
ผู้ซ้ือ ผู้ชนะการเสนอ ผู้ขาย/ หมาย

เฉพาะ สอบ ประกวด วิธี กรณี วิธีอเิลค เอกสาร/ ราคา ผู้รับจ้าง เหตุ

จัดซ้ือจัดจ้าง เบิกจ่าย งบประมาณ เงินสะสม เงินอุดหนนุ เงินกู้ งบประมาณ เงินสะสม เงินอดุหนุน เงินกู้ งบประมาณ เงินสะสม เงินอดุหนุน เงินกู้ เจาะจง ราคา ราคา พเิศษ พเิศษ ทรอนิกส์ รับเอกสาร
1 ก.ค.-62 1 14,800        14,800        -         1

2 ก.พ.-62 1 45,000        -                    39,900        -        5,100      -       1

3 ม.ีค.-62 1 11,200        11,200        -         1

4 ก.พ.-62 1 5,600         -             5,600         -             -         -       1

5 ก.ค.-62 1 7,000         7,000         -         1

6 ก.ค.-62 1 17,500        17,500        -         1

7 ม.ค.-62 1 30,000        30,000        -         1

8 - 22,000        -            22,000     

9 ม.ค.-62 1 10,000        10,000        -         1

10 ก.ย.-62 1 350,000      349,000      1,000      1

11 ก.ย.-62 1 200,000      199,000      1,000      1

12 ก.ค.-62 1 200,000      199,000      1,000      1

13 มิ.ย.-62 1 433,000      431,000      2,000      1

หา้งหุ้นส่วน
จ ากัด มิลเจริญ
ออฟฟิศเซ็นเตอร์

หจก. แสงไพบรูณ์
บริการ 2005

หจก. แสงไพ
บรูณ์บริการ 
2005

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บา้นสวา่ง หมูท่ี่ 7 สายจากบา้นนาย
สมศักด์ิ ทองโสม

หจก. แสงไพบรูณ์
บริการ 2005

หจก. แสงไพ
บรูณ์บริการ 
2005

ร้าน ทองจันวสัดุ
ก่อสร้าง

ร้าน ทองจัน
วสัดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างลาน (คสล.) เอนกประสงค์
ภายในที่ท าการเทศบาลต าบลส าราญ

หจก. แสงไพบรูณ์
บริการ 2005

หจก. แสงไพ
บรูณ์บริการ 
2006

ครุภณัฑ์ส านกังาน (ชุดโต๊ะท างานไม้ จ านวน 
1 ชุด)

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว (ตู้ท าน้ าเย็นแบบ
ถังคว่ า จ านวน 2 ชุดๆ ละ 5,600 บาท)

ครุภณัฑ์ส านกังาน (เก้าอีส้ าหรับผู้อ านวยการ
กองคลัง) จ านวน 1 ตัวๆ ละ 7,000 บาท

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 19 นิว้) จ านวน 1 เคร่ือง

โครงการปรับปรุงอาคาร (หอ้งน้ า) ภายในที่
ท าการเทศบาลต าบลส าราญ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บา้นเชียงหวาง หมูท่ี่ 9 สายจากบา้น
นายทองบญุ ไปวดัปา่บา้นเชียงหวาง

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (จอภาพแบบ LED 
หรือดีกวา่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 นิว้) จ านวน 
2 จอ

ครุภณัฑ์ส านกังาน (โทรศัพทเ์คล่ือนที่ จ านวน
 1 เคร่ืองๆ ละ 45,000 บาท)

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 19 นิว้) จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองพิมพ์ชนดิ
เลเซอร์หรือชนดิ LED สีแบบ Network) 
จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภณัฑ์ส านกังาน (เก้าอีส้ าหรับพนกังาน-
เจ้าหนา้ที)่ จ านวน 5 ตัว

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล าดับ รายการ/โครงการ
แผนการด าเนนิงาน แหล่งงบประมาณ จ านวนงบประมาณที่จัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณคงเหลือ

