
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญำหรือข้อตกลง 

ในกำรซื้อ/จ้ำง 
1 จัดซื้อคู่มือประชำชนเลือกตั้ง 

อบต.จ ำนวน 1,800 เล่ม       
(งำนเลือกตั้ง) 
 

34,200 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน B.K.ซัพพลำย
(34,200) 

 

ร้ำน B.K.ซัพพลำย
(34,200) 

 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641014053042 
ลว. 7 ต.ค.64 

2 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
จ ำนวน 5 รำยกำร (งำนเลือกตั้ง) 
 

53,500 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีอำร์ทีเอ็น
(53,500) 

 

ร้ำนพีอำร์ทีเอ็น
(53,500) 

 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641014054045 
ลว. 7 ต.ค.64 

3 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลเพ่ือใช้ในกำร
เลือกตั้ง ส.อบต., นำยก อบต.
จ ำนวน 6 รำยกำร (งำนเลือกตั้ง) 

4,908 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ ำนำจเจริญ
ดีไซน์(4,908) 

 

ร้ำนอ ำนำจเจริญ
ดีไซน์(4,908) 

 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641014054982 
ลว. 7 ต.ค.64 

4 จ้ำงท ำป้ำยที่ปิดประกำศกำรหำ
เสียงเลิอกตั้งของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งจ ำนวน 32 ป้ำย       
(งำนเลือกตั้ง) 

89,600 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีอำร์ทีเอ็น
(89,600) 

 

ร้ำนพีอำร์ทีเอ็น
(89,600) 

 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641014055183 
ลว. 7 ต.ค.64 

5 จ้ำงจัดเต็นท์และเก้ำอ้ี จ ำนวน 2 
รำยกำร(งำนเลือกตั้ง) 
 

9,000 - เฉพำะเจำะจง นำยกัลยำ           
เสวะมำตย์ 
(9,000) 

นำยกัลยำ           
เสวะมำตย์ 
(9,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641014055358 
ลว. 7 ต.ค.64 

6 จ้ำงท ำป้ำยไวนิลเพ่ือใช้ในกำร
เลือกตั้ง ส.อบต., นำยก อบต. 
จ ำนวน 4 รำยกำร(งำนเลือกตั้ง) 

1,000 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ ำนำจเจริญ
ดีไซน์(1,000) 

 

ร้ำนอ ำนำจเจริญ
ดีไซน์(1,000) 

 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641014061093 
ลว. 8 ต.ค.64 

7 จ้ำงถ่ำยเอกสำร เข้ำเล่ม 
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
จ ำนวน 2 รำยกำร 

1,750 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนธงชัยก๊อปปี้
(1,750) 

 

ร้ำนธงชัยก๊อปปี้
(1,750) 

 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

64101462988 
ลว. 8 ต.ค.64 

 



-2- 
 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญำหรือข้อตกลง 

ในกำรซื้อ/จ้ำง 
8 จ้ำงก่อสร้ำงโครงกำรส่งเสริม

เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ
ทำงเลือก กระจำยน้ ำด้วยระบบ
โซล่ำเซลพลังงำนแสงอำทิตย์   
หมู่ที่ 1 บ้ำนสร้ำงนกทำ 

รับแจ้ง
498,000 

จัดสรร 
480,900 

493,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ตั้งเจริญ
ทรัพย์ทวี

(493,000) 

หจก.ตั้งเจริญ
ทรัพย์ทวี

(480,900) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

640922051859 
ลว. 12 ต.ค.64 

(อุดหนุนฯฐำนรำก64) 

9 จ้ำงก่อสร้ำงโครงกำรส่งเสริม
เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ
ทำงเลือก กระจำยน้ ำด้วยระบบ
โซล่ำเซลพลังงำนแสงอำทิตย์   
หมู่ที่ 6 บำ้นค ำพะโอ 

รับแจ้ง
498,000 

จัดสรร 
480,900 

493,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ตั้งเจริญ
ทรัพย์ทวี

(493,000) 

หจก.ตั้งเจริญ
ทรัพย์ทวี

(480,900) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641022004269 
ลว. 12 ต.ค.64 

(อุดหนุนฯฐำนรำก64) 

10 จ้ำงก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้น แบบ มข.
2527 ผนังฝำยสูง 1.00 เมตร 
ผนังข้ำงสูง 2.50 เมตร       
กว้ำง 10.00 เมตร ล ำห้วยตมู        
บ้ำนโนนดู่ หมู่ที่ 12 

