แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวฝาย อาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
ลาดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1.

1.โครงการซ่อมสร้างงานฉาบผิวสเลอรีซลิ
บ้านวังน้าใส หมู่ที่ 11 – บ้านหนองหญ้า
คา หมู่ที่ 9

2.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายจากบ้านนางพิณไปบ้านนายบัญญัติ)
หมู่ที่ 2 บ้านตะแบง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายไปบ้านน้อยหนองบึง) หมู่ที่ 5 บ้าน
น้อยหนองบึง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายทางทิศตะวันออกหมู่บ้าน) หมู่ที่ 10
บ้านป่ามัน โดยวิธตี กลงราคา
โครงการปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(สายบ้านนางทองไปบ้านนาย
เชาวลิต) หมู่ที่ 4 บ้านหัวฝาย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายจากบ้านสุวรรณไปประปา) บ้าน
น้อยหนองบึง หมู่5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ทางเข้า – ทางออก อบต.หัวฝาย)

3.

4.

5.

6.

7.

ราคา
ในข้อบัญญัติ
833,000

ราคากลาง

วงเงินที่จะจัดซื้อ
จัดจ้าง
833,000
830,000

วิธีจ้าง
สอบราคา

248,300

166,000

166,000

166,700

162,000

156,500

รายชื่อเสนอราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ขอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
คัดเลือก
ทาสัญญา
จ้าง
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดศักดิ์
ยื่นซองราคาได้ สัญญา 1/59
รุ่งเรืองกิจก่อสร้าง
วันที่ 13 ต.ค. 59
830,000

ตกลงราคา

1.บุรีรัมย์ศิริวรรณ
2.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
บุรีรัมย์ วี.เอส.การ
ก่อสร้าง
3.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดศักดิ์
รุ่งเรืองกิจก่อสร้าง
หจก.เปี่ยมสุข บุรรี ัมย์ หจก.เปี่ยมสุข บุรรี ัมย์

ตกลงราคาได้

สัญญา 15/59
วันที่ 1 ก.พ. 59

162,000

ตกลงราคา

หจก.บุญพระกอด

หจก.บุญพระกอด

ตกลงราคาได้

สัญญา 4/59
วันที่ 12 พ.ย. 58

150,000

150,000

ตกลงราคา

หจก.บุญพระกอด

หจก.บุญพระกอด

ตกลงราคาได้

สัญญา 12/59
วันที่ 12 พ.ย. 58

99,000

99,000

99,000

ตกลงราคา

หจก.บุญพระกอด

หจก.บุญพระกอด

ตกลงราคาได้

สัญญา 11/59
วันที่ 12 พ.ย. 58

375,500

370,000

370,000

ตกลงราคา

หจก.บุญพระกอด

หจก.บุญพระกอด

ตกลงราคาได้

สัญญา 5/59
วันที่ 12 พ.ย. 58

278,900

265,000

265,000

ตกลงราคา

หจก.มันต์ธารา ก่อสร้าง หจก.มันต์ธารา ก่อสร้าง

ตกลงราคาได้

สัญญา 14/59
วันที่ 12 พ.ย. 58

ลาดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

8.

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายทางจาก
หมู่บ้านไปสวนป่าดงพลอง) หมู่ที่ 8 บ้านโนนเขวา
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายไปหนอง
สะเตรา) บ้านขีเหล็ก หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมฝาปิด (รางวี)
(สายจากบ้านนายไสวไปบ้านนายมังกร)
บ้านขีเหล็ก หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนา้ คอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากบ้านนางสว่างไปบ้านนางอัมพร)
บ้านโนนส้าราญ หมู่ที่ 1
โครงการขยายเขตเทลานคอนกรีตบริเวณด้านหลัง
ศาลา SML บ้านโนนส้าราญ หมู่ที่ 1

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ราคา
ใน
ข้อบัญญัติ
288,240

ราคา
กลาง
252,000

57,170

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือ
จ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก

เลขที่และวันที่
ขอทาสัญญา

หจก.เปี่ยมสุข บุรรี ัมย์

ตกลงราคาได้

นางมะลิ จีนรัมย์

นางมะลิ จีนรัมย์

ตกลงราคาได้

ตกลงราคา

หจก.สมพงษ์ ก่อสร้าง
2014

หจก.สมพงษ์ ก่อสร้าง
2014

ตกลงราคาได้

สัญญา 2/59
วันที่ 12 พ.ย. 58
สัญญา 31/59
วันที่ 2 ก.ย. 59
สัญญา 10/59
วันที่ 8 ก.พ. 59

