แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร
วันที่ 11 ธันวาคม 2561
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

รายชื่อผูเสนอราคา/ราคาที่เสนอ (บาท)

1

จางผลิตพรอมติดตั้งปายไวนิลประชาสัมพันธ
งานตอนรับและเลี้ยงอาหารชาง
ประจําป 2561 จํานวน 3 ปาย

18,000

18,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี มี เดีย จํากัด

2

จางผลิตสปอตเพื่อประชาสัมพันธงานตอนรับ
และเลี้ยงอาหารชาง ประจําป 2561

3,000

3,000 เฉพาะเจาะจง ราน พื.พี. โปรโมชั่น

3

จางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษาสวนเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

84,000

4

จางเหมาเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด เพื่อใช
ในงานตอนรับและเลี้ยงอาหารชาง ประจําป
2561 ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561

30,000

5

จางผลิตสปอตพรอมประชาสัมพันธงานตอนรับ
และเลี้ยงอาหารชาง ประจําป 2561

119,480

6

จางเหมารักษาความปลอดภัยภายในบริเวณจัด
งานตอนรับและเลี้ยงอาหารชาง ประจําป
2561

10,000

ผูที่ไดรับการคัดเลือก/ราคา (บาท)

18,000 บริษัท บี มี เดีย จํากัด

18,000

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
เสนอราคาต่ําสุด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
ใบสั่งจาง
51021/30/2562
ลว 1 พฤศจิกายน 2561

3,000

ราน พื.พี. โปรโมชั่น

3,000

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง
51021/31/2562
ลว 1 พฤศจิกายน 2561

84,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย แซอุน

84,000

นายสุรชัย แซอุน

84,000

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง
51021/32/2562
ลว 2 พฤศจิกายน 2561

30,000 เฉพาะเจาะจง ราน พื.พี. โปรโมชั่น

30,000

ราน พื.พี. โปรโมชั่น

30,000

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง
51021/33/2562
ลว 5 พฤศจิกายน 2561

119,840

บริษัท เอส เค 99 มารเก็ตติ้ง จํากัด 119,840

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง
51021/34/2562
ลว 5 พฤศจิกายน 2561

10,000

นายสุชาติ ชนบท

10,000

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง
51021/35/2562
ลว 8 พฤศจิกายน 2561

119,480 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เค 99 มารเก็ตติ้ง จํากัด

10,000 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ ชนบท

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

7

จางซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน 1 เครื่อง

7,990

8

จางซอมเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล
จํานวน 1 เครื่อง

9

จางตัดผาคลุมชาง และชุดผูเขารวมขบวน
โครงการตอนรับและเลี้ยงอาหารชาง 2561
ประจําป จํานวน 6 รายการ

22,345

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

7,990

หจก.เหลืองพัฒนา

7,990

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
เสนอราคาต่ําสุด

22,345

รานรวมวิทยา

22,345

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง
51021/37/2562
ลว 9 พฤศจิกายน 2561

รายชื่อผูเสนอราคา/ราคาที่เสนอ (บาท)

7,990 เฉพาะเจาะจง หจก.เหลืองพัฒนา

22,345 เฉพาะเจาะจง รานรวมวิทยา

ผูที่ไดรับการคัดเลือก/ราคา (บาท)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
ใบสั่งจาง
51021/36/2562
ลว 9 พฤศจิกายน 2561

133,800

133,800 เฉพาะเจาะจง รานเมืองผา

133,800

รานเมืองผา

133,800

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง
51021/38/2562
ลว 12 พฤศจิกายน 2561

10 จางจัดหาวัสดุ ประดับตกแตงสถานที่ ใชในงาน
ตอนรับและเลี้ยงอาหารชาง ประจําป 2561

149,166

149,166 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี มี เดีย จํากัด

149,166

บริษัท บี มี เดีย จํากัด

149,166

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง
51021/39/2562
ลว 12 พฤศจิกายน 2561

11 จางจัดหาเครื่องเซนไหวศาลปะกํา เซนไหวหนา
ศาลปะกํา บริเวณรูปปนโขลงชาง

10,000

10,000

นางปาณิสา อิศโร

10,000

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง
51021/40/2562
ลว 12 พฤศจิกายน 2561

12 จางจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบานในงาน
ตอนรับและเลี้ยงอาหารชางสุรินทร ประจําป
2561

