สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม
สานักงานเทศบาลตาบลโซง
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561
ลาดับ

งานที่จัดหรือจัดจ้าง
1 จัดซื้อวัสดุตกแต่งสถานทีใ่ นการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจาปี 2561
2 จัดซื้อวัสดุสาหรับจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจาปี 2561
3 จัดซือ้ วัสดุของรางวัลสาหรับมอบให้เด็กที่มาร่วมกิจกรรมการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติประจาปี 2561
4 จ้างเหมาจัดทาป้ายเชิญชวนประชาชนเสียภาษีประจาปี 2561
5 จ้างเหมาจัดทาป้ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจาปี 2561
6 จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2561
7 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโชคสมบูรณ์
หมู่ที่ 11 (เส้นข้างโรงเรียนไปฟาร์มโคนม)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
1,985.00
2,980.00
17,000.00

วิธีซื้อหรือ
ราคากลาง
จ้าง

รายชื่อและราคาที่เสนอ

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนโชติ 1,985.00
3,000.00
"
ร้านธนโชติ 2,980.00
17,000.00
"
ร้านธนโชติ 17,000.00

แบบ สขร. 1

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านธนโชติ 1,989.00
ร้านธนโชติ 2,980.00
ร้านธนโชติ 17,000.00

เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
คัดเลือกโดย
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
สรุป
เสนอราคาต่าสุด ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2561 ลว.10 ม.ค.61

"
"

ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2561 ลว.10 ม.ค.61
ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/2561 ลว.10 ม.ค.62

5,746.00
2,400.00

6,000.00
2,400.00

"
"

"
"

ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2561 ลว.8 ม.ค.61

ร้านอรอุมา ปริ้นท์ & มีเดีย 2,400.00 ร้านอรอุมา ปริ้นท์ & มีเดีย 2,400.00

5,000.00

5,000.00

"

ร้านมดยิ้ม 5,000.00

ร้านมดยิ้ม 5,000.00

"

ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2561 ลว.10 ม.ค.61

87,000.00

89,000.00

"

หจก.อุบลลาปางก่อสร้าง 87,000.00

หจก.อุบลลาปางก่อสร้าง 87,000.00

"

สัญญาจ้างเลขที่ 5/2561 ลว.12 ม.ค.61

หจก.อุบลลาปางก่อสร้าง 450,000.00

"

สัญญาจ้างเลขที่ 6/2561 ลว.12 ม.ค.61

หจก.ศรีสมหวังก่อสร้าง 50,000.00

"

สัญญาจ้างเลขที่ 7/2561 ลว.15 ม.ค.61

หจก.ศรีสมหวังก่อสร้าง 39,000.00

"

สัญญาจ้างเลขที่ 8/2561 ลว.15 ม.ค.61

หจก.อุบลลาปางก่อสร้าง 35,000.00

"

สัญญาจ้างเลขที่ 9/2561 ลว.16 ม.ค.61

หจก.อุบลลาปางก่อสร้าง 31,000.00

"

สัญญาจ้างเลขที่ 10/2561 ลว.16 ม.ค.61

ร้านป้อมโฆษณา 5,746.00 ร้านป้อมโฆษณา 5,746.00

ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2561 ลว.10 ม.ค.61

หจก.ประวันิทย์อคี วิปเม้นท์ 88,000.00

หจก.ศรีสมหวังก่อสร้าง 89,000.00

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านค้อ หมู่ที่ 7
(ต่อจากเดิมบ้านค้อไปบ้านน้อยตาหวาน)

450,000.00

454,000.00

"

หจก.อุบลลาปางก่อสร้าง 450,000.00
หจก.ประวันิทย์อีควิปเม้นท์ 451,000.00

หจก.ศรีสมหวังก่อสร้าง 452,000.00

9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านน้ายืน หมู่ที่ 6
(เส้นนายรุณ คาแพงไปฐานปฎิบัติการพะยูงเจ็ดนาง)

50,000.00

52,000.00

"

หจก.ศรีสมหวังก่อสร้าง 50,000.00
หจก.อุบลลาปางก่อสร้าง 51,000.00
หจก.ประวันวิทย์อีควิปเม้นท์ 52,000.00

