


 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

เร่ือง รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 2563 

-------------------------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 
2563 เพื่ อสอดคล้องและ เป็นไปตามแผนปฏิบั ติการ จัดซื้ อ จัด จ้างของปีงบประมาณ 2563                                                     
(รายละเอยีดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี 5  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2563 

 

 

(นายบรรเจิด สอพิมาย) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุประจ าปี 2563 

 

 องค์การบรหิารส่วนต าบลในเมือง  ได้จัดท ารายงานผลการจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประจ าปี 2563  เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซือ้จัดจ้างของปีงบประมาณ 

2563  โดยการจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 2563 แยกได ้ดังนี้ 

  1.โครงการตามข้อบัญญัติ 2563 

   1.1 โครงการจัดซือ้   จ านวน      0   โครงการ 

   1.2 โครงการจัดจ้าง   จ านวน    66  โครงการ  

  2.โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 2563 

   2.1 โครงการจัดซือ้   จ านวน      0   โครงการ  

   2.2 โครงการจัดจ้าง   จ านวน    25   โครงการ 

  3.โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 2562 

   3.1 โครงการจัดซือ้   จ านวน      0   โครงการ 

   3.2 โครงการจัดจ้าง   จ านวน    12   โครงการ 

 

สรุปการวิเคราะห์การจัดซือ้จัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 - การจัดซือ้จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  103  ครัง้  รวมเงินงบประมาณ 

 25,661,400  บาท  รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง  25,459,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 90.08  

 ของจ านวนคร้ังที่ด าเนินการทั้งหมด 

 - การจัดซือ้จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing)  จ านวน  - ครัง้  คิดเปน็

 ร้อยละ 0.00  

 - การจัดซือ้จัดจ้างด้วยวิธีคัดเลอืก  จ านวน  - ครัง้  คิดเป็นร้อยละ 0.00  

 

  

 

 

 

 

 



ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซ้ือจัดจ้าง 

- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระช้ันชิด ส่งผลให้เกิดความเส่ียงท่ีจะ
เกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานได้ 

- การสืบค้นราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องรอการสืบค้นราคาจาก
หลายแหล่งข้อมูลและท่ีมา 

แนวทางการแก้ไข 

- การตรวจสอบผลงานของผู้ท่ียื่นประมูลต้องใช้เวลาและพิจารณาผลงาน 
- ติดตามผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุมให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

ให้มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2563 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
1 

 
ก่อสร้างถนน คสล.สาย 

กลางบ้าน หมู่ท่ี 4 
307,000 305,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 

2559 
ราคา 305,000 

บาท 

หจก.ศิลาทอง 
2559 
ราคา 

305,000 บาท 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ

ครบถ้วน และ
เคยมีผลงาน 

1/2563  
(CNTR-

0008/63) 
8 ตุลาคม 
2562 

2 ก่อสร้างถนน คสล.หรือ
ซ่อมแซม หมู่ท่ี 14 

229,000 228,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 
2559 

ราคา 228,000 

หจก.ศิลาทอง 
2559 
ราคา 

228,000 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ

ครบถ้วน และ
เคยมีผลงาน 

1/2563  
(CNTR-

0010/63) 
17 ตุลาคม 

2562 
 

3 ก่อสร้างถนน คสล.สาย หมู่
ท่ี 15 

137,000 172,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 
2559 

ราคา 172,000 

หจก.ศิลาทอง 
2559 
ราคา 

172,000 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ

ครบถ้วน และ
เคยมีผลงาน 

1/2563  
(CNTR-

0011/63) 
17 ตุลาคม 

2562 
 

 

 



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
4 

 
โครงการก่อสร้างถนนหิน

คลุกและหรือซ่อมแซม หมู่ท่ี 
5 

476,000 475,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขาม
รวมช่าง ราคา 

