7.หจก.ยิ่งสุรินทร์ เสนอราคา 550,200 
บาท 
8.บจก.สินอุดม (1990) เสนอราคา 
530,000  บาท  
8.บจก.อภิชาอินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 
388,000 บาท 
9.บจก.ทวีกิจก่อสร้างสุรินทร์ เสนอราคา 
404,000 บาท 

หจก.สิงห์ สปอร์ต 
สุรินทร์ก่อสร้าง  
เสนอราคา 
315,000 บาท 

เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง
และตรงตาม
ประกาศท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 

 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

10 
 
 
 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.   ซอย ๔  
หมู่ ๒๒   โดยท าการวางท่อระบายน้ า คสล.  
ขนาด  Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร  จ านวน  ๙๙ 
ท่อน  ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ พร้อมบ่อพัก 
คสล. จ านวน  ๑๑ บ่อ  และ  เทคอนกรีต
เชื่อมต่อระหว่างบ่อพัก  ตลอดแนวความยาว
รวม  ๑๑๓.๐๐ เมตร   พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด 

542,000.- บาท ประมูลด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.หจก.แสวงฟ้าก่อสร้าง เสนอราคา 
470,000 บาท 
2.หจก.สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง เสนอราคา 
504,060 บาท  
5.หจก.เจ้าคยี์คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 
370,000 บาท 
4.หจก.ศิริไพศาลสุรินทร์ก่อสร้าง  เสนอ
ราคา 449,000 บาท 
6.หจก.พานทองก่อสร้าง (2009)  เสนอ
ราคา 420,000 บาท 
7.หจก.กิมหงษ์กรุ๊ป 389,000 บาท 
8หจก.ดวงอี คอนสตรัคชั่น แอนด์ฟาร์ม 
เสนอราคา 432,000 บาท 
9.บจก.สินอุดม (1990) เสนอราคา 
514,000  บาท  
8.บจก.อภิชาอินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 
385,000 บาท 
9.บจก.ทวีกิจก่อสร้างสุรินทร์ เสนอราคา 
432,900 บาท 

หจก.เจ้าคีย์คอน
สตรัคชั่น เสนอราคา 
370,000 บาท 

เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง
และตรงตาม
ประกาศท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 

 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

๑1 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่ 1 
(ซอยตาเสมียน) ขนาดความกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 512 ตารางเมตร ลง
ดินลูกรังเสริมไหล่ทางให้เรียบร้อย และวาง
ท่อระบายน้ า คสล.ขนาด 0.40x1.00 เมตร 
จ านวน 98 ท่อน ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ 
พร้อมบ่อพัก คสล.จ านวน 6 บ่อ และเท
คอนกรีตเชื่อมต่อระหว่างบ่อพักตลอดความ
ยาวรวม 110.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ มาตรฐาน
ที่ ทถ-2-204 

647,700.-บาท ประมูลด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.หจก.สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง เสนอราคา 
485,775 บาท  
2.หจก.เจ้าคีย์คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 
547,000 บาท 
3.หจก.ศิริไพศาลสุรินทร์ก่อสร้าง  เสนอราคา 
549,500 บาท 
4.บจก.อภิชาอินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 
510,000 บาท 
 

หจก.สุรินทร์
อมรวัฒน์
ก่อสร้าง เสนอ
ราคา 485,775 
บาท 

เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง
และตรงตาม
ประกาศท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 

12 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่ 11 
(ซอยทิศใต้วัดหลักวอ) ขนาดความกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร ลงลูกรังเสริมไหล่ทางให้
เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามแบบ มาตรฐานเลขที่ ทถ-2-
203 

730,800.-บาท ประมลูด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

(e-bidding) 

1.หจก.แสวงฟ้าก่อสร้าง เสนอราคา 630,000 
บาท 
2.หจก.สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง เสนอราคา 
518,786 บาท  
3.หจก.เจ้าคีย์คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 
645,000 บาท 
4.หจก.ศิริไพศาลสุรินทร์ก่อสร้าง  เสนอราคา 
489,000 บาท 
5.บจก.อภิชาอินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 
520,000 บาท 

หจก.ศิริไพศาล
สุรินทร์ก่อสร้าง  
เสนอราคา 
489,000 บาท 

เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง
และตรงตาม
ประกาศท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 