รับแจ้ง
500,000 

จัดสรร 
500,000 

539,770 เฉพำะเจำะจง หจก.ตั้งเจริญ
ทรัพย์ทวี

(539,000) 

หจก.ตั้งเจริญ
ทรัพย์ทวี

(499,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641022004329 
ลว. 12 ต.ค.64 

(อุดหนุนฯฐำนรำก64) 

11 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.ถนนสำย
บ้ำนสร้ำงนกทำ-หนองโปร่ง 
ขนำดกว้ำง 4 เมตร หนำ 0.15 
เมตร ยำว 160 เมตร ลงลูกรัง
ไหล่ทำงข้ำงละ 0.20 เมตร หรือ
พ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 
640 ตร.ม. บ้ำนสร้ำงนกทำ ม.1 

400,000 400,577 เฉพำะเจำะจง หจก.ใบตองกุง   
ก่อสร้ำง

(400,000) 

หจก.ใบตองกุง   
ก่อสร้ำง

(398,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641022005400 
ลว. 14 ต.ค.64 

(โอนงบประมำณ64) 
 

 
 



-3- 
ล ำดับ

ที ่
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้ำง
(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญำหรือข้อตกลง 

ในกำรซื้อ/จ้ำง 
12 จ้ำงก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริม

เหล็กภำยในองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสร้ำงนกทำ  
-พ้ืนลำน คสล.1ขนำดกว้ำง 4 ม. 
ยำว 60 ม. หนำ 0.15 ม. 
-พ้ืนลำน คสล.2 ขนำดกว้ำง 1.50 
ม. ยำว 60 ม.หนำ 0.15 ม. 
-พ้ืนลำน คสล.3 ขนำดกว้ำง 6 ม. 
ยำว 7 ม.หนำ 0.15 ม. 
หรือพ้ืนที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่ำ 384 ตร.ม.  

250,000 250,030 เฉพำะเจำะจง หจก.ใบตองกุง   
ก่อสร้ำง

(250,000) 

หจก.ใบตองกุง   
ก่อสร้ำง

(249,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641022005539 
ลว. 14 ต.ค.64 

(โอนงบประมำณ64) 
 

13 จ้ำงก่อสร้ำงลำน คสล.ภำยใน
หมู่บ้ำนโนนดู่ หมู่ที่ 12 หนำ 
0.10 เมตร มีพ้ืนที่เทคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่ำ 254.25 ตำรำงเมตร  

100,000 100,437 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง

(100,000) 

หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง

(99,500) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641022005969 
ลว. 15 ต.ค.64 

(โอนงบประมำณ64) 
 

14 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.ไปศำลำนำ
บุญป่ำช้ำ บ้ำนดอนหวำย หมู่ที่ 9 
ขนำดกว้ำง 3 เมตร หนำ 0.15 
เมตร ยำว 53.50 เมตร หรือมี
พ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 
160.50 ตำรำงเมตร   

100,000 100,318 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง

(100,000) 

หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง

(99,500) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641022006052 
ลว. 15 ต.ค.64 

(โอนงบประมำณ64) 
 

 
 
 
 



-4- 
ล ำดับ

ที ่
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้ำง
(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญำหรือข้อตกลง 

ในกำรซื้อ/จ้ำง 
15 จ้ำงซ่อมแซมถนนลูกรังภำยใน

ต ำบล ถนนสำยภำยในหมู่บ้ำน
น้ ำค ำพัฒนำ หมู่ที่ 11 ขนำดกว้ง 
3.50 เมตร ยำว 470 เมตร หนำ
เฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมำณลูกรังไม่
น้อยกว่ำ 29 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ย
ปรับแต่งผิวจรำจร   

100,000 100,085 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง

(100,000) 

หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง

(99,500) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641022006770 
ลว. 18 ต.ค.64 

(โอนงบประมำณ64) 
 

16 จ้ำงซ่อมแซมถนนลูกรังภำยใน
ต ำบล ถนนสำยบ้ำนขำม-ล ำห้วยสี
โท ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 585 
เมตร หนำเฉลี่ย 0.14 เมตร 
ปริมำณลูกรังไม่น้อยกว่ำ 295 ลบ.
ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งผิวจรำจร  

100,000 99,001 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง(99,000) 

หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง

(99,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641022007204 
ลว. 18 ต.ค.64 

(โอนงบประมำณ64) 
 

17 ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 1 
เครื่อง (ส ำนักปลัด) (10,000 
แผ่น/3,500/เดือน, ไม่ถึง 
10,000 แผ่น จ่ำยแผ่นละ 0.32
บำท,ส่วนเกินคิดแผ่นละ 0.32 บ.) 