475.000 บาท 

หจก.บ้านขาม
รวมช่าง ราคา 

475,000 บาท 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ

ครบถ้วน และ
เคยมีผลงาน 

 CNTR-
0048/63 

02/12/2562 

5 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกและหรือซ่อมแซม หมู่ท่ี 

1 

405,000 404,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 
2559 

ราคา 404,000 

หจก.ศิลาทอง 
2559 
ราคา 

404,000 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ

ครบถ้วน และ
เคยมีผลงาน 

 CNTR-
0050/63 

03/12/2562 

6 โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่
ท่ี 14 

65,000 64,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 
2559 

ราคา 64,000 

หจก.ศิลาทอง 
2559 

ราคา 64,000 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ

ครบถ้วน และ
เคยมีผลงาน 

 CNTR-
0051/63 

03/12/2562 

7 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก เช่ือมต าบลในเมือง กับ 
ต าบลกระเบ้ืองใหญ่ หมู่ท่ี 7  

317,000 316,000 เฉพาะเจาะจง หจก. บ้านขาม
รวมช่าง 

 316,000 บาท 

หจก. บ้านขาม
รวมช่าง 

 316,000 
บาท 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ

ครบถ้วน และ
เคยมีผลงาน 

 

CNTR-
0057/63 

04/12/2562 

8 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลูกรังหรือหินคลุก หมู่

ท่ี 15 

240,000 239,000 เฉพาะเจาะจง หจก. บ้านขาม
รวมช่าง  

ราคา 239,000 
บาท 

หจก. บ้านขาม
รวมช่าง  
ราคา 

239,000 บาท 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ

ครบถ้วน และ
เคยมีผลงาน 

CNTR-
0064/63 

20/12/2562 

         



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจา้ง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยน้ าซับ หมู่ท่ี 12 
206,000 205,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 

2559 
ราคา 205,000 

บาท 

หจก.ศิลาทอง 
2559 
ราคา 

205,000 บาท 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ

ครบถ้วน และ
เคยมีผลงาน 

CNTR-
0066/63 

23/12/2562 

10 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หรือซ่อมแซม หมู่ท่ี 20 

266}000 265,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 
2559 

ราคา 265,000 
บาท 

หจก.ศิลาทอง 
2559 
ราคา 

265,000 บาท 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ

ครบถ้วน และ
เคยมีผลงาน 

 CNTR-
0071/63 

02/01/2563 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยประเสริฐ หมู่ท่ี 5 

105,000 104,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 
2559 

ราคา 104,000 
บาท 

หจก.ศิลาทอง 
2559 
ราคา 

104,000 บาท 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ

ครบถ้วน และ
เคยมีผลงาน 

 CNTR-
00104/63 

31/01/2563 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ท่ี 3 เช่ือม หมู่ท่ี 16 

204,000 203,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 
2559 

ราคา 203,000 
บาท 

หจก.ศิลาทอง 
2559 
ราคา 

203,000 บาท 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ

ครบถ้วน และ
เคยมีผลงาน 

 CNTR-
00105/63 

31/01/2563 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยจ ารัสต่อมิตร  หมู่ท่ี 3 

163,000 162,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 
2559 

ราคา 162,000 
บาท 

หจก.ศิลาทอง 
2559 
ราคา 

162,000 บาท 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ

ครบถ้วน และ
เคยมีผลงาน 

CNTR-
00106/63 

31/01/2563 

 



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
14 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายเลียบคลองส่งน้ าฝ่ังซ้าย 

หมู่ท่ี 6 

492,000 491,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 491,000 บาท 

หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 491,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0108/63 

04/02/2563 
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายสามแยก หมู่ท่ี 6 
204,000 203,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 

ราคา 203,000 บาท 
หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 203,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
00110/63 

05/02/2563 
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยวิชา หมู่ท่ี 5 
133,000 132,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 

ราคา 132,000บาท 
หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 132,000บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
00111/63 

05/02/2563 
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ท่ี 6  
39,000 38,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 

ราคา 38,000 บาท 
หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 38,000 บาท 

 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 
 

CNTR-
00112/63 

11/02/2563 

18 โครงการก่อสร้างถนน
ยกระดับ คสล. ซ.ประชารัก

หมู่ท่ี 7 

39,000 38,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 38,000บาท 

หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 38,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-
00116/63 