137,000

137,000

นางสาวบุณิกา บรรณรัตน

137,000

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง
51021/41/2562
ลว 13 พฤศจิกายน 2561

15,000

นางปาณิสา อิศโร

15,000

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง
51021/42/2562
ลว 13 พฤศจิกายน 2561

13 จางจัดหาและประกอบพิธีบวงสรวงพระยา
สุรินทรภักดี ศรีณรงคจางวาง จํานวน
12 รายการ

15,000

10,000 เฉพาะเจาะจง นางปาณิสา อิศโร

137,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุณิกา บรรณรัตน

15,000 เฉพาะเจาะจง นางปาณิสา อิศโร

309,100

นางปาณิสา อิศโร

109,100

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
เสนอราคาต่ําสุด

25,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญเยือน เปนเครือ

25,000

นายบุญเยือน เปนเครือ

25,000

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง
51021/44/2562
ลว 13 พฤศจิกายน 2561

72,000

72,000 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ์ กกรัมย

72,000

นายสุรศักดิ์ กกรัมย

72,000

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง
51021/45/2562
ลว 13 พฤศจิกายน 2561

17 จางจัดหาวัสดุและประดับตกแตงโตะอาหารชาง
ตามโครงการจัดงานตอนรับและเลี้ยงอาหารชาง
สุรินทร ประจําป 2561

15,000

15,000 เฉพาะเจาะจง รานแนนซี่ดอกไม

15,000

รานแนนซี่ดอกไม

15,000

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง
51021/46/2562
ลว 14 พฤศจิกายน 2561

18 จางตกแตงสถานที่ ณ บริเวณอนุสาวรียพระยา
สุรินทรภักดีศรีณรงคจางวาง

50,000

50,000 เฉพาะเจาะจง รานแนนซี่ดอกไม

50,000

รานแนนซี่ดอกไม

50,000

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง
51021/47/2562
ลว 14 พฤศจิกายน 2561

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

14 จางแตงตัว แตงหนา ทําผม ใหกับผูเขารวม
ขบวนในงานตอนรับและเลี้ยงอาหารชาง
ประจําป 2561 ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน
2561

309,100

15 จางประดับตกแตงแหยงชางศึก จํานวน 5 ชุด

25,000

16 จางจัดหาวงโยธวาทิตบรรเลงเพลง ตามโครงการ
จัดงานตอนรับและเลี้ยงอาหารชางสุรินทร
ประจําป 2561

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

รายชื่อผูเสนอราคา/ราคาที่เสนอ (บาท)

309,100 เฉพาะเจาะจง นางปาณิสา อิศโร

ผูที่ไดรับการคัดเลือก/ราคา (บาท)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
ใบสั่งจาง
51021/43/2562
ลว 13 พฤศจิกายน 2561

19 จางจัดทําปายรวมในขบวนตอนรับและเลี้ยง
อาหารชาง จํานวน 2 รายการ

9,600

9,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี มี เดีย จํากัด

9,600

บริษัท บี มี เดีย จํากัด

9,600

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง
51021/48/2562
ลว 14 พฤศจิกายน 2561

20 จางถายเอกสารพรอมเขาเลม (กองแผน)

6,344

6,344 เฉพาะเจาะจง รานวันวานกอปป

6,344

รานวันวานกอปป

6,344

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง
51021/49/2562
ลว 14 พฤศจิกายน 2561

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

21 จางจัดหาการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้น
บานสุรินทร

วงเงินงบประมาณ
30,000

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

30,000

นางสาวบุณิกา บรรณวัฒน

30,000

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
เสนอราคาต่ําสุด

รายชื่อผูเสนอราคา/ราคาที่เสนอ (บาท)

30,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุณิกา บรรณวัฒน

ผูที่ไดรับการคัดเลือก/ราคา (บาท)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
ใบสั่งจาง
51021/50/2562
ลว 14 พฤศจิกายน 2561

22 จางจัดทําฉากกระทอมจําลองวิถีชีวิต
ชาวพื้นเมืองการสาธิตพิธีกรรมที่สําคัญและ
การละเลนตางๆอาหารพื้นเมือง เทศบาล
ตําบลศีขรภูมิ

100,000

100,000 เฉพาะเจาะจง นายออต นาคสุข

100,000

นายออต นาคสุข

100,000

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง
51021/51/2562
ลว 14 พฤศจิกายน 2561

