
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ในรอบเดือน...กรกฎาคม...2563... 
องค์การบริหารส่วนนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ์

ล าดับ
ที ่

โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสังเขป 

๑ 
 
 
 

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 
 
 
 
 

2 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 

3 
 
 
 

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 
 
 
 
 

4 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 
5 

 
 
 

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 
 
 
 
 

6 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 ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

โดยสังเขป 
    6.บจกสินอุดมสุรินทร์(1990) เสนอราคา 

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

  

7 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.สิงห์สปอร์ต 
สุรินทร์ก่อสร้าง 
เสนอราคา 
454,000บาท 

เสนอราคาต่ า
กว่าราคากลาง
และตรงตาม
ประกาศท่ี
ก าหนด 
 
 
 
 

8 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 
9 

 
 
 

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 
 
 
 
 

10 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) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
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 
 
 
 
 

 

 

 


