
1 หจก.ชนมีชัย 1994 ขุดลอกแกม้ลิง     3,660,000     3,652,000         8,000 คัดเลือก 12 มกราคม 2565 10/2565

2 หจก.บุรีรัมย์ เจ.เอส. 
กอ่สร้าง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่2-8 จ านวน 
2 ช่วง พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 12,625 ตารางเมตร    องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดั
บุรีรัมย์

    7,052,000     6,228,000     824,000 คัดเลือก 31 มกราคม 2565 13/2565

3 หจก.บุษราการโยธา 2021 กอ่สร้างถนน คสล.สายคุ้มโนนดู่ บ้านหนองกะทิงพฒันา       160,000        158,000         2,000 เฉพาะเจาะจง 23 กมุภาพนัธ ์2565 17/2565

4 หจก.บุษราการโยธา 2021 กอ่สร้างถนน คสล.รอบส านักงาน อบต.       427,000        426,000         1,000 เฉพาะเจาะจง 23 กมุภาพนัธ ์2565 18/2565

5 หจก.ถนอมทรัพย์การโยธา
 2021

ปรับปรุงภมูิทัศน์ หมูท่ี ่9 บ้านหนองผะองค์น้อย บริเวณสระ
หนองเวยีน

      452,000        443,000         9,000 เฉพาะเจาะจง 25 กมุภาพนัธ ์2565 19/2565

6 หจก.บุษราการโยธา 2021 กอ่สร้างลานคอนกรีต หมูท่ี ่4 บริเวณสวนหย่อม       265,000        262,000         3,000 เฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2565 20/2565

7 หจก.โมจเิมจิ กอ่สร้างถนน คสล.สายหมูท่ี ่6 บ้านหนองปลาไหล สายบ้าน
นางอม้ พทิักษพ์นัธ์

      212,000        209,000         3,000 เฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2565 21/2565

8 หจก.โมจเิมจิ กอ่สร้างถนน คสล.หมูท่ี ่3 (รอบสระหนองซอแซ)       314,000        313,000         1,000 เฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2565 22/2565

9 หจก.โมจเิมจิ กอ่สร้างถนน คสล.สายปูต่า หน้าวดับ้านหนองผะองค์       129,000        128,000         1,000 เฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2565 23/2565

10 หจก.ถนอมทรัพย์การโยธา
 2021

ขุดลอกล าเหมืองปรือ ม.10 บ้านหนองปลาไหลน้อบ         50,000          49,000         1,000 เฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2565 24/2565

11 หจก.ถนอมทรัพย์การโยธา
 2021

ขุดลอกคลองรับน้ าหนองเมืองต่ า ม.2 บ้านหนองเมืองต่ า       149,000        148,000         1,000 เฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2565 25/2565

12 หจก.ถนอมทรัพย์การโยธา
 2021

จา้งกอ่สร้างถนนดินพร้อมลงหนิคลุก สายหมูท่ี ่8 บ้านสระแร่ 
เชื่อม บ้านหนองบัว ต าบลหว้ยแคน

      260,000        259,000         1,000 เฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2565 26/2565

13 หจก.ถนอมทรัพย์การโยธา
 2021

กอ่สร้างถนนดินพร้อมลงหนิคลุกสายหมูท่ี ่1 บ้านหนอง
กระทิง-หนองเรือ

      472,000        470,000         2,000 เฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2565 27/2565

14 หจก.ถนอมทรัพย์การโยธา
 2021

กอ่สร้างถนนหนิคลุกสายทางเข้าวดัป่าหนองผะองค์น้อย 
จ านวน 2 ช่วง

      133,000        124,000         9,000 เฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2565 28/2565

15 หจก.โมจเิมจิ กอ่สร้างถนน คสล. สายกลางบ้านหนองผะองค์       464,000        463,000         1,000 เฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2565 29/2565

16 หจก.บุษราการโยธา 2021 กอ่สร้างขยายไหล่ถนน คสล. สายทางหลวง 226 เชื่อม - หมู่
ที ่1 บ้านหนองกระทิง

      257,000        254,000         3,000 เฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2565 30/2565

17 หจก.บุษราการโยธา 2021 เสริมผิวจราจร คสล. ซอยบ้านนายสนัน่บ้านหนองกะทิงพฒันา       150,000        149,000         1,000 เฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2565 31/2565

18 หจก.เพชรอนันต์ 62 กอ่สร้างถนนหนิคลุก สาย หมูท่ี ่9 บ้านหนองผะองค์น้อย 
เชื่อม หมูท่ี ่1 และหมูท่ี ่3