23 จางเหมาระบบไฟ แสง สี เสียง ในงานสืบสาน
ตํานานพันป ปราสาทศีขรภูมิ ประจําป 2562

100,000

100,000 เฉพาะเจาะจง ออยอินเตอร

100,000

ออยอินเตอร

100,000

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง
51021/52/2562
ลว 14 พฤศจิกายน 2561

24 จางเหมาจัดหาเวที เครื่องเสียง พรอมไฟประดับ
ตกแตงเวที จํานวน 1 ชุดเพื่อใชในการ
จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๖๑

55,000

55,000 เฉพาะเจาะจง นายสงา มาตหวัง

55,000

นายสงา มาตหวัง

55,000

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง
51021/53/2562
ลว 20 พฤศจิกายน 2561

25 จางเหมาจัดหาเวที พรอมระบบไฟฟาแสงสวาง
และไฟแสงสี พรอมเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด
เพื่อใชเปนเวทีกลางสําหรับจัดกิจกรรมในงาน
ชุมชนรวมใจรวมศรัทธาบูชาศาลเจาพอตาดาน

100,000

100,000 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย มณีวงษ

100,000

นายสมชาย มณีวงษ

100,000

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง
51021/54/2562
ลว 27 พฤศจิกายน 2561

26 จางประดับดอกไมและเครื่องถวายราชสักการะฯ
เพื่อใชในการจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานใน
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike อุนไอรัก

23,000

23,000 เฉพาะเจาะจง รานแนนซี่ดอกไม

23,000

รานแนนซี่ดอกไม

23,000

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งจาง
51021/55/2562
ลว 30 พฤศจิกายน 2561

27 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ
(กองพัสดุ)

35,700

35,700 เฉพาะเจาะจง รานคุณเฮง ไอที

35,700

รานคุณเฮง ไอที

35,700

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ
51021/2/2562
ลว 8 พฤศจิกายน 2561

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

28 จัดซื้ออาหารชาง จํานวน 6 รายการ ในงาน
ตอนรับและเลี้ยงอาหารชางสุรินทร
ประจําป 2561

227,000

29 จัดซื้อโลรางวัล ประกวดขบวนรถอาหารชาง
จํานวน 14 โลตามโครงการจัดงานตอนรับ
และเลี้ยงอาหารชาง ประจําป 2561

21,143.20

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

รายชื่อผูเสนอราคา/ราคาที่เสนอ (บาท)

227,000 เฉพาะเจาะจง รานกนกพร ผักสด

21,143.20 เฉพาะเจาะจง บริษัทพรีเมียร แกรนด อวอรด จํากัด

227,000

227,000

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
เสนอราคาต่ําสุด

21,143.20

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ
51021/4/2562
ลว 12 พฤศจิกายน 2561

ผูที่ไดรับการคัดเลือก/ราคา (บาท)
รานกนกพร ผักสด

21,143.20 บ.พรีเมียร แกรนด อวอรด จํากัด

เลขที่และวันที่ของสัญญา
ใบสั่งซื้อ
51021/3/2562
ลว 12 พฤศจิกายน 2561

30 จัดซื้ออาหารชาง จํานวน 4 รายการ

71,000

71,000 เฉพาะเจาะจง รานกนกพร ผักสด

71,000 รานกนกพร ผักสด

71,000

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ
51021/5/2562
ลว 14 พฤศจิกายน 2561

31 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 13 รายการ

79,140

79,140 เฉพาะเจาะจง รานคุณเฮง ไอที จํากัด

79,140 รานคุณเฮง ไอที

79,140

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ
51021/7/2562
ลว 20 พฤศจิกายน 2561

32 จัดซื้อวัสดุหลอลื่นรถยนตและเครื่องกล
จํานวน 5 รายการ

96,316

96,316 เฉพาะเจาะจง บริษัทชิน ฮวด เฮง ซูซูกิ

96,316 บริษัทชิน ฮวด เฮง ซูซูกิ

96,316

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ
51021/8/2562
ลว 21 พฤศจิกายน 2561

33 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรจํานวน 4 รายการ
(กองคลัง)

47,800

47,800 เฉพาะเจาะจง รานคุณเฮง ไอที จํากัด

47,800 รานคุณเฮง ไอที จํากัด

47,800

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ
51021/9/2562
ลว 23 พฤศจิกายน 2561

127,100

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ
51021/10/2562
ลว 26 พฤศจิกายน 2561