65,000

ตกลงราคา

หจก.สมพงษ์ ก่อสร้าง
2014

หจก.สมพงษ์ ก่อสร้าง
2014

ตกลงราคาได้

สัญญา 9/59
วันที่ 8 ก.พ. 59

133,000

127,460

ตกลงราคา

หจก.ไมตรีสิน ก่อสร้าง

หจก.ไมตรีสิน ก่อสร้าง

ตกลงราคาได้

สัญญา 22/59
วันที่ 27 พ.ค. 59

315,620

312,000

312,000

ตกลงราคา

หจก.เปี่ยมสุข บุรรี ัมย์

หจก.เปี่ยมสุข บุรรี ัมย์

ตกลงราคาได้

สัญญา 3/59
วันที่ 12 พ.ย. 58

174,140

166,700

166,700

ตกลงราคา

หจก.นครขีเหล็ก
ก่อสร้าง

หจก.นครขีเหล็ก ก่อสร้าง

ตกลงราคาได้

สัญญา 0060/59
วันที่ 24 ธ.ค. 58

94,230

94,000

94,000

ตกลงราคา

นางมะลิ จีนรัมย์

นางมะลิ จีนรัมย์

ตกลงราคาได้

สัญญา 30/59
วันที่ 2 ก.ย. 59

108,500

107,000

107,000

ตกลงราคา

หจก.มันต์ธารา ก่อสร้าง หจก.มันต์ธารา ก่อสร้าง

ตกลงราคาได้

สัญญา 13/59
วันที่ 12 ก.พ. 59

วงเงินที่จะจัดซื้อ
จัดจ้าง

วิธีจ้าง

รายชื่อเสนอราคา

252,000

ตกลงราคา

หจก.เปี่ยมสุข บุรรี ัมย์

51,000

51,000

ตกลงราคา

176,750

148,000

148,000

66,200

65,000

133,100

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย
ทางจากศาลา SML ในวัด) หมู่ที่ 6
บ้านโคกสว่าง
โครงการซ่อมสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายทางบ้านนายสามารถไปวัด) บ้านป่ามัน
หมู่ที่ 10
โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้า (รางวี)
(ซอยเจริญสุข) บ้านขีเหล็ก หมู่ที่ 7
โครงการปรับปรุงและยกระดับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายซอยเกศวดี) บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4

ลาดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

17.

โครงการวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายจากศาลา SML ไปบ้านนายอุ่น) พร้อมบ่อพัก
หมู่ที่ 11 บ้านวังน้าใส
โครงการวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก คอนกรีต
เสริมเหล็ก (สายไปสามแยกหัวฝาย) บ้านหัวฝาย
หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (สายหน้า
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา) บ้านหนองหญ้าคา
หมู่ที่ 9
โครงการก่อสร้างแผงคอนกรีตเสริมเหล็ก
เรียงหินใหญ่ บ้านปอแดง หมู่ที่ 3

18.

19.

20.

ราคา
ในข้อบัญญัติ

ราคากลาง

248,050

244,000

ตกลงราคา

หจก.สมพงษ์ ก่อสร้าง
2014

หจก.สมพงษ์ ก่อสร้าง
2014

ตกลงราคาได้ สัญญา 17/59
วันที่ 1 มี.ค. 59

185,300

178,500

178,500

ตกลงราคา

หจก.สมพงษ์ ก่อสร้าง
2014

หจก.สมพงษ์ ก่อสร้าง
2014

ตกลงราคาได้ สัญญา 16/59
วันที่ 1 มี.ค. 59

248,200

212,572

212,572

ตกลงราคา

หจก.ไมตรีสิน ก่อสร้าง

หจก.ไมตรีสิน ก่อสร้าง

207,500

202,000

202,000

ตกลงราคา

หจก.ฟ้าบันดาล ก่อสร้าง

หจก.ฟ้าบันดาล
ก่อสร้าง

ตกลงราคาได้ สัญญา 23/59
วันที่ 14 มิ.ย.
59
ตกลงราคาได้ สัญญา 19/59
วันที่ 3 มี.ค. 59

นายประชา ธรรมยุติการ ตกลงราคาได้ สัญญา 25/59
วันที่ 23 ส.ค.
59
หจก.ธวัชชัยรุ่งเรือง
ตกลงราคาได้ สัญญา 20/59
วันที่ 3 มี.ค. 59
นายทองมี จุลขันธ์
ตกลงราคาได้ สัญญา 16/59
วันที่ 1 มี.ค. 59
นายอภิรักษ์ บุญเยี่ยม ตกลงราคาได้ สัญญา 24/59
วันที่ 19 ส.ค.
59
นายประชา ธรรมยุติการ ตกลงราคาได้ สัญญา 29/59
วันที่ 1 ก.ย. 59

วิธีจ้าง

รายชื่อเสนอราคา

21.

โครงการก่อสร้างก่อสร้างเตาเผาขยะ ภายใน
อบต.หัวฝาย

50,000

50,000

50,000

ตกลงราคา

นายประชา ธรรมยุติการ

22.

โครงการก่อสร้างคลองสวยน้าใส คนไทยมี
ความสุข บ้านขีเหล็ก หมู่ที่ 7
โครงการติดตังหอกระจายข่าวประจ้าหมู่บ้าน
(ศาลากลางหมู่บ้าน) บ้านวังน้าใส หมู่ที่ 11
โครงการขุดลอกคลองส่งน้าล้าตะโคง
เพือ่ แก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 2 บ้านตะแบง

403,330

399,900

399,900

ตกลงราคา

หจก.ธวัชชัยรุ่งเรือง

100,000

88,500

88,500

ตกลงราคา

นายทองมี จุลขันธ์

33,500

33,500

33,500

ตกลงราคา

นายอภิรักษ์ บุญเยี่ยม

โครงการก่อสร้างรัวล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
หนองหญ้าคา หมู่ที่ 9 บ้านหนองหญ้าคา

65,500

65,500

65,500

ตกลงราคา

นายประชา ธรรมยุติการ

23.
24.

25.

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ้าง

วงเงินที่จะ
จัดซื้อ
จัดจ้าง
244,000

เหตุผลที่
คัดเลือก

เลขที่และวันที่
ขอทาสัญญา

