
                   แบบ สขร .๑

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จ้าง รายชื่อผู้ซ้ือ/รับ ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก  เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง เอกสารสอบราคา ที่เสนอ     ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาเอกชนก าจัดขยะมูลฝอย 499,200.00    499,200.00     โดยวธิเีฉพาะ  - หจก.กลุ่มบา้นตาลพฒันา หจก.กลุ่มบา้นตาลพฒันา เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  1/2561

ตามปริมาณที่ก าจัดจริง เจาะจง เสนอราคา 499,200.00 ราคาอนุมัติ 499,200.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  2  ตุลาคม  2560

2 จ้างดูแลรักษาปรับปรุงสภาพภมูิทศัน์ 269,250.00    269,250.00     โดยวธิเีฉพาะ  - เรือนจ าจังหวดัล าพนู เรือนจ าจังหวดัล าพนู เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  2/2561

สวนสาธารณะ สวนหย่อม คูเมือง เจาะจง เสนอราคา 269,250.00 ราคาอนุมัติ 269,250.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  2  ตุลาคม  2560

ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพนู

3 จ้างเหมาเอกชนก าจัดขยะมูลฝอย 499,200.00    499,200.00     โดยวธิเีฉพาะ  - หจก.กลุ่มบา้นตาลพฒันา หจก.กลุ่มบา้นตาลพฒันา เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  4/2561

ตามปริมาณที่ก าจัดจริง เจาะจง เสนอราคา 499,200.00 ราคาอนุมัติ 499,200.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  7  พฤศจิกายน  2560

4 จ้างท างานวางระบบสายไฟฟา้พร้อมติดต้ัง 150,800.00    150,800.00     โดยวธิเีฉพาะ  - หจก.สิงหค์อนสตรัคชั่น2016 หจก.สิงหค์อนสตรัคชั่น2016 เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  5/2561

โคมLED+ตู้ควบคุมเสาไฟฟา้แสงสวา่ง เจาะจง เสนอราคา 150,800.00 ราคาอนุมัติ 150,800.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่ 21  พฤศจิกายน 2560

สาธารณะ บริเวณอนุสาวรีย์พระนางเจ้า

จามเทวฯี

5 จ้างท างานวางระบบไฟฟา้ภายในเขต 497,400.00    497,400.00     โดยวธิเีฉพาะ  - หจก.สิงหค์อนสตรัคชั่น2016 หจก.สิงหค์อนสตรัคชั่น2016 เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  6/2561

เทศบาลเมืองล าพนูพร้อมติดต้ังโคมไฟ เจาะจง เสนอราคา 497,400.00 ราคาอนุมัติ 497,400.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่ 21  พฤศจิกายน 2560

LEDและตู้ควบคุมเสาไฟฟา้แสงสวา่งฯ

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม  2560 - เดือนมิถุนายน  2561  .....

                                                           ชื่อหน่วยงาน .....งานพสัดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองล าพนู.........

                                                           วนัที่ ...... 16......เดือน......กรกฎาคม....... พ.ศ. 2561...

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



                   แบบ สขร .๑

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จ้าง รายชื่อผู้ซ้ือ/รับ ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก   เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

หรือจ้าง เอกสารสอบราคา ที่เสนอ     ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6 จ้างเหมาเอกชนก าจัดขยะมูลฝอย 499,200.00    499,200.00     โดยวธิเีฉพาะ  - หจก.กลุ่มบา้นตาลพฒันา หจก.กลุ่มบา้นตาลพฒันา เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  7/2561

ตามปริมาณที่ก าจัดจริง เจาะจง เสนอราคา 499,200.00 ราคาอนุมัติ 499,200.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  18  ธนัวาคม  2560

7 จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ 6,491,500.00  6,641,400.00  โดยวิธี 1.บจก. เอ ซี เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ 1.บจก.พีซีเอ็นคอร์ป(มหาชน) หจก.รุ่งโพธิส์ลิตา เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุดและ สัญญาจ้างที่  8/2561

ติคคอนกรีตถนนเจริญราษฎร์ ประกวดราคา 2.บจก.พีซีเอ็น คอร์ป(มหาชน) เสนอราคา 5,358,000.00 ราคา 3,970,000.00 มีคุณสมบติัถูกต้องตรงตาม ลงวนัที่  29  ธนัวาคม  2560

