
สรปุผลการด าเนินการจดัซือ้จัดจา้งประจ าปี พ.ศ.2564 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 

กองคลังเทศบาลต าบลส าโรงใหม่  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดั
บที่ 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ขอซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลง 
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านน้อยหนองหว้า ม.8 
จ านวน 2 สาย 
1.สายทางถนนลาดยาง – คลองส่งน้ า 
2.สายบริเวณบ้านนายวีรพวง   ม่วงส าเภา – สวน
ยางพารา 

450,000.- 335,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
333,500.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
334,000.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด 333,000.-
บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  333,000.- 

เสนอราคาต่ าสุด 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองปลาอีด ม.4  จาก
บ้านนายศิวพันธ์  นาคะ  -  บ้านนางสงวน  เสือมัจฉา 

334,000.- 333,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
331,500.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
332,000.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
331,000.-บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  331,000.- 

เสนอราคาต่ าสุด 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกใหม่ ม.3  จาก
สะพานตะวันออกบ้านนายจ ารูญ  เกิดโชค  - คลองส่ง

450,000.- 453,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
448,000.-บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

เสนอราคาต่ าสุด 



น้ า 2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
448,500.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
446,000.-บาท 

จ ากัด  446,500.- 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านส าโรง ม.5  บริเวณ
ซอยบ้านนายวิชัย  เสียมเพชร   

258,000.- 259,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
257,500.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
258,000.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
257,000.-บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  257,000.- 

เสนอราคาต่ าสุด 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านส าโรง  ม.5  ซอยบ้าน
นายพักตร์  ฉ่ าโสฬส 

432,000.- 434,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
431,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
430,600.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
430,00.-บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  430,000.- 

เสนอราคาต่ าสุด 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  พ.ศ.2564 
กองคลังเทศบาลต าบลส าโรงใหม่  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดั
บที่ 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ขอซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลง 
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 7 บ้านหนองด่าน  
บริเวณซอยบ้านนางสงคราม  จินพละ(ช่วงที่ 3) 

412,000.- 414,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
410,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
411,000.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
409,000.-บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  409,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกตาด้วง  ม.11  
จากบ้านนายบุญเรือง  พิมพรรณ  -  สระหนองปรือ
(ช่วงที่ 2) 

358,000.- 361,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
357,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
357,300.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
356,500.-บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  356,500.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

3. โครงการขยายถนน คสล.บ้านบ่อโพธ์ิ  ม.6  
บริเวณด้านทิศตะวันออกโรงเรียนอนุบาลโคกใหม่
ละหานทราย 

444,000.- 470,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
443,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  441,500.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 



442,000.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
441,500.-บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเฟือง  ม.2  
สายทางบริเวณซอยบ้านนายล้อม  ราษกล 

195,000.- 182,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
182,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
181,500.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
181,000.-บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  181,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง  ม.1  
สายทางจากบ้านนายสนิท  พันธุ์ยา  -  บ้านนาย
อิทธิพล  วรรณอเนก 

195,000.- 182,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
182,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
181,500.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
181,000.-บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  181,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกใหม่  ม.13  
บริเวณซอยบ้านนายชุมนุม  ยงสืบชาติ 

448,000.- 448,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
446,900.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
446,600.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  446,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 



446,000.-บาท 
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง  ม.1  

สายทางรอบสะพานหนองไผ่ 
431,000.- 432,000.- โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
430,500.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
431,000.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
430,000.-บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  430,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยหนองหว้า    
ม.8  สายทางจากศาลปู่ตา  เชื่อมถนนต าบลหนอง
แวง 

414,000.- 415,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
414,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
413,500.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
413,000.-บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  413,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเฟือง  ม.2  
สายทางข้างบ้านนางอัจฉรา  บุญราศรี 

431,000.- 432,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
430,500.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
431,000.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
430,000.-บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  430,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

10. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านบ่อโพธิ์  ม.6  
สายทางเส้นทิศตะวันออกหมู่บ้าน 

190,000.- 190,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ศิริพัฒนากร
189,500.-บาท 

