แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ลาดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1.

ประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาบาดาล
ขนาดใหญ่มากหมู่ที่ 7 บ้านขี้เหล็ก
รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานสานัก
บริหารจัดการน้า กรมทรัพยากรน้า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ราคากลาง
3,086,000

4,090,000

วิธีจ้าง

รายชื่อเสนอราคา

E-auction

1. หจก สันติสุข มหาสารคาม
2. หจก สยามรัตพล
3. หจก จริยธรรม คอน
สตรัคชั่น
4. หจก ท่วมอินเตอร์
5. หจก ส.สุวัฒน์การช่าง
6. หจก ปูนสมบูรณ์
7. หจก ก้องภพ 1999
8. หจก สุพรรษา ก่อสร้าง
9. หจก ท่าพระคอนสตรัคชั่น
10. หจก ปัญญาประเสริฐ
ก่อสร้าง
11. หจก จักรวาล บุรีรัมย์
จากัด
12. หจก เทพชูพงศ์
13. หจก พี.เอ็ม สรรพกิจ
14. หจก บุรีรัมย์ ญาดา
15. หจก หนองบัวเงิน ก่อสร้าง
16. หจก สุริยชนะ ชัยก่อสร้าง
17. หจก นุชนารถ
18. หจก ตาเสา บุรีรัมย์
ก่อสร้าง

ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
เลขที่และวันที่ขอทา
เหตุผลที่คัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือ
สัญญา
จ้าง
หจก สยามรัตพล
เสนอราคาได้
สัญญา5/60
จานวนเงิน
2,986,652
14 ตุลาคม 2559

-2ลาดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

2.

สอบราคารถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน

704,000

787,000

สอบราคา

3.

ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายจากบ้านนายอุทัยไปประปา
หมู่บ้าน) บ้านน้อยหนองบึง หมู่ที่ 5
ตกลงราคาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
(สายจากสามแยกคอกวัวไปโรงเรียน) บ้าน
ตะแบง หมู่ที่ 2
ตกลงราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ท่อจาหน่ายน้าประปาบ้านตะแบง หมู่ที่ 2

364,000

364,400

ตกลงราคา

153,000

153,000

ตกลงราคา

108,000

108,000

ตกลงราคา

ตกลงราคาโครงการปรับปรุงระบบจาหน่าย
น้าประปาและบ่อบาดาล บ้านโคกสว่าง
หมู่ที่ 6
ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายทางเข้าวัด) บ้านป่ามัน หมู่ที่
10
ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายจากบ้านนางทองไปบ้านนาย
เชาวลิต) บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4
ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายไปปู่ตา) (สายบ้านนายรณชิต
ไปบ้านนายหาร) บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 7

205,000

205,000

ตกลงราคา

171,000

171,000

ตกลงราคา

256,000

256,750

ตกลงราคา

4.
5.
6.
7.
8.
9.

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

332,000

ราคากลาง

332,280

วิธีจ้าง

ตกลงราคา

รายชื่อเสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง
บริษัท โตโยต้า
พนมรุ้ง จากัด
จานวนเงิน 704,000

เหตุผลที่
คัดเลือก

เลขที่และวันที่ขอทา
สัญญา

1. บริษัท โตโยต้า
ยืนซองราคา สัญญา9/60
บุรีรัมย์ จากัด
ได้
2.บริษัท บุรรี ัมย์เอ็นพี
18 กันยายน 59
มอเตอร์ จากัด
3.บริษัท โตโยต้าพนมรุ้ง
จากัด
1. หจก ก.กาชัยพาณิชย์ 1. หจก ก.กาชัยพาณิชย์ ตกราคาได้ สัญญา1/60
จานวนเงิน 364,000
4 พฤศจิกายน 59
1. หจก ก.กาชัยพาณิชย์ 1. หจก ก.กาชัยพาณิชย์ ตกราคาได้ สัญญา2/60
จานวนเงิน 153,000
4 พฤศจิกายน 59
1. หจก ก.กาชัยพาณิชย์ 1. หจก ก.กาชัยพาณิชย์ ตกราคาได้ สัญญา3/60
จานวนเงิน 108,000
4 พฤศจิกายน 59
1. หจก ก.กาชัยพาณิชย์ 1. หจก ก.กาชัยพาณิชย์ ตกราคาได้ สัญญา4/60
จานวนเงิน 205,000
4 พฤศจิกายน 59
1. หจก นครขี้เหล็ก
1. หจก นครขี้เหล็ก
ตกราคาได้ สัญญา7/60
จานวนเงิน 171,000
17 พฤศจิกายน 59
1. หจก บุญพระกอด
1. หจกบุญพระกอด
ตกราคาได้ สัญญา6/60
1. หจก นครขี้เหล็ก

จานนเงิน 256,000
1. หจก นครขี้เหล็ก
จานวนเงิน 332,000

ตกราคาได้

17 พฤศจิกายน 59
สัญญา9/60
2 ธันวาคม 59

-3-

ลำดับ

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

10.