อเิล็กทรอนกิส์ 3.หจก.ล าธาร คอนสตรัคชั่น 2.บจก.เชียงใหม่ทวีผลคอนสตรัคชั่น ประกาศของเทศบาลเมือง

(e-bidding) 4.บจก.เชียงใหม่ทวีผลคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 4,200,000.00 ล าพนู

5.บจก.เอกทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น 3.บจก.วัฒนาดีวีลอปเม้นท์

6.บจก.วัฒนา ดีวีลอปเม้นท์ เสนอราคา 4,410,000.00

7.บจก.เชียงใหม่มีโชค 4.บจก.เชียงใหม่มีโชค

8.บจก.สามารถ คอนสตรัคชั่นเชียงใหมเ่สนอราคา 4,790,000.00

9.หจก.เอกภพก่อสร้าง 5.บจก.สามารถคอนสตรัคชั่น เชียงใหม่

10.หจก.ล าพูนวันเฉลิม เสนอราคา 5,500,000.00

11.หจก.สินทวีเคหะกิจ 6.หจก.เอกภพก่อสร้าง

12.หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา เสนอราคา 5,844,000.00

13.ธนะชัยแอสโซซิเอท 7.หจก.สินทวีเคหะกิจ

เสนอราคา 5,500,000.00

8.หจก.รุ่งโพธิ์สลิตา

เสนอราคา 3,970,000.00

                                                           ชื่อหน่วยงาน .....งานพสัดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองล าพนู.........

                                                           วนัที่ ...... 11......เดือน......ตุลาคม....... พ.ศ. 2560...

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม  2560 - เดือนมิถุนายน  2561  .....



                   แบบ สขร .๑

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จ้าง รายชื่อผู้ซ้ือ/รับ ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก  เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

หรือจ้าง เอกสารสอบราคา ที่เสนอ     ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

8 จ้างเหมาเอกชนก าจัดขยะมูลฝอย 6,320,600.00  6,320,600.00  โดยวิธี 1.หจก.เพชรแดงก่อสร้าง 1.หจก.กลุ่มบา้นตาลพฒันา หจก.กลุ่มบา้นตาลพฒันา เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุดและ สัญญาจ้างที่  9/2561

ตามปริมาณที่ก าจัดจริง ประกวดราคา 2.หจก.กลุ่มบา้นตาลพฒันา เสนอราคา 6,292,000.00 ราคาอนุมัติ 5,852,000.00 มีคุณสมบติัถูกต้องตรงตาม ลงวนัที่  8  มกราคม  2561

อเิล็กทรอนกิส์ 3.หจก.ทรายเพชรก่อสร้าง 2.หจก.ทรายเพชรก่อสร้าง ประกาศของเทศบาลเมือง

(e-bidding) 4.บจก.เชียงใหม่เมืองสะอาด เสนอราคา 6,320,600.00 ล าพนู

5.หจก.พลเจริญคอนกรีต

6.สิณิฏาการโยธา

7.ล าพนูวฒันาการโยธา

9 ซ้ือรถขุดไฮโดรลิกแบบตีนตะขาบ 1,500,000.00  1,500,000.00  โดยวธิี 1.หจก.อนันตภัณฑ์แทรคเตอร์ 2548 หจก.อนันตภัณฑ์แทรคเตอร์ 2548 หจก.อนันตภัณฑ์แทรคเตอร์ 2548 เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาซ้ือที่ 1/2561

(Hydraulic Excavator)ขนาดไม่น้อยกวา่ คัดเลือก 2.บริษทั อุตรดิตถ์ยนตรกิจ จ ากัดเสนอราคา 1,490,000.00 ราคาอนุมัติ 1,490,000.00 เง่ือนไขในวธิคัีดเลือก ลงวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2561

15 ตัน และไม่น้อยกวา่ 47 แรงม้า 3.หจก.ว.ีท.ีเอส.แทรกเตอร์

พร้อมใบมีดดันดินด้านหน้า

10 จ้างเหมาก่อสร้างยกระดับรางระบายน้ า 268,100.00    268,100.00     โดยวธิเีฉพาะ  - หจก.เอก - ศุภฤกษก์่อสร้าง หจก.เอก - ศุภฤกษก์่อสร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  10/2561