42,000 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนธงชัยก๊อปปี้
(42,000) 

ร้ำนธงชัยก๊อปปี้
(42,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641021001853 
ลว. 1 ต.ค.64 

18 ซื้อวัสดุบริโภคเพ่ือจัดท ำถุงยังชีพ 
จ ำนวน 8 รำยกำร                 
(กองสำธำรณสุขฯ) 

3,234 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนปกรณ์เกียรติ
(3,234) 

ร้ำนปกรณ์เกียรติ
(3,234) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641014143381 
ลว. 19 ต.ค.64 

 
 
 
 
 



-5- 
ล ำดับ

ที ่
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้ำง
(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญำหรือข้อตกลง 

ในกำรซื้อ/จ้ำง 
19 ซื้ออำหำรเสริม(นม) โรงเรียน 

จ ำนวน 33,924 กล่องๆ ละ 
7.82 บำท(ไตรมำสที่ 1)   

265,285.68 - เฉพำะเจำะจง บ.คันทรีเฟรชแดรี่
จ ำกัด 

(265,285.68) 

บ.คันทรีเฟรชแดรี่
จ ำกัด 

(265,285.68) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

64100100315 
ลว. 19 ต.ค.64 

20 จ้ำงซ่อมแซมถนนลูกรังภำยใน
ต ำบล ถนนสำยบ้ำนสร้ำงนกทำ-   
หนองบัว ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 
1,060 เมตร หนำเฉลี่ย 0.05 
เมตร ปริมำณลูกรังไม่น้อยกว่ำ 
255 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง
ผิวจรำจร  

100,000 100,052 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง

(100,000) 

หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง

(99,500) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641022008427 
ลว. 20 ต.ค.64 

(โอนงบประมำณ64) 
 

21 จ้ำงซ่อมแซมถนนลูกรังภำยใน
ต ำบล ถนนสำยบ้ำนสร้ำงนกทำ-   
นำข่ำ ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 
790 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมำณลูกรังไม่น้อยกว่ำ 285 
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งผิว
จรำจร  

100,000 99,457 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง(99,400) 

หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง

(99,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641022008646 
ลว. 20 ต.ค.64 

(โอนงบประมำณ64) 
 

22 จ้ำงซ่อมแซมถนนลูกรังภำยใน
ต ำบล ถนนสำยบ้ำนบ๋ำเจริญ-   
บ้ำนนำหกสิบ ขนำดกว้ำง 5 เมตร 
ยำว 475 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 
เมตร ปริมำณลูกรังไม่น้อยกว่ำ 
285 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง
ผิวจรำจร  

100,000 99,482 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง(99,400) 

หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง

(99,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

6410229265 
ลว. 21 ต.ค.64 

(โอนงบประมำณ64) 
 

 



-6- 
ล ำดับ

ที ่
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้ำง
(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญำหรือข้อตกลง 

ในกำรซื้อ/จ้ำง 
23 จ้ำงซ่อมแซมถนนลูกรังภำยใน

ต ำบล ถนนสำยบ้ำนนำเพียง-   
บ้ำนค ำมะเบื่อ ขนำดกว้ำง 4 เมตร 
ยำว 485 เมตร หนำเฉลี่ย 0.15 
เมตร ปริมำณลูกรังไม่น้อยกว่ำ 
350 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง
ผิวจรำจร  

100,000 99,180 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง(99,000) 

หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง

(99,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641022009305 
ลว. 21 ต.ค.64 

(โอนงบประมำณ64) 
 

24 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกำรเลือกตั้ง 
จ ำนวน 15 รำยกำร(งำนเลือกตั้ง) 

12,396 - เฉพำะเจำะจง บ.เสด็จเตี่ยให้โชค
(12,396) 

บ.เสด็จเตี่ยให้โชค
(12,396) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641014172064 
ลว. 21 ต.ค.64 