25,000

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อ

34 จัดซื้อวัสดุอุปกรณทําเวทีนั่งราน และอัฒจันทร
จํานวน 37 รายการ

35 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 4 รายการ

127,100

25,000

127,100 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอคิวโมเดิรนเทรด จํากัด

25,000 เฉพาะเจาะจง รานคุณเฮง ไอที จํากัด

127,100 บริษัท ไอคิวโมเดิรนเทรด จํากัด

25,000 รานคุณเฮง ไอที จํากัด

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

รายชื่อผูเสนอราคา/ราคาที่เสนอ (บาท)

ผูที่ไดรับการคัดเลือก/ราคา (บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
51021/11/2562
ลว 26 พฤศจิกายน 2561

36 จัดซื้อวัสดุซอมสายทางที่อยูในความรับผิดชอบ
ของ อบจ.สุรินทร จํานวน 2 รายการ

37 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโคกจะ
หมู 8 ตําบลกระหาด - บานสวาย ตําบลเปนสุข
อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร

38 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต โดยวิธี
(Pavement In-Place Recycling)
สายบานหนองเมธี ตําบลหนองเมธี เชื่อม
ติดตอบานเฉนียง ตําบลบะ อําเภอทาตูม
จังหวัดสุรินทร

39 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต โดยวิธี
(Pavement In-Place Recycling)

499,500

3,000,000

499,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพมม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

2,930,000 ประกวดราคา หจก.โคราชพัฒนะ
อิเล็กทรอนิกส ศิริสมพงษสุรินทรกอสราง
(e-bidding) หจก. เจาจอมกอสรางสุรินทร
หจก.แพรรุงเรืองกิจ
หจก.ศิริไพศาลสุรินทรกอสราง
หจก.นครชัยสุรินทรกอสราง
ภูนุพา
บ. สินอุดมสุรินทร (1990) จํากัด
บริษัท เดลคอนสตรัคชั้น จํากัด
หจก. ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง
บ.อภิชาติและกิตติกอสราง จํากัด

11,224,000 11,224,000 ประกวดราคา หจก.นครชัยสุรินทรกอสราง
อิเล็กทรอนิกส หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)
(e-bidding)

7,550,000

7,690,000 ประกวดราคา หจก. สุรินทรอมรวัฒนกอสราง
อิเล็กทรอนิกส หจก.นครชัยสุรินทรกอสราง

499,500 บริษัท แพมม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

499,500

2,920,000 หจก.นครชัยสุรินทรกอสราง
2,500,000
2,440,000
2,500,000
2,343,000
2,285,400
2,300,000
2,800,000
2,640,000
2,499,000
2,600,000

2,285,400

11,209,000 หจก.นครชัยสุรินทรกอสราง
11,219,000

11,209,000

7,547,000 หจก.นครชัยสุรินทรกอสราง
7,530,000

เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาซื้อขาย
51021/1/2562
ลว 28 พฤศจิกายน 2561

เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาจาง
51021/9/2562
ลว 9 พฤศจิกายน 2561

และมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศ

ตรงตามประกาศ

สัญญาจาง
51021/10/2562
ลว 9 พฤศจิกายน 2561

เสนอราคาต่ําสุด
และมีคุณสมบัติ

สัญญาจาง
51021/11/2562

เสนอราคาต่ําสุด
และมีคุณสมบัติ

7,530,000

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

สายบานนิคม 2 ตําบลแนงมุด เชื่อมติดตอ
บานพนมดงรัก ตําบลบักได อําเภอพนมดงรัก
จังหวัดสุรินทร
40 จางผลิตสื่อโทรทัศนฯ งานตอนรับและเลี้ยง
อาหารชาง ประจําป 2561

41 จางเหมาจัดกิจกรรมลานศิลปวัฒนธรรมชุมชน
จังหวัดสุรินทร

42 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต โดยวิธี
(Pavement In-Place Recycling)
รหัสสายทาง สร.ถ.10127 บานนอย เชื่อม
ติดตอบานราม ตําบลราม อําเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร
43 กอสรางถนนลาดยางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต
สายบานภูมินิยม ตําบลตาตุม -บานตาแตรว
ตําบลเทพรักษา อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

รายชื่อผูเสนอราคา/ราคาที่เสนอ (บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
ตรงตามประกาศ