11/02/2563 
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ท่ี 5  
105,000 104,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 

ราคา 104,000 บาท 
หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 104,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-
00117/63 

11/02/2563 
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยกุ้งเนื้อย่าง หมู่ท่ี 8  
101,000 100,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 

ราคา 100,000 บาท 
หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 100,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-
00120/63 

12/02/2563 



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

เช่ือมหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 ซอย
โรงเรียน 

256,000 255,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 255,000 บาท 

หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 255,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 
 
 

CNTR-
00123/63 

14/02/2563 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยนายเทียม หมู่ท่ี 9  

72,000 71,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 71,000  บาท 

หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 71,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-
00124/63 

14/02/2563 
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยยายแก้ว หมู่ท่ี 9  
358,000 357,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 

ราคา 357,000 บาท 
หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 357,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-
00119/63 

19/02/2563 
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายโรงสูบ หมู่ท่ี 7 
138,000 137,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559

ราคา137,000บาท 
หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 137,000 บาท 

 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-
00130/63 

19/02/2563 
25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ท่ี 9 
204,000 203,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 

ราคา 203,000บาท 
หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 203,000 บาท 

 
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-
0132/63 

20/02/2563 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยนายพัทยา  หมู่ท่ี 9 

200,000 199,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 199,000 บาท 

หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 199,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-
0137/63 

20/02/2563 
         



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ท่ี 10 สายทางเข้า 
หมู่บ้าน 

367,000 366,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 366,000 บาท 

หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 366,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-
0137/63 

24/02/2563 
28 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ า และหรือวางท่อระบาย
น้ า ถนนส่วนราชการ   หมู่ท่ี 

1 

250,000 249,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ป.พงษ์การโยธา 
ราคา 249,000บาท 

หจก.ป.พงษ์การโยธา 
ราคา 249,000บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-
0139/63 

26/02/2563 

29 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมูท่ี่ 18 

380,000 379,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 379,000บาท 

หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 379,000บาท  

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0154/63 

11/03/2563 
30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

หมู่ท่ี 10 
192,000 191,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 

ราคา 191,000 บาท 
หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 191,000 บาท  

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-058/63 
12/03/2563 

31 
 

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 8 

145,000 143,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 143,000 บาท 

หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 143,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0180/63 

2/04/2563 
32 
 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. ซอยยายหนั่นนาง

จุน หินแดง หมู่ท่ี 18 

208,000 207,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ป.พงษ์การโยธา 
ราคา 207,000 บาท 

หจก.ป.พงษ์การโยธา 
ราคา 207,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0185/63 

8/04/2563 
33 โครงการก่อสร้างถมดินท่ี

สาธารณะ  หมู่ท่ี 12 
341,000 340,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์

พาณิชย์ 
ราคา 340,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 340,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0188/63 

13/04/2563 



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สาย   หมู่ท่ี 3 เช่ือม หมู่ท่ี 
16 

495,000 494,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์  

ราคา 494,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์  

ราคา 494,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 
 

 CNTR-
0193/63 

17/04/2563 
 

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายกลางบ้าน  หมู่ท่ี 

 4 

486,000 
 
 
 

485,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 485,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณย์ 

ราคา 485,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0195/63 

20/04/2563 

 
36 
 
 

โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. หมุ่ท่ี 5 สายท่าหินปูน 
เช่ือม หมู่ท่ี 6 และหมู่ท่ี 15 

412,000 411,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 411,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 411,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-
0199/63 

21/04/2563 

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ท่ี 6 เช่ือม หมู่ท่ี 5 

495,000 494,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ ราคา 
494,000บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณย์ 

ราคา 494,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0200/63 

22/04/2563 
38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายศาลปู่ตาถึงหมู่ท่ี 5  (ม.
15-ม.5) 

495,000 494,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์พาณย์ 
ราคา 494,000บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณย์ 
ราคา 494,000บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0202/63 