 
25 ซื้อวัสดุอ่ืนเพ่ือเชื่อมอินเตอร์เน็ตใช้

ในกำรอบรมเลือกตั้ง จ ำนวน 2 
รำยกำร(งำนเลือกตั้ง) 

1,690 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนภัทร
คอมพิวเตอร์
อ ำนำจเจริญ

(1,690) 

ร้ำนภัทร
คอมพิวเตอร์
อ ำนำจเจริญ

(1,690) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641014172136 
ลว. 21 ต.ค.64 

 

26 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.เส้นบ้ำนบ๋ำ
เจริญ หมู่ที่ 7 ภำยในหมู่บ้ำน 
บ้ำนบ๋ำเจริญ ต ำบลสร้ำงนกทำ 
อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัด
อ ำนำจเจริญ 

493,900 494,857 เฉพำะเจำะจง หจก.เขมรำฐ
ก่อสร้ำง

(494,000) 

หจก.เขมรำฐ
ก่อสร้ำง

(492,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641022005047 
ลว. 21 ต.ค.64 

(อุดหนุนฯฐำนรำก64) 
 

27 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.เส้นบ้ำน
โนนดู่-บ้ำนหนองแฝก บ้ำนโนนดู่ 
ต ำบลสร้ำงนกทำ อ ำเภอเมือง
อ ำนำจเจริญ จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

500,000 500,131 เฉพำะเจำะจง หจก.เขมรำฐ
ก่อสร้ำง

(500,000) 

หจก.เขมรำฐ
ก่อสร้ำง

(498,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641022005086 
ลว. 21 ต.ค.64 

(อุดหนุนฯฐำนรำก64) 
 

 
 



-7- 
ล ำดับ

ที ่
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้ำง
(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญำหรือข้อตกลง 

ในกำรซื้อ/จ้ำง 
28 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.เส้นบ้ำน

สร้ำงนกทำ-บ้ำนหนองบัว       
บ้ำนสร้ำงนกทำ ต ำบลสร้ำงนกทำ 
อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัด
อ ำนำจเจริญ 

500,000 500,858 เฉพำะเจำะจง หจก.เขมรำฐ
ก่อสร้ำง

(500,000) 

หจก.เขมรำฐ
ก่อสร้ำง

(498,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641022005123 
ลว. 21 ต.ค.64 

(อุดหนุนฯฐำนรำก64) 
 

29 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.เส้นบ้ำน
สร้ำงนกทำ-บ้ำนโคกก่อง        
บ้ำนสร้ำงนกทำ ต ำบลสร้ำงนกทำ 
อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ จังหวัด
อ ำนำจเจริญ 

500,000 500,141 เฉพำะเจำะจง หจก.เขมรำฐ
ก่อสร้ำง

(500,000) 

หจก.เขมรำฐ
ก่อสร้ำง

(498,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641022005151 
ลว. 21 ต.ค.64 

(อุดหนุนฯฐำนรำก64) 
 

30 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.เส้นบ้ำน    
บ๋ำเจริญ-บ้ำนโนนดู่ บ้ำนบ๋ำเจริญ 
ต ำบลสร้ำงนกทำ อ ำเภอเมือง
อ ำนำจเจริญ จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

500,000 501,423 เฉพำะเจำะจง หจก.เขมรำฐ
ก่อสร้ำง

(500,000) 

หจก.เขมรำฐ
ก่อสร้ำง

(498,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641022005194 
ลว. 21 ต.ค.64 

(อุดหนุนฯฐำนรำก64) 
 

31 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.เส้นบ้ำน
ดอนหวำย-โรงเรียนสร้ำงนกทำ
วิทยำคม บ้ำนดอนหวำย ต ำบล
สร้ำงนกทำ อ ำเภอเมือง
อ ำนำจเจริญ จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

รับแจ้ง 
500,000 

จัดสรร 
497,900 

500,131 เฉพำะเจำะจง หจก.เขมรำฐ
ก่อสร้ำง

(500,000) 

หจก.เขมรำฐ
ก่อสร้ำง

(497,900) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641022005210 
ลว. 21 ต.ค.64 

(อุดหนุนฯฐำนรำก64) 
 

32 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.เส้นบ้ำน
สร้ำงนกทำ -บ้ำนดอนหวำย      
บ้ำนสร้ำงนกทำ ต ำบลสร้ำงนกทำ 
อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ       
จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