ผูที่ไดรับการคัดเลือก/ราคา (บาท)

(e-bidding)

200,000

77,000

8,560,000

200,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเค 99 มารเก็ตติ้ง จํากัด

77,000 เฉพาะเจาะจง นายกัมพล ชอทับทิม

๘,๗๖๐,๐๐๐ ประกวดราคา หจก. สุรินทรอมรวัฒนกอสราง
อิเล็กทรอนิกส หจก.นครชัยสุรินทรกอสราง
(e-bidding) หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)

11,200,000 ๑๑,๓๑๐,๐๐๐ ประกวดราคา หจก. สุรินทรอมรวัฒนกอสราง
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

เลขที่และวันที่ของสัญญา
ลว 9 พฤศจิกายน 2561

200,000

เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาจาง
51021/12/2562
ลว 9 พฤศจิกายน 2561

77,000

เสนอราคาต่ําสุด

สัญญาจาง
51021/13/2562
ลว 9 พฤศจิกายน 2561

8,552,000 หจก.นครชัยสุรินทรกอสราง
8,540,500
8,555,000

8,540,500

เสนอราคาต่ําสุด
และมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศ

สัญญาจาง
51021/14/2562
ลว 14 พฤศจิกายน 2561

11,195,000 หจก. สุรินทรอมรวัฒนกอสราง

11,195,000

เสนอราคาต่ําสุด
และมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศ

สัญญาจาง
51021/15/2562
ลว 14 พฤศจิกายน 2561

200,000 บริษัท เอสเค 99 มารเก็ตติ้ง จํากัด

77,000 นายกัมพล ชอทับทิม

44 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต โดยวิธี
(Pavement In-Place Recycling) สายบานบัว
ตําบลลุมระวี เชื่อมติดตอบานสําโรง ตําบล
หนองสนิท อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร

4,850,000

๔,๙๔๐,๐๐๐ ประกวดราคา บริษัท บุรีรัมยพนาสิทธิ์ จํากัด
อิเล็กทรอนิกส บริษทั ณัฐกฤตชัย จํากัด
(e-bidding)

4,938,000 บริษัท ณัฐกฤตชัย จํากัด
4,850,000

4,850,000

เสนอราคาต่ําสุด
และมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศ

สัญญาจาง
51021/16/2562
ลว 15 พฤศจิกายน 2561

45 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต โดยวิธี
(Pavement In-Place Recycling) รหัสสาย

4,540,000

๔,๖๕๐,๐๐๐ ประกวดราคา หางหุนสวนจํากัด กิจชัยทวี
อิเล็กทรอนิกส บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด

4,648,783 บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด
4,535,000

4,535,000

เสนอราคาต่ําสุด
และมีคุณสมบัติ

สัญญาจาง
51021/17/2562

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

ทาง สร.ถ.10136 สายบานโคกจะ ตําบลสมุด
เชื่อมติดตอบานปรือ ตําบลปรือ อําเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

รายชื่อผูเสนอราคา/ราคาที่เสนอ (บาท)

ผูที่ไดรับการคัดเลือก/ราคา (บาท)

(e-bidding)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
ตรงตามประกาศ

ลว 19 พฤศจิกายน 2561

เลขที่และวันที่ของสัญญา

46 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต โดยวิธี
(Pavement In-Place Recycling) สายแยก
ทางหลวง 226- บานคาลาแมะ ตําบลคาลาแมะ
อําเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร รหัสสายทาง
สร.ถ.10083

8,160,000

๘,๒๔๐,๐๐๐ ประกวดราคา หจก. สุรินทรอมรวัฒนกอสราง
อิเล็กทรอนิกส หจก.นครชัยสุรินทรกอสราง
(e-bidding) หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)

8,153,000 หจก.นครชัยสุรินทรกอสราง
8,144,500
8,155,000

8,144,500

เสนอราคาต่ําสุด
และมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศ

สัญญาจาง
51021/18/2562
ลว 22 พฤศจิกายน 2561

47 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต โดยวิธี
(Pavement In-Place Recycling) สายแยก
ทช สาย 3010 ตําบลราม เชื่อมติดตอสายบาน
สลักได ตําบลสลักได อําเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร รหัสสายทาง สร.ถ.10075

