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ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม วัน/เดือน/ปี วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร 
ศพด.โคกว่าน ม.3 

11 ต.ค. 2562 203,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 203,000 

2 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
วัสดุ  อบต.โคกว่าน 

24  ก.ค.2562 303,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 289,000 

3 ก่อสร้างอาคารพิธีการสนาม
ฟุตบอล อบต.โคกว่าน 

12  พ.ย.2562 193,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 193,000 

4 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 
อบต.โคกว่าน 

11 ต.ค. 2562 105,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 
 

105,000 

5 โครงการก่อสร้างรั้ว  
ศพด.โคกว่าน  ม.3 

11 ต.ค. 2562 73,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 73,000 

6 โครงการก่อสร้างรั้ว 
ศพด.สมจิต  ม.5 

12  พ.ย. 2562 144,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 144,000 

7 โครงการก่อสร้าง  ถนนดิน 
ม.1 

8  ก.พ. 2562  170,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นางรองช่างทอง
ก่อสร้าง 

หจก.นางรองช่างทอง
ก่อสร้าง 

165,000 

8 โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. 
ม.3  (หลังกองช่าง) 

4 มี.ค. 2562 328,100 เฉพาะเจาะจง บ.โชติพิพัฒน์การโยธา บ.โชติพิพัฒน์การโยธา 271,000 
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วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

9 โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. 
ม.1 

1  ก.ค. 2562 199,300 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมแทรกเตอร์ หจก.อุดมแทรกเตอร์ 168,000 

10 โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. 
ม.11 

7  ก.พ.  2562 391,000 เฉพาะเจาะจง บ.โชติพิพัฒน์การโยธา บ.โชติพิพัฒน์การโยธา 318,000 

11 โครงการก่อสร้าง ถนนคสล.  
ม.3 

24  มิ.ย.  2562 249,000 เฉพาะเจาะจง บ.โชติพิพัฒน์การโยธา บ.โชติพิพัฒน์การโยธา 203,000 

12 โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. 
ม.4 

5  มิ.ย.  2562 308,400 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมแทรกเตอร์ หจก.อุดมแทรกเตอร์ 
 

251,000 

13 โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. 
ม.5 

7  ก.พ.  2562 95,700 เฉพาะเจาะจง บ.โชติพิพัฒน์การโยธา บ.โชติพิพัฒน์การโยธา 75,000 

14 โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. 
ม.5 

  7  ก.พ.  2562 212,000 เฉพาะเจาะจง บ.โชติพิพัฒน์การโยธา บ.โชติพิพัฒน์การโยธา 182,000 

15 โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. 
ม.6 

  7  ก.พ.  2562 455,500 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมแทรกเตอร์ หจก.อุดมแทรกเตอร์ 387,000 

16 โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. 
ม.7 

  6  ก.พ.   2562 428,200 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมแทรกเตอร์ หจก.อุดมแทรกเตอร์ 349,000 
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วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง 

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หมายเหตุ 

17 โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. 
ม.8 

24  มิ.ย.  2562 310,700 เฉพาะเจาะจง บ.โชติพิพัฒน์ การโยธา  บ.โชติพิพัฒน์ การโยธา 256,000 

18 โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. 
ม.9 

15  ม.ค.  2563 622,000 e-auction บ.บุรีรัมย์ทรัพย์ศิริ จ ากัด  บ.บุรีรัมย์ทรัพย์ศิริ จ ากัด  370,000 

19 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าตัว ย ม.10 

24  ก.ค.  2562 256,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมแทรกเตอร์ หจก.อุดมแทรกเตอร์ 
 

240,000 

20 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าตัว ย ม.2 

4  มี.ค.  2562 432,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง หจก.ลูกพ่อแดงก่อสร้าง 410,000 

21 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล)  ขนาด  1 ตัน 

15 ต.ค. 2562 814,000 e-auction บ.มิตซูแสนรุ่งเรืองบุรีรัมย์
จ ากัด 

บ.มิตซูแสนรุ่งเรืองบุรีรัมย
จ ากัด 

803,000 
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