23/04/2563 
39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายบ้านขี้เหล็กเช่ือม ต.
นิคมฯ หมู่ท่ี 11 

495,000 494,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์พาณย์ 
ราคา 494,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณย์ 
ราคา 494,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0203/63 

24/04/2563 
 



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
40 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.ซ.ส้มโอโต๊ะจีน แยก 2 
(ซ.ผู้ใหญ่เปล่ียน) หมู่ท่ี 14 

495,000 494,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์พาณย์ 
ราคา 494,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณย์ 
ราคา 494,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0204/63 

27/04/2563 
41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ท่ี 19 
312,000 311,000 

 
 
 

เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์พาณย์ 
ราคา 311,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณย์ 
ราคา 311,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0206/63 

28/04/2563 

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ท่ี 13 

308,000 307,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์พาณย์ 
ราคา 307,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณย์ 
ราคา 307,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0207/63 

29/04/2563 
43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ท่ี 9 ซ.เผด็จพัฒนา 
เช่ือมสายหน้าวัดดอนแซะ 

170,000 169,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์พาณย์ 
ราคา 169,000  บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณย์ 
ราคา 169,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0209/63 

29/04/2563 
44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ท่ี 16 
เช่ือม หมู่ท่ี 3 (เลียบคลอง

หนองโบสถ์) 

438,000 437,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์พาณย์ 
ราคา 437,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณย์ 
ราคา 437,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0209/63 

30/04/2563 

45 
 

โครงการก่อสร้างขยายถนน 
ซอย 6 หมู่ท่ี 21 

407,000 406,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 406,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 406,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0211/63 

5/05/2563 
 



 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง 
(บาท) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายเลียบคลองชลประทาน 
หมู่ท่ี 9 

226,000 225,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 225,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 225,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0219/63 

14/05/2563 
47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

หมู่ท่ี 20 เช่ือม หมู่ท่ี 11 
219,000 218,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์

พาณิชย์ 
ราคา 218,000  บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 218,000บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0220/63 

15/05/2563 
48 โครงการก่อสร้างถนน คสล.     

หมู่ท่ี 9 ซอยยายอินทร์ 
104,000 103,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์

พาณิชย์  
ราคา 103,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์  

ราคา 103,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0221/63 

15/05/2563 
49 โครงการก่อสร้างถนน 

Asphalt  หมู่ท่ี 8 
305,000 304,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์พาณย์ 

ราคา 304,000 บาท 
หจก.อังครงค์รักษ์

พาณย์ 
ราคา 304,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0222/63 

19/05/2563 
50 โครงการก่อสร้างถนน 

Asphalt  หมู่ท่ี 18 
289,000 288,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์

พาณิชย์ 
ราคา 288,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 288,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0225/63 

20/05/2563 
51 โครงการก่อสร้างถนน 

Asphalt  หมู่ท่ี 10 
452,000 451,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์

พาณิชย์ 
ราคา 451,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 451,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0227/63 

21/05/2563 
52 โครงการก่อสร้างถนน 

Asphalt  หมู่ท่ี 20 
261,000 260,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์

พาณิชย์ 
ราคา 260,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 260,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0229/63 

22/05/2563 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 



 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง 
(บาท) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
53 โครงการก่อสร้างถนน 

Asphalt  หมู่ท่ี 7 
475,000 456,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์

พาณิชย์  
ราคา 456,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์  

ราคา 456,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0230/63 

25/05/2563 
54 โครงการก่อสร้างถนนดิน  

หมู่ท่ี 5 
192,000 191,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 

ราคา 191,000 บาท 
หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 191,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0232/63 

26/05/2563 
55 
 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า สายยายหนั่น-ผู้ช่วยผดุง 
ถุงหน้าศาลาประชาคม หมู่

ท่ี 18 

490,000 489,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ป.พงษ์การโยธา 
ราคา 489,000  บาท 

หจก.ป.พงษ์การโยธา 
ราคา 489,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0242/63 