 



ล าดับ
ที ่

โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

13 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่ 13 
(ซอยโบสถ์คริสต์) โดยท าการก่อสร้าง ถนน 
คสล. ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
265.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร ลง
ลูกรังเสริมไหล่ทางให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ
มาตรฐานเลขที่ ทถ-2-204 

 

768,300.-บาท ประมูลด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.หจก.แสวงฟ้าก่อสร้าง เสนอราคา 664,000 
บาท 
2.หจก.สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง เสนอราคา 
537,810 บาท  
3.หจก.เจ้าคีย์คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 
692,000 บาท 
4.หจก.ศิริไพศาลสุรินทร์ก่อสร้าง  เสนอราคา 
496,000 บาท 
5.หจก.สิงห์สปอร์ต สุรินทร์ก่อสร้าง เสนอราคา 
654,000 บาท 
6.บจก.อภิชาอินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 
550,000 บาท 

หจก.สุรินทร์
อมรวัฒน์
ก่อสร้าง เสนอ
ราคา 537,810 
บาท 

เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง
และตรงตาม
ประกาศท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 

14 โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่ที่ 
21 (สี่แยกบ้านนางสอนถึงคุ้มโคกยาง) 
ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 180.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 1,080 ตารางเมตร ลงดินลูกรังเสริม
ไหล่ทางให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ ตามแบบ มาตรฐานที่ ทถ-2-
203 

783,000.-บาท  1.หจก.สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง เสนอราคา 
548,100 บาท  
2.หจก.เจ้าคีย์คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 
704,000 บาท 
3.หจก.ศิริไพศาลสุรินทร์ก่อสร้าง  เสนอราคา 
519,000 บาท 
4.บจก.สินอุดมสุรินทร์ (1990) เสนอราคา 
759,000 บาท 
5.บจก.อภิชาอินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 
560,000 บาท 

หจก.ศิริไพศาล
สุรินทร์ก่อสร้าง  
เสนอราคา 
519,000 บาท 

เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง
และตรงตาม
ประกาศท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 

 

 



ล าดับ
ที ่

โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
15 

 
 
 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ภายในหมู่ 
14 (ถนน กลางหมู่บ้าน คุ้มระหาร) โดยท าการ
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 
จ านวน 139 ท่อน ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ 
พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 16 บ่อ และเท
คอนกรีตเชื่อทต่อระหว่างบ่อพัก ตลอดแนว
ความยาวรวม 160 เมตร ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ ที่ อบต. 
ก าหนด 

637,000.-บาท ประมูลด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.หจก.สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง เสนอราคา 
514,450 บาท 
2.หจก.แพรรุ่งเรืองกิจ เสนอราคา 
471,380.-บาท  
3.หจก.เจ้าคีย์คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 
484,000 บาท 
4.หจก.ศิริไพศาลสุรินทร์ก่อสร้าง  เสนอราคา 
494,000 บาท 
5.หจก.สิงห์สปอร์ต สุรินทร์ก่อสร้าง เสนอ
ราคา 434,000 
6.บจก.อภิชาอินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 
550,000 บาท 

หจก.สิงห์สปอร์ต 
สุรินทร์ก่อสร้าง 
เสนอราคา 
434,000 

เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง
และตรงตาม
ประกาศท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 

16 โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ า คสล. ภายใน หมู่
ที่ 19 (ถนนเส้นกลางหมู่บ้าน) โดยท าการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาด 0.80 x 1.00 ม. 
จ านวน 130 ท่อน ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ 
พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน 14 บ่อพร้อมขยาย
ไหล่ทาง คสล. ระหว่างบ่อพัก ตลอดแนวความ
ยาว 140 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการตามแบบ ที่ อบต. ก าหนด 

831,000.-บาท ประมูลด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.หจก.สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง เสนอราคา 
706,945 บาท 
2.หจก.แพรรุ่งเรืองกิจ เสนอราคา 
615,458.-บาท  
3.หจก.เจ้าคีย์คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 
580,000 บาท 
4.หจก.ศิริไพศาลสุรินทร์ก่อสร้าง เสนอราคา 
595,000 บาท 
5.หจก.สิงห์สปอร์ต สุรินทร์ก่อสร้าง เสนอ
ราคา 565,000บาท 