วธิกีารจัดซ้ือจัดจ้าง

บริษัท พรวทิยาเซ็น
เตอร์ จ ากัด

บริษัท พรวทิยา
เซ็นเตอร์ จ ากัด

ร้านพีซี เวอร์ค โดย
นายพิชญกิตต์ิ เชือ้
งาม

ร้านพีซี เวอร์ค 
โดยนายพิชญ
กิตต์ิ เชือ้งาม

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
มิลเจริญ ออฟฟิศ
เซ็นเตอร์

หา้งหุ้นส่วน
จ ากัด มิลเจริญ 
ออฟฟิศเซ็นเตอร์

บริษัท พี เอ็น พี 
เทเลคอม จ ากัด

บริษัท พี เอ็น พี
 เทเลคอม จ ากัด

ร้านทพีีเซอร์วสิ โดย
นายธนพล ชูรัตน์

ร้านทพีีเซอร์วสิ 
โดยนายธนพล 
ชูรัตน์

ร้าน พีซีเวอร์ค โดย 
นายพิชญกิตต์ิ เชือ้
งาม

ร้าน พีซีเวอร์ค 
โดย นายพิชญ
กิตต์ิ เชือ้งาม

หจก. มิลเจริญ
ออฟฟิศเซ็นเตอร์

หจก. มิลเจริญ
ออฟฟิศเซ็นเตอร์

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด 
มิลเจริญออฟฟิศเซ็น
เตอร์



14 มิ.ย.-62 1 500,000      498,000      2,000      1

15 ก.ค.-62 1 100,000      99,000        1,000      1

16 ก.ย.-62 1 110,000      109,500      500         1

17 ก.ย.-62 1 100,000      99,000        1,000      1

18 ม.ีค.-62 1 200,000      199,000      1,000      1

19 ก.ย.-62 1 100,000      99,500        500         1

20 ก.ย.-62 1 87,000        86,500        500         1

21 ก.ย.-62 1 100,000      99,500        500         1

22 ก.ค.-62 1 430,000      426,000      4,000      1

23 ก.ย.-62 1 200,000      199,000      1,000      1

24 เม.ย.-62 1 110,000      109,500      500         1 หจก.แสงไพบรูณ์
บริการ 2005

หจก.แสงไพ
บรูณ์บริการ 
2005

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บา้นส าราญ หมูท่ี่ 1 สายจากบา้น
นายช านาญ ส่งศรี ไปบา้นนายไพฑูรย์ ยาวะ
โนภาส

หจก.โชคสุวรรณ
เจริญยิง่

หจก.โชคสุวรรณ
เจริญยิง่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บา้นส าราญ หมูท่ี่ 1 สายจากถนน 
คสล. (เดิม) ไปนานางค าปุ้ย

หจก. โชคน าชัย
รุ่งเรือง

หจก. โชคน าชัย
รุ่งเรือง

หจก.แสงไพบรูณ์
บริการ 2005

หจก.แสงไพ
บรูณ์บริการ 
2005

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บา้นส าราญ หมูท่ี่ 2 สายจากนา
อาจารย์ประศาสตร์ อุน่ใจ ไปนานางสมบรูณ์
 ยาวะโนภาส

หจก. โชคน าชัย
รุ่งเรือง

หจก. โชคน าชัย
รุ่งเรือง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บา้นบาก หมูท่ี่ 8 สายจากถนน คสล.
(เดิม) ไปสวนยางพารานางอุดม หตูาชัย

ร้าน พรอนนัต์
ก่อสร้าง โดยนายจีร
ศักด์ิ ครองบญุ

ร้าน พรอนนัต์
ก่อสร้าง โดย
นายจีรศักด์ิ 
ครองบญุ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บา้นบาก หมูท่ี่ 8 สายจากถนน คสล.
(เดิม) ไปบา้นนายสุภาพ ศรีวเิศษ

หจก. โชคน าชัย
รุ่งเรือง

หจก. โชคน าชัย
รุ่งเรือง

ร้าน ยงยุทธ 
เฟอร์นเิจอร์

ร้าน ยงยุทธ 
เฟอร์นเิจอร์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บา้นบาก หมูท่ี่ 11 สายจากถนน คสล.
(เดิม) ไปสวนนายอุทยั นามวี

หจก. โชคน าชัย
รุ่งเรือง

หจก. โชคน าชัย
รุ่งเรือง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บา้นเชียงหวาง หมูท่ี่ 5 (3 ช่วง)

หจก. แสงไพบรูณ์
บริการ 2005

หจก. แสงไพ
บรูณ์บริการ 
2005

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บา้นเชียงหวาง หมูท่ี่ 9 สายจากถนน 
คสล.(เดิม) ไปสวนนายทองหลาง ณุวงษ์ศรี

หจก. แสงไพบรูณ์
บริการ 2005

หจก. แสงไพ
บรูณ์บริการ 
2005

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บา้นสวา่ง หมูท่ี่ 7 สายจากบา้นนาย
สมศักด์ิ ทองโสม

หจก. แสงไพบรูณ์
บริการ 2005

หจก. แสงไพ
บรูณ์บริการ 
2005

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บา้นบอ่ หมูท่ี่ 10 สายจากบา้นนาง
พิน ศรีวเิศษ ไปบา้นนางไสว เศิกศิริ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บา้นสวา่ง หมูท่ี่ 7 สายจากบา้นนาย
ณรงค์ อุตอามาตย์ ไปบา้นนายสมบติั ศรีวเิศษ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บา้นส าราญ หมูท่ี่ 2 สายจากบา้น
นางสาวณิชกานต์ ยาวะโนภาส ไปสวนนาง
ค าแปลง บญุบตุร