2/06/2563 

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านขีเ้หล็กเช่ือมต าบล

นิคมฯ หมู่ท่ี11 

497,000 496,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 225,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 225,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0243/63 

4/06/2563 
57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

สายกลางบ้าน หมู่ท่ี 4 
486,000 485,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 

ราคา 486,000 บาท 
 

หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 486,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0251/63 

11/06/2563 
58 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซ.หน้าอ าเภอ-ท่ารัก    หมู่ท่ี 
4 

205,000 204,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 204,000 บาท 

หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 204,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0252/63 

12/06/2563 
 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 



59 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซ.เลียบล าน้ าจักราช 

(ชายชล) หมู่ท่ี 1 

265,000 264,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 264,000 บาท 

หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 264,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0253/63 

12/06/2563 
60 โครงการก่อสร้างถนนค

สล. หมู่ท่ี 1 
113,000 112,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิลาทอง 2559 

ราคา 112,000 บาท 
หจก.ศิลาทอง 2559 
ราคา 112,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0254/63 

15/06/2563 
61 โครงการก่อสร้างถนนหิน

ทับหน้าหินคลุก หมู่ท่ี 21 
131,000 130,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 

ราคา 130,000 บาท 
หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 130,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0255/63 

15/06/2563 
62 โครงการก่อสร้างท่อ

ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
คลองตาล  หมู่ท่ี 5 

100,000 99,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ป.พงษ์การโยธา 
ราคา 99,000 บาท 

หจก.ป.พงษ์การโยธา 
ราคา 99,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0256/63 

16/06/2563 
63 โครงการก่อสร้างถนน 

Asphalt  หมู่ท่ี 10 
218,000 217,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์พาณย์ 

ราคา 217,000 บาท 
หจก.อังครงค์รักษ์พาณย์ 
ราคา 217,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0258/63 

19/06/2563 
64 โครงการก่อสร้างถนน 

Asphalt  หมู่ท่ี 16 
257,000 246,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์พาณย์ 

ราคา 246,000 บาท 
 

หจก.อังครงค์รักษ์พาณย์ 
ราคา 246,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0260/63 

22/06/2563 
65 โครงการก่อสร้างถนน 

Asphalt  หมู่ท่ี 20 
410,000 409,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์

พาณิชย์ 
ราคา 409,000 บาท 

 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 409,000 บาท 
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-
0263/63 

24/06/2563 

66 โครงการก่อสร้างถนน 
Asphalt  หมู่ท่ี 19 

249,000 248,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์พาณย์ 
ราคา 248,000 บาท 

 

หจก.อังครงค์รักษ์พาณย์ 
ราคา 248,000 บาท 

 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0265/63 

29/06/2563 
         



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
67 โครงการก่อสร้างถนน 

Asphalt  หมู่ท่ี 19 
187,000 183,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์พาณย์ 

ราคา 183,000 บาท 
 

หจก.อังครงค์รักษ์พาณย์ 
ราคา 183,000 บาท 

 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0266/63 

30/06/2563 
68 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านกอก-บ้า

นรก หมู่ท่ี 5 

266,000 265,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 265,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 265,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0268/63 

2/07/2563 
69 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ท่ี 8 
143,000 142,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์

พาณิชย์ 
ราคา 142,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 142,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0271/63 

3/07/2563 
70 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.  หมู่ท่ี 11 
205,000 204,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์

พาณิชย์ 
ราคา 204,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 204,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0272/63 

3/07/2563 
71 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ซอย 1    หมู่ท่ี 13 
  

202,000 201,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 201,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 201,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0277/63 

9/07/2563 
72 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ซอยน้าน้าประชา 
หมู่ท่ี 12 

202000 20100 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 201000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 201000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0278/63 

9/07/2563 
         
         
         
         



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
73 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ท่ี 13 
341,000 340,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์

พาณิชย์ 
ราคา 340,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 340,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0280/63 

10/07/2563 
74 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ าหรือวางท่อ
ระบายน้ า  หมู่ท่ี 20 