หจก.บารมีโยธา
189,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 



2.หจก.บารมีโยธา
189,000.-บาท 
 
 

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยหนองหว้า  
ม.8  สายบริเวณบ้านนายมัย  ขาววิสุทธิ์ 

101,000.- 101,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
101,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
101,000.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
100,000.-บาท 
 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  100,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกจบก  ม.9  
สายทางจากบ้านนางพุ   นึกมั่น  -  ไร่นายพิชัย  
ด้วงประโคน 

456,000.- 457,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
456,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
456,000.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
455,000.-บาท 
 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  455,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

13. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง  ม.12  
สายทางบริเวณบ้านนายประดับ  ยอดนางรอง  -  
บ้านนายมัย  ยอดนางรอง 

274,000.- 275,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
274,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
273,500.-บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  273,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 



3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
273,000.-บาท 
 

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสันติสุข  ม.14  
สายทางบ้านนายสมชาย  ภัณทะลัก  -  ท้ายอ่าง
เก็บน้ า 

395,000.- 395,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ศิริพัฒนากร
391,500.-บาท 
2.หจก.บารมีโยธา 
391,000.-บาท 
 

หจก.บารมีโยธา
391,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

15. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง  ม.12  
สายทางบริเวณซอยบ้านนายถั่ว  มีสมานพงษ์ 

57,000.- 58,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
57,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
57,500.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
56,600.-บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  56,500.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

16. โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง  บ้านสันติสุข  ม.14  
สายทางบริเวณซอย  14 

395,000.- 395,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ศิริพัฒนากร
394,500.-บาท 
2.หจก.บารมีโยธา 
394,000.-บาท 

หจก.บารมีโยธา
394,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันติสุข  ม.10  
สายทางจากบ้านนางถนัด  สอนนอก – สามแยก
ซอย  21 

431,000.- 432,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ศิริพัฒนากร
430,500.-บาท 
2.หจก.บารมีโยธา 
430,000.-บาท 

หจก.บารมีโยธา
430,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 



18. โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกใหม่   ม.13  
สายทางจากบ้านบ่อโพธิ์ – บ้านโคกเฟือง 

449,000.- 450,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
449,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
448,500.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
448,000.-บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  448,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

19. โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง  บ้านโคกจบก   ม.9  
สายทางจากหนองไผ่  -  คลองส่งน้ า 

56,000.- 56,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ศิริพัฒนากร
55,000.-บาท 
2.หจก.บารมีโยธา 
55,500.-บาท 

หจก.ศิริพัฒนากร
55,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

20. โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง  บ้านสันติสุข   ม.10  
สายทางใต้อ่างสันติสุขเรียบคลองส่งน้ า – นานาย
ทอง  ค าด้วง 

337,000.- 291,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ศิริพัฒนากร
288,000.-บาท 
2.หจก.บารมีโยธา 
290,500.-บาท 

หจก.ศิริพัฒนากร
288,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

21. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านสันติสุข   ม.14  
สายทางเส้นรอบคลองปลาอีด 

439,000.- 440,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ศิริพัฒนากร
439,000.-บาท 
2.หจก.บารมีโยธา 
438,000.-บาท 

หจก.บารมีโยธา
438,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

22. โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง  บ้านโคกตาด้วง  ม.
11  สายทางจากถนนลาดยาง – หนองกระทุ่ม 

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

1.หจก.ศิริพัฒนากร
68,500.-บาท 
2.หจก.บารมีโยธา 
69,500.-บาท 

หจก.ศิริพัฒนากร
68,500.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2564 
กองคลังเทศบาลต าบลส าโรงใหม่  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดั
บที่ 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ขอซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลง 
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 7 บ้านโคกเฟือง   
ม.2  จากบ้านนางละม่อม  ลัง  -  บ้านนางยี    
เพลารัมย์ (ช่วงที่  2) 

432,000.- 439,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
431,500.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
431,000.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
430,000.-บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  430,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกจบก   ม.9  
จากบ้านนางสมควร  ค าพินิจ – นายปิยะพง์
สวนพฤษา(ช่วงที่ 2) 

