
ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคา โดยสังเขป

๑ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่ิงก่อสร้าง ๑,๓๕๙,๘๐๐ E-Auction  

ส่ิงสาธารณูปโภค จ านวน ๔ โครงการ  (๑,๓๕๙,๘๐๐.-) เลขที่ E-จ.๓/๒๕๕๘

งบประมาณ ๑,๓๕๙,๘๐๐ บาท ลว.๑ ธ.ค.๒๕๕๗

(คร้ังที่ ๒)  โดยแบง่ขายเอกสารเปน็

 ๒ ชุด  ดังนี้

ชุดที่ ๑

งานก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รวม ๘๑๖,๘๐๐ ยกเลิกเน่ืองจาก

๓ โครงการ งบประมาณ ๘๑๖,๘๐๐  (๘๑๖,๘๐๐.-)  - ไม่มีผู้ยื่นเอกสารประมูลจ้าง

บาท

ชุดที่ ๒

งานปรับปรุงและก่อสร้างศาลาอเนก ๕๔๓,๐๐๐ ยกเลิกเน่ืองจาก

ประสงค์ สุสานศรีโพธาราม หมู่ที่ ๕  (๕๔๓,๐๐๐.-)  - ไม่มีผู้ยื่นเอกสารประมูลจ้าง

ต าบลยางเนิ้ง 

งบประมาณ ๕๔๓,๐๐๐ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบาลต าบลยางเน้ิง



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคา โดยสังเขป

๒ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ๔,๕๕๗,๓๐๐ E-Auction

ก่อสร้างถนนและส่ิงก่อสร้าง  (๔,๕๕๗,๓๐๐.-) เลขที่ E-จ.๔/๒๕๕๘

สาธารณูปโภค โดยแบง่ขายเอกสาร ลว.๑๑ ธ.ค.๒๕๕๗

เปน็ ๓ ชุด รายละเอียดดังนี้

ชุดที่ ๑

 ประเภทงานถนนจ านวน ๙ โครงการ ๑,๕๒๗,๗๐๐ ๑.หจก.เทพศักด์ิสิทธิก์ารโยธา   ๑,๕๒๒,๕๐๐ บาท หจก.เทพศักด์ิสิทธิก์ารโยธา เสนอราคาต่ าสุด

งบประมาณ ๑,๕๒๗,๗๐๐  บาท  (๑,๕๒๗,๗๐๐.-) ๒.หจก.เพชรนคร แอนด์ ซัน ฯ  ๑,๕๒๔,๐๐๐ บาท ราคา ๑,๕๒๒,๐๐๐ บาท

ราคากลาง ๑,๕๒๗,๗๐๐ บาท ๓.หจก.ผาปนูวศิวกรรม           ๑,๕๒๔,๐๐๐ บาท ลดให ้๕๐๐ บาท

ชุดที่ ๒

ประเภทงานงานวางทอ่,รางระบายน้ า ๑,๘๘๙,๓๐๐ ยกเลิกเน่ืองจาก

จ านวน ๑๑ โครงการ  (๑,๘๘๙,๓๐๐.-)  - ไม่มีผู้ยื่นเอกสารประมูลจ้าง

งบประมาณ  ๑,๘๘๙,๓๐๐  บาท

ราคากลาง  ๑,๘๘๙,๓๐๐ บาท

ชุดที่ ๓

ประเภทงานก่อสร้างก าแพงกันดิน, ๑,๑๔๐,๓๐๐ ยกเลิกเน่ืองจาก

ราวกันตก จ านวน  ๒  โครงการ  (๑,๑๔๐,๓๐๐.-)  - ไม่มีผู้ยื่นเอกสารประมูลจ้าง

งบประมาณ  ๑,๑๔๐,๓๐๐  บาท  

ราคากลาง   ๑,๑๔๐,๓๐๐  บาท



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคา โดยสังเขป

๓ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ๑,๑๒๘,๗๓๓ สอบราคา

ผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต และ  (๑,๑๒๘,๗๓๓.-) เลขที่ ๒/๒๕๕๘

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  ๔ ลว. ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๗

โครงการ  งบประมาณ ๑,๑๒๘,๗๓๓

บาท  โดยแบง่ขายเอกสารเปน็ ๒ ชุด

ดังนี้

ชุดที่ ๑

ก่อสร้างปรัปปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก ๔๕๐,๐๐๐ ๑.หจก. ๒๒๓ วศิวการ           ๔๕๐,๐๐๐  บาท บริษทั กาญจนา เสนอราคาต่ าสุด

คอนกรีต ปากซอยเทศบาล ๑๙ ถึง  (๔๕๐,๐๐๐.-) ๒.ร้านขวญัดาวธรุกิจ              ๔๕๐,๐๐๐  บาท ธรุกิจก่อสร้าง

บา้นนายค า มีสัตย์ หมู่ที่ ๒ ต.ยางเนิ้ง ๓.บริษทักาญจนาธรุกิจก่อสร้าง ๔๔๘,๐๐๐  บาท ๔๔๘,๐๐๐ บาท

ชุดที่ ๒

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ๖๗๘,๗๓๓ ๑.หจก. ๒๒๓ วศิวการ           ๖๗๘,๗๓๓  บาท หจก.ผาปนูวศิวกรรม เสนอราคาต่ าสุด

ขยายผิวจราจรสะพานคอนกรีตเสริม  (๖๗๘,๗๓๓.-) ๒.น.ส.วไิลวรรณ ปราศรัย        ๖๗๘,๗๓๓  บาท ๖๗๘,๐๐๐ บาท

เหล็ก จ านวน ๓ โครงการ ๓.หจก.เทพศักด์ิสิทธิก์ารโยธา   ๖๗๘,๗๓๓  บาท

๔.หจก.ผาปนูวศิวกรรม           ๖๗๘,๐๐๐  บาท

๔ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา สอบราคา

และปรับปรุงตลาดสด รวม ๒ โครงการ เลขที่ ๓/๒๕๕๘

โดยแบง่ขายเอกสารเปน็ ๒ ชุด ดังนี้ ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๗



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก หมายเหตุ

ที่ (ราคากลาง) และราคา โดยสังเขป

ชุดที่ ๑

งานก่อสร้างลานกีฬา ข้างล าน้ าแม่ ๑.หจก.เทพศักด์ิสิทธิก์ารโยธา   ๑๒๐,๐๐๐  บาท หจก.เทพศักด์ิสิทธิ์ เปน็ผู้เสนอราคา

สะลาบ หมู่ที่ ๘ ต าบลสารภี การโยธา รายเดียวที่มีคุณสมบติั

๑๑๙,๐๐๐  บาท ครบถ้วน

ลดราคาให ้๑,๐๐๐ บาท

ชุดที่ ๒ ยกเลิกเน่ืองจาก

งานปรับปรุงตลาดสด  - ไม่มีผู้ยื่นเอกสารประมูลจ้าง

๕ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา ๒,๕๐๐,๐๐๐ E-Auction  -อยู่ในระหวา่งขายเอกสารประกวดราคา

หมู่บา้น แบบบาดาลขนาดใหญ่ ตาม  (๒,๕๐๐,๐๐๐.-) เลขที่ E-จ.๕/๒๕๕๘

แบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ า ลว.๑๙ ธ.ค.๒๕๕๗

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 