10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านน้ายืน หมู่ที่ 6
(เส้นพลาญตีนหมาไปไร่นายโสภา นพตะนา)

39,000.00

40,000.00

"

หจก.ศรีสมหวังก่อสร้าง 39,000.00
หจก.อุบลลาปางก่อสร้าง 39,500.00
หจก.ประวันวิทย์อีควิปเม้นท์ 40,000.00

11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหัวน้า หมู่ที่ 3
(เส้นไร่นายใบไปห้วยซัน)

35,000.00

36,000.00

"

หจก.อุบลลาปางก่อสร้าง 35,000.00
หจก.ประวันิทย์อคี วิปเม้นท์ 35,500.00

หจก.ศรีสมหวังก่อสร้าง 36,000.00

12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหัวน้าหมู่ที่ 3 เส้นจาก
สามแยกบ้านหัวน้าไปถึงไร่นางดวงจิต บังจูม)

31,000.00

32,000.00

"

หจก.อุบลลาปางก่อสร้าง 31,000.00
หจก.ประวันิทย์อคี วิปเม้นท์ 31,500.00

หจก.ศรีสมหวังก่อสร้าง 36,000.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม
สานักงานเทศบาลตาบลโซง
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561
ลาดับ

งานที่จัดหรือจัดจ้าง
13 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหัวน้า หมู่ที่ 3 (เส้นอ่าง
เก็บน้าห้วยตาโกย)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง
31,000.00

วิธีซื้อหรือ
ราคากลาง
จ้าง
32,000.00

"

รายชื่อและราคาที่เสนอ
หจก.อุบลลาปางก่อสร้าง 31,000.00

แบบ สขร. 1

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
หจก.อุบลลาปางก่อสร้าง 31,000.00

เหตุผลที่
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
คัดเลือกโดย
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
สรุป
สัญญาจ้างเลขที่ 11/2561 ลว.16 ม.ค.61
"

หจก.ศรีสมหวังก่อสร้าง 31,500.00
หจก.ประวันวิทย์อีควิปเม้นท์ 32,500.00

14 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหัวน้า หมู่ที่ 3 (เส้นวัดป่า
หัวน้าไปหนองแจงแมง)

23,000.00

24,000.00

"

หจก.ศรีสมหวังก่อสร้าง 23,000.00

หจก.ศรีสมหวังก่อสร้าง 23,000.00

"

สัญญาจ้างเลขที่ 12/2561 ลว.17 ม.ค.61

หจก.ศรีสมหวังก่อสร้าง 18,500.00

"

สัญญาจ้างเลขที่ 13/2561 ลว.17 ม.ค.61

หจก.ศรีสมหวังก่อสร้าง 435,000.00

"

สัญญาจ้างเลขที่ 14/2561 ลว.19 ม.ค.61

"

สัญญาจ้างเลขที่ 15/2561 ลว.19 ม.ค.61

หจก.อุบลลาปางก่อสร้าง 23,500.00
หจก.ประวันวิทย์อีควิปเม้นท์ 34,000.00

15 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านน้อยตาหวาน หมู่ที่ 8
(ช่วงท่อระบายน้าหน้าวัดน้อยรัตนมงคล)

18,500.00

19,000.00

"

หจก.ศรีสมหวังก่อสร้าง 18,500.00
หจก.อุบลลาปางก่อสร้าง 19,000.00
หจก.ประวันวิทย์อีควิปเม้นท์ 19,000.00

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านตาโม หมู่ที่ 4
(เส้นจากบ้านนางทูลไปห้วยโพธิ์)

435,000.00

440,000.00

"

หจก.ศรีสมหวังก่อสร้าง 435,000.00
หจก.อุบลลาปางก่อสร้าง 437,000.00
หจก.ประวันวิทย์อคี วิปเม้นท์ 438,000.00

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโซง หมู่ที่ 1
(เส้น ศพด.บ้านโซงไปถึงบ้านนายบุญธรรม)

203,000.00

206,000.00

"

หจก.อุบลลาปางก่อสร้าง 203,000.00

หจก.ศรีสมหวังก่อสร้าง 204,000.00
หจก.ประวันวิทย์อคี วิปเม้นท์ 204,000.00

