
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม  2560 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ/งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่ 
จะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซ้ือ
หรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
การซ้ือหรือจ้าง 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
จ านวน 3 สาย 
1) ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแก่นเพชร1 
2) ก่อสร้างถนน คสล.สายโคกหัวนา 
3) อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมสุข 

 
34,000.- 

942,700.- 
25,200.- 

 
30,000.- 

835,600.- 
22,500.- 

 
สอบ
ราคา 

 

 
1.หจก.มิตรซ าสูงคอนสตรัคช่ัน = 636,000.- บาท 
2.หจก.ไอสตาร์ สถาปัตย์ = 789,000.- บาท 
3.หจก.วรธรรมการก่อสร้าง = 784,300.- บาท 
4.หจก.เจ.วาย.ก่อสร้าง (1992) = 637,000.- บาท 
5.หจก.เอ.เอส.เจ คอนสตรัคช่ัน = 642,500.- บาท 
6.บจก.ชัยศิริคอนกรีต = 616,000.- บาท 
7.หจก. ช.สิรินทร์ = 800,000.- บาท 
8.หจก.ศิวกรคอนส์ = ไม่ยื่นใบเสนอราคา 
9.หจก.ค าเจริญซีเมนต์ = 599,000.- บาท 
10.หจก.บุญไชยเจริญโชค = 673,500.- บาท 
11.หจก.ดิสคัฟเวอรี่ดีเวลลอปเมนต์ = 647,000.- บาท 
12.หจก.ส.กิจยืนยงวัสดุก่อสร้าง = 750,000.- บาท 
13.หจก.คูค าก่อสร้าง = 549,000.- บาท 
14.หจก.อรรถพงษ์ค าใหญ่ก่อสร้าง = 580,500.- บาท 
15.หจก.ฟิวส์ ธนากร ก่อสร้าง = 744,000.- บาท 
 

 
หจก. คูค า-
ก่อสร้าง 
549,000.-บาท 
 

 
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด 

และมี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 
16/2560  
ลงวันท่ี 18 
สิงหาคม 2560 

2 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนอง
แพง 

490,000.- 490,000.- ตกลง
ราคา 

ร้านสมบัติก่อสร้าง 
490,000.- บาท 

ร้านสมบัติ
ก่อสร้าง 
489,000.-บาท 

เป็นผูม้ี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 

17/2560 
ลงวันท่ี 18 
สิงหาคม 2560 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 
เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น 

ณ วันที่ 31 สิงหาคม  2560 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ/งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่ 
จะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซ้ือ
หรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ 
คัดเลือกและ 

ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
หรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
การซ้ือหรือจ้าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนอง
แพง 

490,000.- 490,000.- ตกลง
ราคา 

ร้านสมบัติก่อสร้าง 
490,000.- บาท 

ร้านสมบัติก่อสร้าง 
489,000.-บาท 

เป็นผูม้ี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 

17/2560 
ลงวันท่ี 18 
สิงหาคม 2560 
 

3 - จ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรองน้ าประปา
เทศบาลต าบลซ าสูง  

90,000.- 89,719.50 ตกลง
ราคา 

บริษัท เอดับบลิว พานิช (2001) จ ากัด 
89,719.50  บาท 

บริษัท เอดับบลิว 
พานิช (2001) 
จ ากัด 
89,719.50  บาท 
 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

18/2560 
ลงวันท่ี 18 
สิงหาคม 2560 

4 - โครงการก่อสร้างสถานท่ีท้ิงขยะ  
  (ขุดบ่อขยะ) 

50,000.-  50,000.- ตกลง
ราคา 

ร้านเจษฎาภรณ ์
50,000.- บาท 

ร้านเจษฎาภรณ ์
50,000.- บาท 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 
 

19/2560 
ลงวันท่ี 22
สิงหาคม 2560 

5 - โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 4 สาย 53,700.-  53,700.-  ตกลง
ราคา 

ร้านเจษฎาภรณ ์
53,700.- บาท 

ร้านเจษฎาภรณ ์
53,700.- บาท 

เป็นผู้มี
คุณสมบัติ
ครบถ้วน 
 

20/2560 
ลงวันท่ี 22
สิงหาคม 2560 

 