ค.ส.ล. ถนนอินทยงยศ ซอย ๑ เจาะจง เสนอราคา 268,100.00 ราคาอนุมัติ 268,100.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  6  มีนาคม  2561

11 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ โดยวธิเีฉพาะ  - นายมานพ  โกมลธง นายมานพ  โกมลธง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  11/2561

อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เจาะจง เสนอราคา  250,000.00 ราคาอนุมัติ 250,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  12  มีนาคม  2561

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม  2560 - เดือนมิถุนายน  2561  .....

                                                           ชื่อหน่วยงาน .....งานพสัดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองล าพนู.........

                                                           วนัที่ ...... 16......เดือน......กรกฎาคม....... พ.ศ. 2561...

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



                   แบบ สขร .๑

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จ้าง รายชื่อผู้ซ้ือ/รับ ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก

หรือจ้าง เอกสารสอบราคา ที่เสนอ

12 จ้างเหมาก่อสร้างหอ้งน้ าสาธารณะ 1,575,000.00  1,575,500.00  โดยวิธี 1.หจก.ศิริศักด์ิพลูผลก่อสร้าง 1.หจก.เอก - ศุภฤกษก์่อสร้าง หจก.ศิลาขลังการจัดการ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุดและ สัญญาจ้างที่  12/2561

ตลาดสดหนองดอก ประกวดราคา 2.หจก.ทองดี การก่อสร้าง เสนอราคา 1,600,000.00 ราคาอนุมัติ 1,570,000.00 มีคุณสมบติัถูกต้องตรงตาม ลงวนัที่  21  มีนาคม  2561

อเิล็กทรอนกิส์ 3.หจก.สุริยันการค้า 2.หจก.ศิลาขลังการจัดการ ประกาศของเทศบาลเมือง

(e-bidding) 4.หจก.เอ็มดีล าพนูก่อสร้าง เสนอราคา 1,575,500.00 ล าพนู

5.หจก.เอก-ศุภฤกษก์่อสร้าง

6.หจก. 223 วศิวการ

7.หจก.ศิลาขลังการจัดการ

8.หจก.ดีบรรพต

9.หจก.ปาปาอินพนิิต้ี

10.หจก.จรูญพรรทรัพย์อนันต์

11.หจก.ชณกุล ก่อสร้าง

12.แพทพบีคีอนสตรัคชั่น

13.นาย สวราชญ์ กันธยิะ

14.เอ็น อาร์ การค้า

15.อุทยัพาณิชย์

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม  2560 - เดือนมิถุนายน  2561  .....

                                                           ชื่อหน่วยงาน .....งานพสัดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองล าพนู.........

                                                           วนัที่ ...... 16......เดือน......กรกฎาคม....... พ.ศ. 2561...

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

 เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

  ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



                   แบบ สขร .๑

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จ้าง รายชื่อผู้ซ้ือ/รับ ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก

หรือจ้าง เอกสารสอบราคา ที่เสนอ

13 จ้างเหมาก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. 57,800.00       57,800.00       โดยวธิเีฉพาะ  - นายมานพ  โกมลธง นายมานพ  โกมลธง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  13/2561

ถนนวงัขวา ซอย ๒ เจาะจง เสนอราคา 57,800.00 ราคาอนุมัติ 57,800.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  22  มีนาคม  2561

14 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ 42,800.00       42,800.00       โดยวธิเีฉพาะ  - หจก.โรงโม่หนิแม่พนัหมื่น หจก.โรงโม่หนิแม่พนัหมื่น เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  14/2561

ติคคอนกรีต ถนนบา้นหลวย ซอย ๔ เจาะจง เสนอราคา 42,800.00 ราคาอนุมัติ 42,800.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  22  มีนาคม  2561

15 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ 312,700.00    312,700.00     โดยวธิเีฉพาะ  - หจก.โรงโม่หนิแม่พนัหมื่น หจก.โรงโม่หนิแม่พนัหมื่น เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  15/2561

ติคคอนกรีต ถนนราชวงค์ เจาะจง เสนอราคา 304,000.00 ราคาอนุมัติ 304,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  26  มีนาคม  2561