หจก.สิงห์สปอร์ต 
สุรินทร์ก่อสร้าง 
เสนอราคา 
565,000บาท 

เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง
และตรงตาม
ประกาศท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 

 



ล าดับ
ที ่

โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รบัการ
คัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
    6.บจกสินอุดมสุรินทร์(1990) เสนอราคา 

806,000 บาท 
7.บจก.อภิชาอินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 
580,000 บาท 

  

17 โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ภายในหมู่ 
22 (ซอยชมทุ่ง) โดยท าการวางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด 0.40x 1.00 เมตร จ านวน 187 
ท่อน ยาแนวรอยต่อทุกรอยต่อ พร้อมบ่อพัก 
คสล. จ านวน 21 บ่อ และเทคอนกรีตเชื่อมต่อ
ระหว่างบ่อพัก ตลอดแนวความยาวรวม 
210.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามแบบ ที่ อบต. ก าหนด 

661,500.-บาท ประมูลด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.หจก.สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง เสนอราคา 
562,275 บาท 
2.หจก.แพรรุ่งเรืองกิจ เสนอราคา 
489,510.-บาท  
3.หจก.เจ้าคีย์คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 
470,000 บาท 
4.หจก.ศิริไพศาลสุรินทร์ก่อสร้าง เสนอราคา 
498,700 บาท 
5.หจก.สิงห์สปอร์ต สุรินทร์ก่อสร้าง เสนอ
ราคา 454,000บาท 

หจก.สงิห์สปอร์ต 
สุรินทร์ก่อสร้าง 
เสนอราคา 
454,000บาท 

เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง
และตรงตาม
ประกาศท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 

18 โครงการ ซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลท์ติค
คอนกรีต ภายในหมู่ 16 (ถนนซอยมายเฮ้าส์) 
โดยท าการเสริมผิว ASPHALTIC CONCRETE 
ทับถนน คสล. เดิม ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
440.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่
รวมไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร และตีเส้น 
จราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ตามแบบ มาตรฐานเลขท่ี ท1-03 

644,900.-บาท ประมูลด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.หจก.สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง เสนอราคา 
593,308 บาท 
2.หจก.ศิริไพศาลสุรินทร์ก่อสร้าง เสนอราคา 
780,000 บาท 
3.บจก.สุรินทร์เทพศิลา เสนอราคา 
585,000บาท 

บจก.สุรินทร์เทพ
ศิลา เสนอราคา 
585,000บาท 

เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง
และตรงตาม
ประกาศท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 

 



 

ล าดับ
ที ่

โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
19 

 
 
 

โครงการ ปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่ที่ 2 
(คุ้มอยู่เย็น ซอย 1) โดยท าการปรับปรุง ถนน 
คสล. ทับผิวจราจรเดิม ขนาดความกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 664 ตารางเมตร พร้อม 
คสล.รางวีไหลทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร มี
พ้ืนที่ คสล.รางวีไม่น้อยกว่า 166 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตาม
แบบ ที่ อบต. ก าหนด 

492,000.-บาท ประมูลด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.หจก.สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง เสนอราคา 
348,460 บาท 
2.หจก.เจ้าคีย์คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 
433,300 บาท 
3.หจก.ศิริไพศาลสุรินทร์ก่อสร้าง  เสนอราคา 
429,000 บาท 
4.บจก.อภิชาอินเตอร์เนชั่นแนล เสนอราคา 
490,000 บาท 

หจก.สุรินทร์
อมรวัฒน์
ก่อสร้าง เสนอ
ราคา 348,460 
บาท 

เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง
และตรงตาม
ประกาศท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 

20 โครงการ ปรับปรุง ถนน คสล. ภายในหมู่ 9 
(ซอยอู่สุนัยเซอร์วิส) โดยท าการปรับปรุง ถนน 
คสล. ทับถนน คสล.เดิม ขนาดความกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร (ไม่มี
ไหล่ทาง) พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามแบบ ที่ อบต.ก าหนด 

 