ตกลงราคาโครงการซ่อมยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายรณชิตไป
บ้านนายวิรัช) บ้านวังน้าใส หมู่ที่ 11
ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สาย
รอบโรงเรียนไปบ้านนายสุนทร) หมู่ 2 บ้าน
ตะแบง
ตกลงราคาโครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากสามแยกหัวฝายไปเชื่อมท่อส่งน้าลง
คลอง) หมู่ 4 บ้านหัวฝาย
ตกลงราคาโครงการวางท่อส่งน้าคอนกรีตจาก
ถนนหินคลุกไปโรงเรียน หมู่ 3 บ้านปอแดง

11.
12.

13.
14.
15.
16.

ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก
(สายไปหนองอ้อ) หมู่ 1 บ้านโนนสาราญ
ตกลงราคาโครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีต
(จากบ้านนางทองใบไปถนนลาดยางลงลาตะ
โคง) หมู่ 1 บ้านโนนสาราญ
ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สาย
ไปบ้านการะโก ตาบลแคนดง) หมู่ 9 บ้าน
หนองหญ้าคา

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้ำง
184,000
88,000
65,000

150,000
123,000
91,000
296,000

รำคำกลำง
184,000
93,600
65,050

150,150
127,430
91,450
300,600

วิธีจ้ำง
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

รำยชื่อเสนอรำคำ
1. หจก บุญพระกอด
1. หจก สตึกวราดนย์
1. หจก บุรีรัมย์ทรัพย์
ประเสริฐ.
1. หจก บุรีรัมย์ทรัพย์
ประเสริฐ.
1. หจก สตึกวราดนย์
1. หจก สตึกวราดนย์
1. หจก เทพธารินทร์
คอนสตรัคชั่น

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง
1. หจกบุญพระกอด
จานวนเงิน 256,000

เหตุผลที่
คัดเลือก

เลขที่และวันที่ขอทำ
สัญญำ

ตกราคาได้

สัญญา8/60

ตกราคาได้

2 ธันวาคม 59
สัญญา8/60

1. หจก บุรีรัมย์ทรัพย์
ประเสริฐ.
จานวนเงิน 65,000

ตกราคาได้

2 กุมภาพันธ์ 60
สัญญา12/60

1. หจก บุรีรัมย์ทรัพย์
ประเสริฐ.
จานวนเงิน 150,000
1. หจก สตึกวราดนย์
จานวนเงิน 123,000

ตกราคาได้

สัญญา11/60

ตกราคาได้

2 กุมภาพันธ์ 60
สัญญา16/60

ตกราคาได้

3 กุมภาพันธ์ 60
สัญญา15/60

ตกราคาได้

3 กุมภาพันธ์ 60
สัญญา15/60

1. หจก สตึกวราดนย์
จานวนเงิน 88,000

1. หจก สตึกวราดนย์
จานวนเงิน 91,000
1. หจก เทพธารินทร์
คอนสตรัคชั่น
จานวนเงิน 296,000

2 กุมภาพันธ์ 60

20 กุมภาพันธ์ 60

-3ลำดับ
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
(ซอยวันทนีย์) หมู่ 7 บ้านขี้เหล็ก
ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก
(สายจากที่นานายล้วนไปหนองยาง) + (สาย
จากที่นานางสาเนียงไปที่นานายหนูพิศ) หมู่ 8
บ้านโนนเขวา
ตกลงราคาโครงการลงหินคลุก (จากบ้านนาย
สงัดสาราญถึงบ้านนางสาย เปิ่มรัมย์)
บ้านโนนสาราญ หมู่ที่ 1
ตกลงราคาโครงการขุดลอกสระน้าภายในวัด
ปอแดง หมู่ 3 บ้านปอแดง
ตกลงราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้าแบบ
รางวี (จากบ้านนายอารีย์ลงคลอง) หมู่ 6 บ้าน
โคกสว่าง
ตกลงราคาโครงการซ่อมแซมระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มโนนหมื่น) หมู่ 10
บ้านป่ามัน
ตกลงราคาติดตั้งฝ้าเพดาน (องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหัวฝาย) หมู่ 6 บ้านโคกสว่าง
ตกลงราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
(สายจากวัดป่าท่องสาราญไปที่นานายเพลิน)
หมู่ 1 บ้านโนนสาราญ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้ำง
12,200
337,000