16 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ 218,400.00    218,400.00 โดยวธิเีฉพาะ  - หจก.โรงโม่หนิแม่พนัหมื่น หจก.โรงโม่หนิแม่พนัหมื่น เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  16/2561

ติคคอนกรีต ถนนเจริญราษฎร์ ซอย ๔ เจาะจง เสนอราคา 216,000.00 ราคาอนุมัติ 216,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  27  มีนาคม  2561

17 จ้างติดต้ังระบบชุดกระจายเสียงผ่าน 500,000.00    500,000.00     โดยวธิเีฉพาะ  - ร้าน เอส ท ีเค เซอร์วสิ ร้าน เอส ท ีเค เซอร์วสิ เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  17/2561

โครงข่ายไร้สายทางไกลอัตโนมัติ เจาะจง เสนอราคา 498,160.00 ราคาอนุมัติ 498,160.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  30  มีนาคม  2561

18 จ้างดูแลรักษาปรับปรุงสภาพภมูิทศัน์ 265,500.00    265,500.00     โดยวธิเีฉพาะ  - เรือนจ าจังหวดัล าพนู เรือนจ าจังหวดัล าพนู เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  18/2561

สวนสาธารณะ สวนหย่อม คูเมือง เจาะจง เสนอราคา 265,500.00 ราคาอนุมัติ 265,500.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  2  เมษายน  2561

ภายในเขตเทศบาลเมืองล าพนู

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม  2560 - เดือนมิถุนายน  2561  .....

                                                           ชื่อหน่วยงาน .....งานพสัดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองล าพนู.........

                                                           วนัที่ ...... 16......เดือน......กรกฎาคม....... พ.ศ. 2561...

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

 เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

  ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



                   แบบ สขร .๑

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จ้าง รายชื่อผู้ซ้ือ/รับ ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก

หรือจ้าง เอกสารสอบราคา ที่เสนอ

19 จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 45,400.00       45,400.00       โดยวธิเีฉพาะ  - หจก.เอก - ศุภฤกษก์่อสร้าง หจก.เอก - ศุภฤกษก์่อสร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  19/2561

ถนนราชวงศ์ ซอยหลังศาลากลางฯ เจาะจง เสนอราคา 45,400.00 ราคาอนุมัติ 45,400.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  4  เมษายน  2561

20 จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. 168,000.00    168,000.00     โดยวธิเีฉพาะ  - หจก.เอก - ศุภฤกษก์่อสร้าง หจก.เอก - ศุภฤกษก์่อสร้าง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  20/2561

ถนนล าพนู-ปา่ซาง ซอยบปุผาสวรรค์ ซ.๔ เจาะจง เสนอราคา 168,000.00 ราคาอนุมัติ 168,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่  4  เมษายน  2561

21 จ้างเหมาก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. 245,700.00    245,700.00     โดยวธิเีฉพาะ  - นายมานพ  โกมลธง นายมานพ  โกมลธง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  21/2561

ถนนบา้นหลวย ซอยแยกข้างบา้น เจาะจง เสนอราคา 224,000.00 ราคาอนุมัติ 224,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่ 11  เมษายน  2561

นางจ าลอง ยาสมุทร

22 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศาลาธรรม 33,000.00       33,000.00       โดยวธิเีฉพาะ  - นางสาวรุ่งทศันีย์  แก้วธดิา นางสาวรุ่งทศันีย์  แก้วธดิา เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  22/2561

วดัไชยชนึกร้าง เจาะจง เสนอราคา 33,000.00 ราคาอนุมัติ 33,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่ 17  เมษายน  2561

23 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ 493,000.00    493,000.00     โดยวธิเีฉพาะ  - หจก.โรงโม่หนิแม่พนัหมื่น หจก.โรงโม่หนิแม่พนัหมื่น เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  23/2561

ติคคอนกรีตถนนล าพนู - ปา่ซาง เจาะจง เสนอราคา 493,000.00 ราคาอนุมัติ 493,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2561

24 จ้างเหมาก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. 210,000.00    210,000.00     โดยวธิเีฉพาะ  - นายมานพ  โกมลธง นายมานพ  โกมลธง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  24/2561

ถนนรอบเมืองนอก หน้าโรงน้ าแข็งเก่า เจาะจง เสนอราคา 210,000.00 ราคาอนุมัติ 210,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2561

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม  2560 - เดือนมิถุนายน  2561  .....
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                                                           วนัที่ ...... 16......เดือน......กรกฎาคม....... พ.ศ. 2561...