      194,000        192,000         2,000 เฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2565 32/2565

19 หจก.บุษราการโยธา 2021 วางท่อระบายน้ า คสล.หมูท่ี ่9 สายบ้านหนองผะองค์น้อยลง
สระหนองเวยีน

        40,000          36,000         4,000 เฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2565 33/2565

20 หจก.บุษราการโยธา 2021 กอ่สร้างลงหนิคลุก หมูท่ี ่1 บ้านหนองกระทิง - หมูท่ี ่9 บ้าน
หนองผะองค์น้อย

      137,000        132,000         5,000 เฉพาะเจาะจง 6 มิถุนายน 2565 34//2565

21 หจก.บุษราการโยธา 2021 วางท่อระบายน้ าคอนกรีต หมูท่ี ่๒ บ้านหนองเมืองต่ า - หมูท่ี่
 ๘ บ้านสระแร่ ต าบลหนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ 
จงัหวดับุรีรัมย์

      109,000        109,000             -   เฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2565 37/2565

22 หจก.บุษราการโยธา 2021 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปสถานีรถไฟ หมูท่ี่
 ๗ บ้านหนองบัว ต าบลหนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ 
จงัหวดับุรีรัมย์

      275,000 275000             -   เฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2565 39/2565

23 หจก.บุษราการโยธา 2021 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่๓ บ้านหนองซอแซ 
ซอยติมอ ต าบลหนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดั
บุรีรัมย์

      315,000        315,000             -   เฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2565 40/2565

สัญญาลงวันที่ เลขทีส่ัญญา

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกระทงิ  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบรุรีมัย์
หมวดทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง ปงีบประมาณ 2565

ที่ ชือ่คู่สัญญา ชือ่โครงการ  งบประมาณ ท าสัญญา คงเหลือ
จัดซ้ือจัดจ้าง

โดยวิธี



สัญญาลงวันที่ เลขทีส่ัญญา

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกระทงิ  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบรุรีมัย์
หมวดทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง ปงีบประมาณ 2565

ที่ ชือ่คู่สัญญา ชือ่โครงการ  งบประมาณ ท าสัญญา คงเหลือ
จัดซ้ือจัดจ้าง

โดยวิธี

24 หจก.บุษราการโยธา 2021 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมสายทางบ้านหนองผะองค์ - บ้าน
หนองซอแซ (บร.ถ.๑๘๔ - ๐๑) กวา้ง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ ๘๗๕ ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกระทิง อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย์

      492,000        454,000       38,000 เฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2565 52/2565

25 หจก.ถนอมทรัพย์การโยธา
 2022

กอ่สร้างหอ้งน้ า อบต.หนองกระทิง       240,000        239,000         1,000 เฉพาะเจาะจง 13 กนัยายน 2565 60/2565

26 หจก.โมจเิมจิ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมูท่ี ่4 บ้านหนองผะ
องค์ - หมูท่ี ่3 บ้านหนองซอแซ รหสั บร.ถ. 184 – 01 
จ านวน 2 ช่วง

      487,000        485,000         2,000 เฉพาะเจาะจง 22 กนัยายน 2565 61/2565

27 หจก.บุษราการโยธา 2021 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวดัป่าบ้าน
หนองปลาไหล หมูท่ี ่6

      429,000        402,000       27,000 เฉพาะเจาะจง 22 กนัยายน 2565 62/2565

28 หจก.บุษราการโยธา 2021 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านครูทีป หมูท่ี ่6
 บ้านหนองปลาไหล

      140,000        134,000         6,000 เฉพาะเจาะจง 22 กนัยายน 2565 63/2565

 17,464,000   16,508,000    956,000รวม

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน 26 ครั้ง รวมเงินงบประมาณ 6,752,000 บาท               

รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 6,628,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของจ านวนครั้งที่ด าเนินการทั้งหมด
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จ านวน 2 ครั้ง รวมเงินงบประมาณ 10,712,000 บาท                                                        

รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 9,880,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของจ านวนครั้งท่ีด าเนินการท้ังหมด
- การจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวน 0 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนครั้งท่ีด าเนินการทั้งหมด

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง
- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานได้
- ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท าให้เกิดความไม่เข้าใจอย่างชัดเจน

แนวทางแก้ไข
- ติดตามผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการให้มากที่สุด
- เจ้าหน้าที่ควรได้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการมากยิ่งขึ้น