25 มิ.ย.-62 1 200,000      199,500      500         1

26 ก.ย.-62 1 150,000      149,000      1,000      1

27 ก.ย.-62 1 150,000      149,000      1,000      1

28 ก.ย.-62 1 100,000      -       99,500        -          500         -     1

29 ก.ย.-62 1 100,000      -       99,500        -          500         -     1

30 44,000        -            44,000     -

31 ก.ค.-62 1 200,000      -       199,000      -          1,000      -     1

32 ก.ย.-62 1 300,000      298,000      2,000      1

33 ก.ย.-62 1 85,000        84,500        500         1

34 ก.ย.-62 1 70,000        -       69,500        -          500         -     1

35 ก.ย.-62 1 200,000      199,000      1,000      1

36 61,000        -            61,000     -

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (คสล.) พร้อม
ฝาปดิบา้นบอ่ หมูท่ี่ 10 สายจากถนนทาง
หลวงหมายเลข 202 ไปบา้นอาจารย์ประมวล

ร้าน ทองจันวสัดุ
ก่อสร้าง

ร้าน ทองจัน
วสัดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (คสล.) พร้อม
ฝาปดิ (คสล.) บา้นส าราญ หมูท่ี่ 2 สายจาก
สวนนายอ านาจ ไปโรงสีข้าวชุมชน

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบา้นหวัค า หมูท่ี่ 4
 สายจากถนน (คสล.) รอบหมูบ่า้น ไปสวน
นายรัด อินทรชิด

หจก. แสงไพบรูณ์
บริการ 2005

หจก. แสงไพ
บรูณ์บริการ 
2005

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (คสล.) พร้อม
ฝาปดิ ตะแกรงเหล็ก บา้นบอ่ หมูท่ี่ 3 สาย
จากบา้นนายทว ียาวะโนภาส ไปบา้นนาง
นอ้ย บญุเกษม

ร้าน ทองจันวสัดุ
ก่อสร้าง

ร้าน ทองจัน
วสัดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายจากนานายสุบนิ เศิกศิริ ไปพนงั
กัน้ล าน้ าชี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บา้นหนองนางตุ้ม หมูท่ี่ 6 สายจาก
ถนน คสล.(เดิม) ไปหนองสิม

หจก.ศรีสุวรรณ
รุ่งเรือง

หจก.ศรีสุวรรณ
รุ่งเรือง

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหนิคลุกบา้น
หนองนางตุ้ม หมูท่ี่ 6 สายจากบริเวณ
ด้านหลังส านกังานปฏรูิปที่ดิน (สปก.) ไปส่ี
แยกวทิยาลัยชุมชน

หจก. แสงไพบรูณ์
บริการ 2005

หจก. แสงไพ
บรูณ์บริการ 
2005

ร้าน ยงยุทธ 
เฟอร์นเิจอร์

ร้าน ยงยุทธ 
เฟอร์นเิจอร์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บา้นหวัค า หมูท่ี่ 4 สายจากถนน คสล.
(เดิม) ไปพนงักัน้ล าน้ าชี

ร้าน ยงยุทธ 
เฟอร์นเิจอร์

ร้าน ยงยุทธ 
เฟอร์นเิจอร์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บา้นหนองนางตุ้ม หมูท่ี่ 6 สายจาก
ถนน คสล.(เดิม) ไปบา้นหวัค า หมูท่ี่ 4

ร้าน เกรียงไกร
ก่อสร้าง

ร้าน เกรียงไกร
ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บา้นหนองนางตุ้ม หมูท่ี่ 6 สายจาก
ถนนแจ้งสนทิไปหนองสระใหญ่

หจก.โชคสุวรรณ
เจริญยิง่

หจก.โชคสุวรรณ
เจริญยิง่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บา้นส าราญ หมูท่ี่ 1 สายจากถนน 
คสล. (เดิม) ไปบา้นนายทวสุีข

หจก.โชคสุวรรณ
เจริญยิง่

หจก.โชคสุวรรณ
เจริญยิง่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บา้นหวัค า หมูท่ี่ 4 สายจากถนน คสล.
(เดิม) ไปส่ีแยกทางไปบา้นดอนกลาง ต าบลค้อ
เหนอื



37 ก.ย.-62 1 300,000      298,000      2,000      1

38 20,000        -            20,000     -

39 ก.ย.-62 1 -            34,000   -            34,000     -         -     1 ร้านซันก่อสร้าง ร้านซันก่อสร้าง