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

 เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

  ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



                   แบบ สขร .๑

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จ้าง รายชื่อผู้ซ้ือ/รับ ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก

หรือจ้าง เอกสารสอบราคา ที่เสนอ

25 จ้างร้ือถอนและติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์ 495,000.00    495,000.00     โดยวธิเีฉพาะ  - บจก.ดีไลทต้ิ์ง อนิเตอร์เนชั่นแนล บจก.ดีไลทต้ิ์ง อนิเตอร์เนชั่นแนล เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  25/2561

LED FULL COLOR เจาะจง เสนอราคา 495,000.00 ราคาอนุมัติ 495,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่ 17  พฤษภาคม 2561

26 จ้างเหมาก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. 33,750.00       33,750.00       โดยวธิเีฉพาะ  - นายมานพ  โกมลธง นายมานพ  โกมลธง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  26/2561

ถนนช่างฆ้อง ซอย ๖ เจาะจง เสนอราคา 31,000.00 ราคาอนุมัติ 31,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2561

27 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ 137,200.00    137,200.00     โดยวธิเีฉพาะ  - หจก.โรงโม่หนิแม่พนัหมื่น หจก.โรงโม่หนิแม่พนัหมื่น เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  27/2561

ติคคอนกรีต ถนนบา้นหลวย ซอย ๑๐ เจาะจง เสนอราคา 137,200.00 ราคาอนุมัติ 137,200.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่ 15  มิถุนายน  2561

28 จ้างบริการเอกชนด าเนินการขุดลอกและ 495,850.00    495,850.00 โดยวธิเีฉพาะ  - บริษทั 18 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษทั 18 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  28/2561

ดูดเศษวสัดุ ดินตะกอน ดินเลนในทอ่ เจาะจง เสนอราคา 495,835.00 ราคาอนุมัติ 495,835.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่ 6  กรกฎาคม  2561

ระบายน้ าภายในเขตเทศบาลเมืองล าพนู

29 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ 196,000.00    196,000.00     โดยวธิเีฉพาะ  - หจก.โรงโม่หนิแม่พนัหมื่น หจก.โรงโม่หนิแม่พนัหมื่น เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  28/2561

ติคคอนกรีต ถนนจามเทว ีซอย ๗ เจาะจง เสนอราคา 196,000.00 ราคาอนุมัติ 196,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่ 15  มิถุนายน  2561

30 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ 101,700.00    101,700.00     โดยวธิเีฉพาะ  - หจก.โรงโม่หนิแม่พนัหมื่น หจก.โรงโม่หนิแม่พนัหมื่น เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  29/2561

ติคคอนกรีต ซอยหน้าวดัสังฆาราม เจาะจง เสนอราคา 101,700.00 ราคาอนุมัติ 101,700.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่ 15  มิถุนายน  2561

ถนนประตูล้ี
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เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
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                   แบบ สขร .๑

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จ้าง รายชื่อผู้ซ้ือ/รับ ผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก

หรือจ้าง เอกสารสอบราคา ที่เสนอ

31 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้ า - 47,000.00       47,000.00       โดยวธิเีฉพาะ  - นายมานพ  โกมลธง นายมานพ  โกมลธง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  30/2561

หอ้งส้วม อาคารศูนย์บริการผู้สูงอายุ เจาะจง เสนอราคา 47,000.00 ราคาอนุมัติ 47,000.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่ 15  มิถุนายน  2561

32 จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารแพทย์ 47,600.00       47,600.00       โดยวธิเีฉพาะ  - นายมานพ  โกมลธง นายมานพ  โกมลธง เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องตาม สัญญาจ้างที่  31/2561

แผนไทย(ด้านทศิตะวนัออก) เจาะจง เสนอราคา 47,600.00 ราคาอนุมัติ 47,600.00 เง่ือนไขในวธิเีฉพาะเจาะจง ลงวนัที่ 15  มิถุนายน  2561
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