7,570,000

๗,๗๔๐,๐๐๐ ประกวดราคา หจก. สุรินทรอมรวัฒนกอสราง
อิเล็กทรอนิกส หจก.นครชัยสุรินทรกอสราง
(e-bidding) หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)

7,564,000 หจก.นครชัยสุรินทรกอสราง
7,550,000
7,565,000

7,550,000

เสนอราคาต่ําสุด
และมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศ

สัญญาจาง
51021/19/2562
ลว 22 พฤศจิกายน 2561

10,334,000

เสนอราคาต่ําสุด
และมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศ

สัญญาจาง
51021/20/2562
ลว 27 พฤศจิกายน 2561

48 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต โดยวิธี
(Pavement In-Place Recycling) สายบาน
สายบานยางชุม ตําบลศรีณรงค เชื่อมติดตอ
บานดูนาหนองไผ อําเภอชุมพลบุรี จังหวัด
สุรินทร รหัสสายทาง สร.ถ.10075

10,340,000 ๑๐,๔๐๐,๐๐๐ ประกวดราคา หจก.รัตนชาติกอสราง
อิเล็กทรอนิกส หจก.นครชัยสุรินทรกอสราง
(e-bidding) หจก.ทองพันลาน

10,334,000 หจก.รัตนชาติกอสราง
10,338,000
10,337,000

49 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต โดยวิธี
(Pavement In-Place Recycling) สายบาน
แสรออ ตําบลปราสาททอง เชื่อมติดตอบาน
ตากูก อําเภอเขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร

2,100,000

๒,๑๗๐,๐๐๐ ประกวดราคา บริษัท ยิ่งเจริญกอสรางบุรีรัมย จํากัด
อิเล็กทรอนิกส บริษทั บุรีรัมยพนาสิทธิ์ จํากัด
(e-bidding)

2,100,000 บ. ยิ่งเจริญกอสรางบุรีรัมย จํากัด
2,168,000

2,100,000

เสนอราคาต่ําสุด
และมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศ

สัญญาจาง
51021/21/2562
ลว 27 พฤศจิกายน 2561

50 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต โดยวิธี
(Pavement In-Place Recycling) สายบาน

3,140,000

๓,๕๖๐,๐๐๐ ประกวดราคา บริษัท ยิ่งเจริญกอสรางบุรีรัมย จํากัด
อิเล็กทรอนิกส บริษทั บุรีรัมยพนาสิทธิ์ จํากัด

3,140,000 บ. ยิ่งเจริญกอสรางบุรีรัมย จํากัด
3,558,000

3,140,000

เสนอราคาต่ําสุด
และมีคุณสมบัติ

สัญญาจาง
51021/22/2562

ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินงบประมาณ

ระโงนกรอย ตําบลบึง เชื่อมติดตอบานปะ
ตําบลจอมพระ อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

รายชื่อผูเสนอราคา/ราคาที่เสนอ (บาท)

ผูที่ไดรับการคัดเลือก/ราคา (บาท)

(e-bidding)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
ตรงตามประกาศ

ลว 27 พฤศจิกายน 2561

เลขที่และวันที่ของสัญญา

51 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต โดยวิธี
(Pavement In-Place Recycling) สายบาน
จบก ตําบลผือ เชื่อมติดตอบานโนนงิ้ว
ตําบลหนองสนิท อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร

6,240,000

๖,๕๒๐,๐๐๐ ประกวดราคา บริษัท บุรีรัมยพนาสิทธิ์ จํากัด
อิเล็กทรอนิกส บริษทั ณัฐกฤตชัย จํากัด
(e-bidding)

6,519,000 บริษัท ณัฐกฤตชัย จํากัด
6,240,000

6,240,000

เสนอราคาต่ําสุด
และมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศ

สัญญาจาง
51021/23/2562
ลว 27 พฤศจิกายน 2561

52 ซอมสรางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต โดยวิธี
(Pavement In-Place Recycling) สายบาน
ทัพกระบือใหม ตําบลสําโรง อําเภอเมือง
เชื่อมติดตอบานสวาย ตําบลหนองเหล็ก
อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร

4,510,000

๔,๕๙๐,๐๐๐ ประกวดราคา หางหุนสวนจํากัด ทองพันลาน
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

4,505,000 หางหุนสวนจํากัด ทองพันลาน

4,505,000

เสนอราคาต่ําสุด
และมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศ

สัญญาจาง
51021/24/2562
ลว 27 พฤศจิกายน 2561