95,500
182,000
131,400
32,000
50,000
39,000

รำคำกลำง

วิธีจ้ำง

12,960

ตกลงราคา

351,250

ตกลงราคา

95,500

ตกลงราคา

182,000

ตกลงราคา

134,500

ตกลงราคา

32,000

ตกลงราคา

50,000

ตกลงราคา

39,000

ตกลงราคา

-4-

รำยชื่อเสนอรำคำ
1. หจก เทพธารินทร์
คอนสตรัคชั่น
1. หจก ไมตรีสิน
ก่อสร้าง
1. หจก เปี่ยมสุข
บุรีรัมย์
1. หจก โชคบุญเรือง
บุรีรัมย์
1. หจก ฟ้าบันดาล
ก่อสร้าง
1. หจก ฟ้าบันดาล
ก่อสร้าง
1. นายสมชาย ยืนยิ่ง
1. นายสุรพรชัย ภูมิ
อินทร์

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง
1. หจก เทพธารินทร์
คอนสตรัคชั่น
จานวนเงิน 12,200
1. หจก ไมตรีสิน
ก่อสร้าง
จานวนเงิน 337,000
1. หจก เปี่ยมสุข
บุรีรัมย์
จานวนเงิน 95,500
1. หจก โชคบุญเรือง
บุรีรัมย์
จานวนเงิน 182,000
1. หจก ฟ้าบันดาล
ก่อสร้าง
จานวนเงิน 131,400
1. หจก ฟ้าบันดาล
ก่อสร้าง
จานวนเงิน 32,000
1. นายสมชาย ยืนยิ่ง
จานวนเงิน 50,000
1. นายสุรพรชัย ภูมิ
อินทร์
จานวนเงิน 39,000

เหตุผลที่
คัดเลือก

เลขที่และวันที่ขอทำ
สัญญำ

ตกราคาได้

สัญญา17/60

ตกราคาได้

20 กุมภาพันธ์ 60
สัญญา20/60
9 มีนาคม 60

ตกราคาได้

สัญญา /60

ตกราคาได้

23 มีนาคม 60
สัญญา /60

ตกราคาได้

4 พฤษภาคม 60
สัญญา /60

ตกราคาได้

26 พฤษภาคม 60
สัญญา /60

ตกราคาได้

26 พฤษภาคม 60
สัญญา 27/60

ตกราคาได้

19 กรกฎาคม 60
สัญญา 30/60
21 กรกฎาคม 60

ลำดับ

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

25.

ตกลงราคาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้าและ
ถนนหินคลุก (สายสามแยกคอกวัวสายคลอง
ส่งน้าจาก รร.ถึงสามแยกต้นตาล หมู่ 2
บ้านตะแบง
ตกลงราคาโครงการซ่อมแซมหลังคาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวฝาย หมู่ 6 บ้านโคกสว่าง

26.
27.
28.

29.

30.
31.
32.

ตกลงราคาโครงการซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็ก (วัด
วารีมุกขาราม) หมู่ 4 บ้านหัวฝาย
ตกลงราคาโครงการขุดลอกกุดเวียนนอก บ้าน
ตะแบง หมู่ที่ 2 บ้านตาแบง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้ำง
65,500

8,300
54,500
490,000

ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง (สายหน้า อบต.หัว
ฝายไปบ้านโคกสว่าง) หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง

480,000

ตกลงราคาโครงการขุดลอกกุดน้าใส (กุดฝาย)
บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านขี้เหล็ก

495,000

ตกลงราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
(สายกลางบ้าน) หมู่ 6 บ้านโคกสว่าง
ตกลงราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินและหิน
คลุก หมู่ 4 5 (สายไปบ้านหนองแสงและสา
ไปหนองไปหนองหัวหมู

113,000
55,500

รำคำกลำง
65,500

8,300
54,500
498,000

499,000

497,000
113,000
55,500

วิธีจ้ำง
ตกลงราคา

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ตกลงราคา

ตกลงราคา
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
รำยชื่อเสนอรำคำ
และรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง
1. หจก เทพธารินทร์คอน 1. หจก เทพธารินทร์
สตรัคชั่น
คอนสตรัคชั่น
จานวนเงิน 65,500
1. นายสมชาย ยืนยิ่ง