204,000 203,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 203,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 203,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0286/63 

15/07/2563 
75 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ซอยบ้านนายผัน
ยอดแก้ว    หมู่ท่ี 13 

 

91,000 90,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 90,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 90,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0288/63 

20/07/2563 

76 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหลังสหกรณ์-
บ้านวังหิน  หมู่ท่ี 13 

  

205,000 204,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 204,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 204,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0289/63 

20/07/2563 

77 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยร่วมใจพัฒนา 

หมู่ท่ี 15 
  

88,000 87,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 87,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 87,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0291/63 

21/07/2563 

78 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี 15  

144,000 143,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 143,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 143,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-
0313/63 

04/08/2563 
         



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
79 โครงการตดิต้ังไฟฟ้าส่อง

ทาง หมู่ท่ี 1  
498,000 497,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สารคามการไฟฟ้า 

ราคา 497,000 บาท 
หจก.สารคามการไฟฟ้า 
ราคา 497,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-
0327/63 

17/08/2563 
80 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝา
ปิด ซอย6 หมู่ท่ี 21 

313,000 312,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิวเอสพี 
เอ็นจิเนียริ่ง2016จ ากัด 
ราคา 312,000 บาท 

บริษัท  ดับบลิวเอสพี 
เอ็นจิเนียริ่ง201จ ากัด 
ราคา 312,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-
0328/63 

19/08/2563 
81 โครงการก่อสร้างซ่อมแซม

รางระบายน้ า คสล. พร้อม
ฝาปิดในหบ้าน หมู่ท่ี 21 

186,000 185,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ดับบลิวเอสพี 
เอ็นจิเนียริ่ง 201 จ ากัด 
ราคา 185,000 บาท 

บริษัท  ดับบลิวเอสพี 
เอ็นจิเนียริ่ง201จ ากัด 
ราคา 185,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-
0334/63 

25/08/2563 
82 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ซอยนางจุฑามาสศรี
แก้ว หมู่ท่ี 15 

123,000 122,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 122,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 122,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-
0350/63 

28/08/2563 
83 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ซอยยนต์ต๋ิง หมู่ท่ี 
16 

102,000 101,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 101,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 101,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-
0352/63 

31/08/2563 
84 

 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยเพิ่มพูน หมู่ท่ี 
16 

102,000 101,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 101,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 101,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-
0351/63 

28/08/2563 
85 

 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซ.สันติสุข หมู่ท่ี 16 

267,000 266,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 266,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 266,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-
0353/63 

31/08/2563 
         



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
86 

 
ก่อสร้างถนน คสล. สาย
หมู่ท่ี 16 เช่ือมหมู่ท่ี 3 
(เลียบคลองหนองโบสถ์) 

205,000 204,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ ราคา 

204,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 204,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0354/63 

1/09/2563 
87 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

2 หมู่ท่ี 21 
254,000 253,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์

พาณิชย์ 
ราคา 253,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 253,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0271/63 

2/09/2563 
88 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 

คลองใหญ่ หมู่ท่ี 17 (ถนน
เลียบคลองใหญ่) 

122,000 121,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 121,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 121,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0272/63 

3/09/2563 
89 ก่อสร้างถนน คสล.และ

หรือซ่อมแซม หมู่ท่ี 17 
349,000 480,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์

พาณิชย์ 
ราคา 480,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 480,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0277/63 

3/09/2563 
90 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 

17 
23,000 22,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อังครงค์รักษ์

พาณิชย์ 
ราคา 22,000 บาท 

หจก.อังครงค์รักษ์
พาณิชย์ 

ราคา 22,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0364/63 

8/09/2563 
91 ก่อสร้างถนนดินพร้อมทับ

หน้าหินคลุก ซอยนายยง 
หมู่ท่ี 15 

17,000 16,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 16,000 บาท 

หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 16,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0364/63 

8/09/2563 
92 ก่อสร้างถนนดินและหรือ

ถนนดินกลบหินคลุก หมู่ท่ี 
17 

25,000 24,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 24,000 บาท 

หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 24,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0370/63 