โดยนางหนกูัน โดยนางหนกูัน

โสมาบตุร โสมาบตุร
40 ม.ีค.-62 1 -            7,200,000    -            7,165,500    -         34,500  1 1.จตุรทศิบสิซิเนส1.หจก.ท.ีพี.แอล. หจก.ท.ีพี.แอล

2.บริษัท ทวโีชคธาน ีเอ็นจิเนยีร่ิง ธาน ีเอ็นจิเนยีร่ิง

แอนด์ อีควปิเมนท์2.บริษัท เมธชิัยไมตรี

จ ากัด จ ากัด

3.บริษัท โชติกาญจน์

ชญานนท ์แอนด์ทรัค

จ ากัด

4.หจก.ท.ีพี.แอล.ธานี

เอ็นนเินยีร่ิง

5.บริษัท เมธชิัยไมตรี

จ ากัด
41 ธ.ค.-61 1 -            30,700               -            29,800   -             -         900      1

รวม 37 5,363,100   34,000  30,700              7,200,000   5,183,000   34,000    29,800  7,165,500   180,100  -    900      34,500 36  - - - - 1    -       

สรุปการวเิคราะหผ์ลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 38 โครงการ เป็นเงิน 5,363,100    บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

เงินจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 34,000        บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เงินอุดหนุน จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 30,700        บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เงินกู้ จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 7,200,000    บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

รวม 41 โครงการ เป็นเงิน 12,627,800  บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 38 โครงการ เป็นเงิน 12,412,300  บาท คิดเป็นร้อยละ 98.29
งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 215,500      บาท คิดเป็นร้อยละ 1.71

บริษัท บงัหมัด
อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากัด

โครงการวางทอ่ระบายน้ าบา้นส าราญ หมูท่ี่ 2
 สายจากถนน (คสล.) รอบหมูบ่า้นไปโรงสี
ข้าวชุมชน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า 
บา้นส าราญ หมูท่ี่ 1 บริเวณส่ีแยกหนา้ประตู
วดัชัยมงคลบา้นส าราญ

จัดซ้ือรถยนต์บรรทกุขยะมูลฝอยเเบบอัดทา้ย
 ชนดิ 6 ล้อ ความจุไม่นอ้ยกวา่ 14 ลูกบาศก์
เมตร จ านวน 2 คัน

จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียน ตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวดับา้นเชียงหวาง

บริษัท บงัหมัด
อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากัด

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (คสล.) พร้อม
ฝาปดิตะแกรงเหล็ก บา้นบอ่ หมูท่ี่ 3 สาย
จากถนนแจ้งสนทิ ไปบา้นนางวราพร ดวงดาว

ร้าน ทองจันวสัดุ
ก่อสร้าง

ร้าน ทองจัน
วสัดุก่อสร้าง



2 ด าเนินการจัดซ้ือ จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.39
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 7,331,300    บาท คิดเป็นร้อยละ 58.06

3 ด าเนินการจัดจ้าง จ านวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.29
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 5,047,000    บาท คิดเป็นร้อยละ 39.97

4 ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
4.1  ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ านวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.48
4.2  ด าเนินการโดยวิธีสอบราคา จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00
4.3  ด าเนินการโดยวิธีประกวดราคาจ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00
4.4  ด าเนินการโดยวิธีพิเศษ จ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00
4.5  ด าเนินการโดยวิธีกรณีกรณีพิเศษจ านวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00
4.6  ด าเนินการโดยวิธีอิเลคทรอนิกส์ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.52

รวม 37 โครงการ รวม 100.00

5 ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
5.1  ด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเงิน คิดเป็นร้อยละ 42.27
5.2  ด าเนินการโดยวิธีสอบราคา เป็นเงิน คิดเป็นร้อยละ 0.00
5.3  ด าเนินการโดยวิธีประกวดราคาเป็นเงิน คิดเป็นร้อยละ 0.00
5.4  ด าเนินการโดยวิธีพิเศษ เป็นเงิน คิดเป็นร้อยละ 0.00
5.5  ด าเนินการโดยวิธีกรณีกรณีพิเศษเป็นเงิน คิดเป็นร้อยละ 0.00
5.6  ด าเนินการโดยวิธีอิเลคทรอนิกส์ เป็นเงิน คิดเป็นร้อยละ 57.73

รวม รวม 100.00

1  มีความล่าช้าในการก าหนดรายละเอียดครุภัณฑ์
2  มีความล่าช้าในการก าหนดรูปแบบรายการก่อสร้าง

ส าหรับการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เทศบาลต าบลส าราญ สามารถประหยัดงบประมาณรายจ่ายได้ 

12,412,300    

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

5,246,800      
0
0
0
0

7,165,500      