432,000.- 439,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
431,700.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
431,000.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
430,000.-บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  430,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

3. โครงการขยายถนน คสล.บ้านน้อยหนองหว้า   ม.
8จากบ้านนายวีระพวง  ม่วงส าเภา – คลองส่งน้ า 
(ช่วงที่  3) 

432,000.- 439,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
431,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  430,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 



431,100.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
430,000.-บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสันติสุข   ม.10  
บริเวณซอยบ้านนางใหม่  ดอกไม้ไหว 

142,000.- 138,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
135,800.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
136,000.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
135,000.-บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  135,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง  ม.12  
บริเวณซอยบ้านนางพิสมัย  พันแก้ว 

432,000.- 439,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
431,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
430,700.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
430,000.-บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  430,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  พ.ศ.2564 
กองคลังเทศบาลต าบลส าโรงใหม่  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดั
บที่ 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ขอซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลง 
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 13  บ้านโคกใหม่  
ม.13สายทางจากสะพานบ่อโพธิ์ – ศาลาตาครึ 

449,000.- 450,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
449,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
448,500.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
480,000.-บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  448,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง   ม.1
สายทางจากบ้านนายหอม  บุตรสืบสาย – นาง
พนิดา  บุญเรือง 

199,000.- 202,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
197,800.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
198,500.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
197,500.-บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  197,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

3. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.บ้านโคกเฟือง  ม.2  
สายทางบริเวณบ้านนายเดือน  ศรีดาคุณ 

112,000.- 113,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
111,700.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  111,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 



112,000.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
111,000.-บาท 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  พ.ศ.2564 
กองคลังเทศบาลต าบลส าโรงใหม่  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดั
บที่ 

งานที่จัดซื้อหรือ 
จัดจ้าง 

วงเงินที่จะ 
ขอซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

วงเงินที่เสนอ 

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา

ที่ตกลง 
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่
คัดเลือก 
โดยสรุป 

1. โครงการขยายเขตประปา  บ้านโคกตาด้วง  ม.11 108,000.- 108,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
108,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
107,500.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
107,000.-บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  107,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกใหม่   ม.3
สายทางบริเวณซอยบ้านนายไท  ไทยลือนาม 

158,000.- 161,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
157,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
157,500.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
156,500.-บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  156,500.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  บ้านโคกไม้แดง  ม.
12  จากนานายกอย  จันทร์อยู่จริง – นานายเลียว  
ไทยลือนาม(ช่วงที่  2) 

147,000.- 138,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
137,500.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  136,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 



137,000.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
136,000.-บาท 

4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  ภายใน
ต าบลส าโรงใหม่  จ านวน  7  เส้นทาง 

330,000.- 330,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
329,000.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
328,000.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
327,000.-บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  327,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

5. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก   บ้านโคก
ไม้แดง  ม.1  จากบ้านนางสุกัญดา  บุตรสืบสาย –  
บ้านนายอิทธิพล  วรรณเอนก 

730,000.- 740,000.- โดยวิธี 
e - bidding 

1.หจก.สะแกซ าคอนกรีต
594,000.-บาท 
2.หจก.ซีแอลซี ก่อสร้าง   
638,000.-บาท 
3.หจก.พีเอสอาร์เมือง 
568,000.-บาท 
 

หจก. 
พีเอสอาร์เมือง
568,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงจอดรถ 200,000.- 200,000.- โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
199,700.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
199,000.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  

หจก.ฐานิโย
ก่อสร้าง199,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 



199,500.-บาท 
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกไม้แดง   ม.

12บริเวณซอยบ้านนางพิสมัย  พันแก้ว 
432,000.- 439,000.- โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 
1.หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
431,700.-บาท 
2.หจก.ฐานิโยก่อสร้าง 
430,700.-บาท 
3.บริษัท ภู –ภาละหาน
ทรายจ ากัด  
430,000.-บาท 

บริษัท ภู – ภา
ละหานทราย 

จ ากัด  430,000.- 

เสนอราคา
ต่ าสุด 

 