8/09/2563 
         



ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
93 ก่อสร้างถนนดินพร้อมทับ

หน้าหินคลุก ซอยสมนึก 
หมู่ท่ี 15 

10,000 9,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บา้นขามรวมช่าง 
ราคา 9,000 บาท 

หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 24,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0371/63 

8/09/2563 
94 ก่อสร้างถนนดินพร้อมทับ

หินคลุก ซอยตารด หมู่ท่ี 
15 

37,000 36,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 36,000 บาท 

หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 36,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0372/63 

8/09/2563 
95 ก่อสร้างถนนดินพร้อมทับ

หน้าหินคลุกซอยเท่ียงมวย
ดี หมู่ท่ี 15 

27,000 26,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 26,000 บาท 

หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 26,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0373/63 

8/09/2563 
96 ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก

โรงสูบน้ าประปา หมู่ท่ี 9 
51,000 50,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 

ราคา 50,000 บาท 
หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 50,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0375/63 

9/09/2563 
97 

 
 

ก่อสร้างรางหรือระบายน้ า 
จากบ้านนายอิศราถึงบ้าน

นางสุภาพ หมู่ท่ี 8 

490,000 490,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 489,000 บาท 

หจก.บ้านขามรวมช่าง 
ราคา 489,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

CNTR-
0375/63 

09/09/2563 
98 ก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล. ซอยนายซ้อย หมู่ท่ี 
17 

125,000 124,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวเอสพีเอ็น
จิเนียริ่ง 2016 จ ากัด 
ราคา 124,000 บาท 

บริษัท ดับบลิวเอสพีเอ็น
จิเนียริ่ง 2016 จ ากัด
ราคา 124,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0376/63 

10/09/2563 
99 ก่อสร้างท่อระบายน้ าสาย

หลักพร้อมบ่อพัก หมูท่ี 
15 

155,000 154,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวเอสพีเอ็น
จิเนียริ่ง 2016 จ ากัด 

ราคา 154,000 บาท 

บริษัท ดับบลิวเอสพีเอ็น
จิเนียริ่ง 2016 จ ากัด 

ราคา 154,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0377/63 

10/09/2563 
         



 

 

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง 
ราคากลาง 

(บาท) 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

(บาท) 
วิธีซ้ือหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง 
100 ก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล. จากบ้านตาเท่ียง-
บ้านแม่พิมพ์ หมู่ท่ี 12 

392,000 391,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวเอสพีเอ็น
จิเนียริ่ง 2016 จ ากัด 
ราคา 391,000 บาท 

บริษัท ดับบลิวเอสพีเอ็น
จิเนียริ่ง 2016 จ ากัด 
ราคา 391,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0378/63 

14/09/2563 
101 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 

หมู่ท่ี 21 
189,000 188,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวเอสพีเอ็น

จิเนียริ่ง 2016 
ราคา 188,000 บาท 

บริษัท ดับบลิวเอสพีเอ็น
จิเนียริ่ง 2016 

ราคา 180,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0389/63 

25/09/2563 
102 ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ า

เสียและแผงโซล่าเซลล์ 
ชุมชนบ้านอาเอื้ออาทร 

หมู่ท่ี 14 

334,000 333,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวเอสพีเอ็น
จิเนียริ่ง 2016 

ราคา 333,000 บาท 

บริษัท ดับบลิวเอสพีเอ็น
จิเนียริ่ง 2016 

ราคา 333,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0390/63 

29/09/2563 

103 ปรับปรุงซ่อมแซมจุดท้ิง
ขยะบ้านเอื้ออาทร หมู่ท่ี 

14 

350,000 332,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวเอสพีเอ็น
จิเนียริ่ง 2016 

ราคา 332,000 บาท 

บริษัท ดับบลิวเอสพีเอ็น
จิเนียริ่ง 2016 

ราคา 332,000 บาท 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน และเคย

มีผลงาน 

 CNTR-
0391/63 

30/09/2563 
         

         
         
         
         



 