รับแจ้ง 
500,000 

จัดสรร 
497,900 

500,858 เฉพำะเจำะจง หจก.เขมรำฐ
ก่อสร้ำง

(500,000) 

หจก.เขมรำฐ
ก่อสร้ำง

(497,900) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641022005216 
ลว. 21 ต.ค.64 

(อุดหนุนฯฐำนรำก64) 
 

 



-8- 
ล ำดับ

ที ่
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้ำง
(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญำหรือข้อตกลง 

ในกำรซื้อ/จ้ำง 
33 จ้ำงก่อสร้ำงถนน คสล.เส้นบ้ำน

บำก-บ้ำนหนองแฝก บ้ำนบำก 
ต ำบลสร้ำงนกทำ อ ำเภอเมือง
อ ำนำจเจริญ จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

รับแจ้ง  
500,000 

จัดสรร 
498,000 

500,141 เฉพำะเจำะจง หจก.เขมรำฐ
ก่อสร้ำง

(500,000) 

หจก.เขมรำฐ
ก่อสร้ำง

(498,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641022005222 
ลว. 21 ต.ค.64 

(อุดหนุนฯฐำนรำก64) 
 

34 จ้ำงซ่อมแซมถนนลูกรังภำยใน
ต ำบล ถนนสำยภำยในหมู่บ้ำนค ำ
พะโอ บ้ำนค ำพะโอ หมู่ 6 ขนำด
กว้ำง 5 เมตร ยำว 240 เมตร 
ปริมำณลูกรังไม่น้อยกว่ำ 144 
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งผิว
จรำจร  

50,000 50,264 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง(50,000) 

หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง

(50,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641022010088 
ลว. 25 ต.ค.64 

(โอนงบประมำณ64) 
 

35 จ้ำงซ่อมแซมถนนลูกรังภำยใน
ต ำบล ถนนสำยบ้ำนค ำพะโอ-    
ดอนปู่ตำ ขนำดกว้ำง 4 เมตร   
ยำว 245 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
ปริมำณลูกรังไม่น้อยกว่ำ 147 
ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งผิว
จรำจร  

50,000 50,101 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง(50,000) 

หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง

(50,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641022009991 
ลว. 25 ต.ค.64 

(โอนงบประมำณ64) 
 

36 จ้ำงก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.
ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร ลึก 0.40 
ม. ยำว 7 เมตร บ้ำนสร้ำงนกำ    
หมู่ที่ 13 

13,000 13,075 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง(13,000) 

หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง

(13,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641022011067 
ลว. 26 ต.ค.64 

(โอนงบประมำณ64) 
 

 
 
 



-9- 
ล ำดับ

ที ่
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซื้อ 

หรือจัดจ้ำง
(บำท) 

รำคำกลำง
(บำท) 

วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ 

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ 
สัญญำหรือข้อตกลง 

ในกำรซื้อ/จ้ำง 
33 จ้ำงขุดลอกรำงระบำยน้ ำ คสล.

ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนสร้ำงนกทำ 
หมู่ที่ 13 ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร 
ยำว 78 เมตร  

10,000 10,167 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง(10,000) 

หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง

(10,000) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641022011115 
ลว. 26 ต.ค.64 
(งบกลำง 65) 

 
34 จ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 

ภำยในหมู่บ้ำน โดยวิธีเสริมผวิ
จรำจรถนน คสล. ขนำดกว้ำง 4 
เมตร ยำว 58 เมตร หนำ 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่ำ 232 ตร.ม. บ.นำหกสิบ 
หมู่ 16 

100,000 100,882 เฉพำะเจำะจง หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง

(100,000) 

หจก.ป.วรวัฒน์   
ก่อสร้ำง

(99,500) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641022012482 
ลว. 28 ต.ค.64 

(โอนงบประมำณ64) 
 

35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่ำง) 
จ ำนวน 7 กล่อง 

19,200 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนภัทร
คอมพิวเตอร์
อ ำนำจเจริญ
(19,200) 

ร้ำนภัทร
คอมพิวเตอร์
อ ำนำจเจริญ
(19,200) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641114003287 
ลว. 29 ต.ค.64 

 

36 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 2 ป้ำย
(ส ำนักปลัด) 

737 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ ำนำจเจริญ
ดีไซน์ (737) 

ร้ำนอ ำนำจเจริญ
ดีไซน์ (737) 

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

641114026898 
ลว. 29 ต.ค.64 

 
 