557,800.-บาท ประมูลด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.หจก.สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง เสนอราคา 
388,500 บาท 
2.หจก.เจ้าคีย์คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 
492,800 บาท 
3.หจก.ศิริไพศาลสุรินทร์ก่อสร้าง  เสนอราคา 
396,000 บาท 
4.หจก.สิงห์สปอร์ต สุรินทร์ก่อสร้าง เสนอ
ราคา 462,000 บาท 

หจก.สุรินทร์
อมรวัฒน์
ก่อสร้าง เสนอ
ราคา 388,500 
บาท 

เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง
และตรงตาม
ประกาศท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 

 

 

 



 

ล าดับ
ที ่

โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

2๑ 
 
 
 

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียวโดยท าการ
ปรับปรุงต่อเติมอาคารให้มีพ้ืนที่ใช้สอยเพิ่ม
จากอาคารเดิมไม่น้อยกว่า ๖๗.๐๐ ตาราง
เมตรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ฝา
ตะแกรงเหล็ก เคลือบกัลวาไนซ์ยาวไม่น้อย
กว่า ๒๙.๐๐ เมตรและเทลานจอดรถ คสล. 
ด้านหน้าและด้านข้างอาคาร หนา ๐.๑๒ 
เมตรพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 

 

1,012,000.-
บาท 

ประมูลด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.หจก.แพรรุ่งเรืองกิจ เสนอราคา 850,000 
บาท 
2.หจก.ศิริไพศาลสุรินทร์ก่อสร้าง เสนอราคา 
849,500 บาท 
3.หจก.สุรินทร์ปลาทองก่อสร้าง  เสนอราคา 
748,000 บาท 
4.หจก.สิงห์สปอร์ต สุรินทร์ก่อสร้าง เสนอราคา 
865,000 บาท 
5.หจก.บ้านเชียงวิศวกรรม เสนอราคา 
837,000 บาท 
6.หจก.ธนันชัย 111 เสนอราคา 735,000 
บาท 
7.หจก.วิชัยสรุินทร์ก่อสร้าง เสนอราคา 
928,000 บาท 
8.บจก.อภิชาอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เสนอ
ราคา 790,000 บาท 
 

หจก.ธนันชัย 
111 เสนอราคา 
735,000 บาท 

เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง
และตรงตาม
ประกาศท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 

 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

22 
 
 
 

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ประชุม
ประชาคม โดยท าการรื้อถอนผนัง ย้ายผนังฯ
ประต-ูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมเดิมห้อง
ท างานกองคลังชั้นล่าง/ห้องประชุมเดิมข้ัน ๒ 
รื้อห้องน้ าห้องส้วมชั้น ๒ รวมทั้งรื้อพ้ืนและ
เวทีห้องประชุมเดิมปูพ้ืนใหม่พร้อมท าฝ้า
เพดาน เปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์หลอดไฟ 
และติดตั้งผนัง ประตู-หน้าต่างก้ันห้องใหม่
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

914,000.-บาท ประมูลด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.หจก.แพรรุ่งเรืองกิจ เสนอราคา 778,000 
บาท 
2.หจก.สุรินทร์ปลาทองก่อสร้าง  เสนอราคา 
848,000 บาท 
3.หจก.สิงห์สปอร์ต สุรินทร์ก่อสร้าง เสนอราคา 
841,000 บาท 
4.หจก.บ้านเชียงวิศวกรรม เสนอราคา 
757,000 บาท 
5.หจก.ธนันชัย 111 เสนอราคา 804,000 
บาท 
6.หจก.วิชัยสรุินทร์ก่อสร้าง เสนอราคา 
825,000 บาท 
7.บจก.อภิชาอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เสนอ
ราคา 730,000 บาท 

บจก.อภิชา
อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด เสนอ
ราคา 730,000 
บาท 

เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง
และตรงตาม
ประกาศท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทาง
ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปูผิว
ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านตะตึงไถง 
หมู่ที่ 5 ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 5 เมตร ยาว 800 
เมตรหนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 4,000 ตารางเมตร ตามแบบกรมทาง
หลวงชนบท องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

4,938,365.14 
บาท 

ประมูลด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 
4,90,000 บาท 
 
 

หจก.พาทิศคอน
สตรัคชั่น เสนอ
ราคา 
4,90,000 บาท 

เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง
และตรงตาม
ประกาศท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 



 


