
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  พ.ศ.2564 
กองคลังเทศบาลต าบลส าโรงใหม่  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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1. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าประปา  บ้านโคกตาด้วง      
ม.11   

116,000.- 113,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
113,500.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
112,000.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
116,000.-บาท 

หจก.ฐานิโย
ก่อสร้าง  
112,000.- 

เสนอราคาต่ าสุด 

2. โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านโคกไม้แดง  ม.1  สาย
ทางบริเวณซอยบ้านนางเตย  ศรีย า   

69,000.- 70,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
69,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
68,500.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
68,000.-บาท 

บริษัท  ภู – ภา 
ละหานทราย  

จ ากัด 
  68,000.- 

เสนอราคาต่ าสุด 

3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  บ้านโคกใหม่  ม.3  สาย
ทางคลองล าจังหัน   

159,000.- 163,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
159,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 

บริษัท  ภู – ภา 
ละหานทราย  

จ ากัด 

เสนอราคาต่ าสุด 



158,500.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
158,000.-บาท 

  158,000.- 

4. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.บ้านโคกใหม่  ม.3  สาย
ทางบริเวณซอยบ้านนางสวย  อ่ าเอียมศรี   

42,000.- 43,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
42,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
41,500.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
41,000.-บาท 

บริษัท  ภู – ภา 
ละหานทราย  

จ ากัด 
  41,000.- 

เสนอราคาต่ าสุด 

5. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.บ้านหนองปลาอีด  ม.4          
สายทางบริเวณซอยบ้านนางบุปผา  มีเขมา   

139,000.- 141,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
139,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
138,500.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
138,000.-บาท 

บริษัท  ภู – ภา 
ละหานทราย  

จ ากัด 
  138,000.- 

เสนอราคาต่ าสุด 

6. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.บ้านหนองปลาอีด  ม.4          
สายทางบริเวณซอยบ้านนางลี  หุยทุมา  -  บ้านนาย
สมศักดิ์  รุ่งพิรุณ   

193,000.- 197,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
193,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
192,500.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  

บริษัท  ภู – ภา 
ละหานทราย  

จ ากัด 
  192,000.- 

เสนอราคาต่ าสุด 



192,000.-บาท 
7. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.บ้านหนองด่าน    ม.7          

สายทางบริเวณซอยบ้านนางกรองทอง  ปราสาททอง   
180,000.- 184,000.- โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
180,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
179,500.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
179,000.-บาท 

บริษัท  ภู – ภา 
ละหานทราย  

จ ากัด 
  179,000.- 

เสนอราคาต่ าสุด 

8. โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ า  บ้าน 
โคกจบก  ม.9 สายทางจากบ้านนายจีรพงษ์  บันดิษฐุ์  -  
บ้านนายวิญญู  ศิริ   

390,000.- 398,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
390,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
389,500.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
389,000.-บาท 

บริษัท  ภู – ภา 
ละหานทราย  

จ ากัด 
  389,000.- 

เสนอราคาต่ าสุด 

9. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านโคกตาด้วง  ม.11  
สายทางจากหนองกระทุ่ม – ไร่นางวันดี  ไทยลือนาม   

60,000.- 69,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
60,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
59,500.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
59,000.-บาท 

บริษัท  ภู – ภา 
ละหานทราย  

จ ากัด 
 59,000.- 

เสนอราคาต่ าสุด 

10. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.บ้านโคกตาด้วง     ม.11          
สายทางบริเวณซอยบ้านนางเหง่า   สะเทียนรัมย์   

87,000.- 87,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
87,000.-บาท 

บริษัท  ภู – ภา 
ละหานทราย  

เสนอราคาต่ าสุด 



2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
86,500.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
86,000.-บาท 

จ ากัด 
  86,000.- 

11. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.บ้านโคกไม้แดง     ม.12          
สายทางบริเวณซอยบ้านนายแป้ว  ศรีกิมแก้ว   

206,000.- 208,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
206,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
205,500.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
205,000.-บาท 

บริษัท  ภู – ภา 
ละหานทราย  

จ ากัด 
 205,000.- 

เสนอราคาต่ าสุด 

12. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.บ้านสันติสุข     ม.14          
สายทางจากถนนลาดยาง  -ซัยคนิง(บริเวณสระบุญศิริ)   

457,000.- 460,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
457,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
456,500.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
456,000.-บาท 

บริษัท  ภู – ภา 
ละหานทราย  

จ ากัด 
 456,000.- 

เสนอราคาต่ าสุด 

13. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.บ้านโคกเฟือง     ม.2          
สายทางบริเวณซอยบ้านนายคุ้ม  สุโขพันธ์   

49,000.- 50,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
49,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
48,500.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน

บริษัท  ภู – ภา 
ละหานทราย  

จ ากัด 
 48,000.- 

เสนอราคาต่ าสุด 



ทรายจ ากัด  
48,000.-บาท 

 