1. นายสมชาย ยืนยิ่ง
จานวนเงิน 8,300

เหตุผลที่
คัดเลือก
ตกราคาได้

เลขที่และวันที่ขอทำ
สัญญำ
สัญญา31/60
21 กรกฎาคม 60

ตกราคาได้

1. นายบุญรอด เพรชกล้า 1. นายบุญรอด
ตกราคาได้
เพรชกล้า
จานวนเงิน 54,500
1. หจก จริยธรรมคอน
1. บริษัท เวียงคา ฟาร์ม ตกราคาได้
สตรัคชั่น
แอนด์ รีสอร์ท จากัด
2. บริษัท เวียงคา ฟาร์ม จานวนเงิน 490,000
แอนด์ รีสอร์ท จากัด
1. หจก จริยธรรมคอน
1. หจก บุญพระกอด
ตกราคาได้
สตรัคชั่น
จานวนเงิน 480,000
2. หจก บุญพระกอด
3. หจก รัศมิ์ธศิลป์
1. หจก เปี่ยมสุขบุรีรัมย์ 11. หจก เปีย่ มสุข
ตกราคาได้
2. หจก บุรีรัมย์ ช.คอน
บุรีรัมย์
สตรัคชั่น
จานวนเงิน 495,000
1. หจก บุรีรัมย์ ทิพย์
1. หจก บุรีรัมย์ ทิพย์
ตกราคาได้
รุ่งเรือง
รุ่งเรือง
จานวนเงิน 113,000
1. นายสมชาย ยืนยิ่ง
1. นายสมชาย ยืนยิ่ง
ตกราคาได้
จานวนเงิน 8,300

สัญญา 32/60
10 สิงหาคม 60
สัญญา /60
19 กรกฎาคม60
สัญญา 33/60
21 สิงหาคม 60
สัญญา 34/60
21 สิงหาคม 60
สัญญา 35/60
21 สิงหาคม 60
สัญญา 36/60
21 สิงหาคม 60
สัญญา /60
21 สิงหาคม 60

-5ลำดับ

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

33.

ตกลงราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงการหลักคาคุมสนามเด็กเล่น หมู่ 9
บ้านหนองหญ้าคา
ตกลงราคาโครงการขุดลอกกุดน้าใส (กุดฝาย)
บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านขี้เหล็ก

34.

35.

36.

ตกลงราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมบ้านผู้
ยากไร้บ้านนายพูน ทะยารัมย์ หมู่ 11
บ้านวังน้าใส
ตกลงราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินและถนน
หินคลุก หมู่ 1 บ้านโนนสาราญ และ หมู่ 9
บ้านหนองหญ้าคา

วงเงินที่จะจัดซื้อจัด
จ้ำง
43,000
483,000

6,600

รำคำกลำง
43,000
488,000

6,600

วิธีจ้ำง
ตกลงราคา
ตกลงราคา

ตกลงราคา

รำยชื่อเสนอรำคำ
1. นายอรรถพล ด้วงบู้
1. หจก เกียรติลือไกล
ก่อสร้าง
2. หจก จริยธรรมคอน
สตรัคชั่น
3. หจก ฟ้าบันดาล
ก่อสร้าง
4. หจก บุรีรัมย์ทิพย์
รุ่งเรือง
1. นายสมชาย ยืนยิ่ง

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำที่ตกลงซื้อ
หรือจ้ำง
1. นายอรรถพล ด้วงบู้
จานวนเงิน 43,000

เหตุผลที่
คัดเลือก

เลขที่และวันที่ขอทำ
สัญญำ

ตกราคาได้

สัญญา31/60

11. หจก ฟ้าบันดาล
ก่อสร้าง
จานวนเงิน 483,000

ตกราคาได้

21 กรกฎาคม 60
สัญญา 38/60

1. นายสมชาย ยืนยิ่ง
จานวนเงิน 6,600

ตกราคาได้

22 สิงหาคม 60

สัญญา 39 /60
21 สิงหาคม 60

17,500

17,500

ตกลงราคา

1. นายสมชาย ยืนยิ่ง

1. นายสมชาย ยืนยิ่ง
จานวนเงิน 17,700

ตกราคาได้

สัญญา 39 /60
11 กันยายน 60

37.

สอบราคาโครงการขุดลอกกุดน้าใส หมู่ 11
บ้านวังน้าใส

279,000

38.

เฉพาะเจาะจงโครงการซ่อมสร้างผิวลาดยาง
Asphaltic Concrete (สายแยกบ้านปอแดง
หมู่ที่ 3 - บ้านโนนสาราญ หมู่ที่ 1

485,000

531,000.

สอบราคา

1. หจกโชคพรรุจี
2. หจก เกียรติลือไกล
ก่อสร้าง
3. หจก บุรีรัมย์ทวีคูณ
4. หจก บุรีรัมย์ เจเอส
ก่อสร้าง
5. หจก มณทิชา 2015
487,000 เฉพาะเจาะจง 1. หจก เปี่ยมสุข บุรีรัมย์

หจก มณทิชา 2015
จานวนเงิน 279,000

ยืนซองเสนอ สัญญา 42 /60
ราคาได้
14 กันยายน 60

1. หจก เปี่ยมสุข
บุรีรัมย์

ตกลงราคา
ได้

สัญญา 43 /60
20 กันยายน 60

