แบบรายงานสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลบ้านตาด อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ลาดับที่

1

2

3

งานทีจ่ ัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่
วิธีซอื้ หรือ
ราคากลาง
จัดซือ้ จัดจ้าง
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

เลขทีแ่ ละ
ผู้ได้รับการ
เหตุผลที่
วันทีข่ อง
คัดเลือกและราคา คัดเลือกโดย สัญญาหรือ
ทีต่ กลงซือ้ หรือจ้าง
สรุป
ข้อตกลงใน
การซือ้ หรือจ้าง

ร้านที-เซอร์วิส
เพราะเป็นผู้มี สัญญาซื้อ
เสนอราคา17,000 อาชีพขาย
เลขที่77/2565
บาท
พัสดุโดยตรง ลว.7ก.พ.2565

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ร้านที-เซอร์วิส เสนอ
17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา17,000 บาท

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

หจก.บีแอนด์บี
เพราะเป็นผู้มี สัญญาซื้อ
หจก.บีแอนด์บีก่อสร้าง
18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง
ก่อสร้าง เสนอราคา อาชีพขาย
เลขที่78/2565
เสนอราคา 18,000 บาท
18,000 บาท
พัสดุโดยตรง ลว.7ก.พ.2565

ซื้อวัสดุสานักงาน

815.00

บจก.นิวง่วนแสงไทย บจก.นิวง่วนแสง
815.00 เฉพาะเจาะจง 2003 เสนอราคา 815 ไทย 2003 เสนอ
บาท
ราคา 815 บาท

เพราะเป็นผู้มี สัญญาซื้อ
อาชีพขาย
เลขที่79/2565
พัสดุโดยตรง ลว.7ก.พ.2565

4

5

6

7

8

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ซื้อวัสดุสานักงาน

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

455.00

บจก.บิก๊ ล็อตโฮมโปร
455.00 เฉพาะเจาะจง ดักส์ เสนอราคา 455
บาท

สัญญาซื้อ
บจก.บิก๊ ล็อตโฮม เพราะเป็นผู้มี
เลขที่80/2565
โปรดักส์ เสนอราคา อาชีพขาย
ลว.14ก.พ.
455 บาท
พัสดุโดยตรง
2565

2,100.00

สัญญาซื้อ
บจก.บิก๊ ล็อตโฮมโปร บจก.บิก๊ ล็อตโฮม เพราะเป็นผู้มี
เลขที่81/2565
2,100.00 เฉพาะเจาะจง ดักส์ เสนอราคา 2,100 โปรดักส์ เสนอราคา อาชีพขาย
ลว.14ก.พ.
บาท
2,100บาท
พัสดุโดยตรง
2565

750.00

สัญญาซื้อ
เพราะเป็นผู้มี
ร้านที-เซอร์วิส
เลขที่82/2565
อาชีพขาย
เสนอราคา 750 บาท
ลว.14ก.พ.
พัสดุโดยตรง
2565

750.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านที-เซอร์วิส เสนอ
ราคา 750 บาท

สัญญาซื้อ
บจก.ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอ บจก.ไอคิวเซ้าท์อีสต์ เพราะเป็นผู้มี
เลขที่83/2565
15,750.00 15,750.00 เฉพาะเจาะจง เอ เสนอราคา 15,750 โอเอ เสนอราคา
อาชีพขาย
ลว.18ก.พ.
บาท
15,750 บาท
พัสดุโดยตรง
2565

8,950.00

สัญญาซื้อ
บจก.บิก๊ ล็อตโฮมโปร บจก.บิก๊ ล็อตโฮม เพราะเป็นผู้มี
เลขที่84/2565
8,950.00 เฉพาะเจาะจง ดักส์ เสนอราคา 8,950 โปรดักส์ เสนอราคา อาชีพขาย
ลว.21ก.พ.
บาท
8,950 บาท
พัสดุโดยตรง
2565

9

10

11

12

13

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ซื้อวัสดุงานเลือกตั้ง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ซื้อวัสดุไฟฟ้า

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

7,713.00

บจก.นิวง่วนแสงไทย
7,713.00 เฉพาะเจาะจง 2003 เสนอราคา
7,713 บาท

บจก.นิวง่วนแสง
ไทย 2003 เสนอ
ราคา 7,713 บาท

สัญญาซื้อ
เพราะเป็นผู้มี
เลขที่85/2565
อาชีพขาย
ลว.23ก.พ.
พัสดุโดยตรง
2565

สัญญาซื้อ
หจก.เคอีเอส อิเล็ก เพราะเป็นผู้มี
หจก.เคอีเอส อิเล็กชั่น
เลขที่86/2565
17,150.00 17,150.00 เฉพาะเจาะจง
ชั่น เสนอราคา
อาชีพขาย
เสนอราคา 17,150 บาท
ลว.23ก.พ.
17,150 บาท
พัสดุโดยตรง
2565

2,600.00

2,600.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านที-เซอร์วิส เสนอ
ราคา 2,600 บาท

บจก.บิก๊ ล็อตโฮมโปร
66,544.00 66,544.00 เฉพาะเจาะจง ดักส์ เสนอราคา
66,544 บาท

1,205.00

ร้านที-เซอร์วิส
เสนอราคา 2,600
บาท

สัญญาซื้อ
เพราะเป็นผู้มี
เลขที่87/2565
อาชีพขาย
ลว.23ก.พ.
พัสดุโดยตรง
2565

สัญญาซื้อ
บจก.บิก๊ ล็อตโฮม เพราะเป็นผู้มี
เลขที่88/2565
โปรดักส์ เสนอราคา อาชีพขาย
ลว.24ก.พ.
66,544 บาท
พัสดุโดยตรง
2565

สัญญาซื้อ
บจก.บิก๊ ล็อตโฮมโปร บจก.บิก๊ ล็อตโฮม เพราะเป็นผู้มี
เลขที่89/2565
1,205.00 เฉพาะเจาะจง ดักส์ เสนอราคา 1,205 โปรดักส์ เสนอราคา อาชีพขาย
ลว.25ก.พ.
บาท
1,205 บาท
พัสดุโดยตรง
2565

14

15

16

17

จ้างก่อสร้างประปาผิวดินหอ
ถังเหล็ก ขนาดความจุ 5,000
ลิตร

จ้างเหมาการใช้ระบบ e-book

จ้างติดตั้งระบบ network

จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์

หจก.เดชทวีการช่าง
250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคา 250,000
บาท

สัญญาจ้าง
หจก.เดชทวีการช่าง เพราะเป็นผู้มี
เลขที่
เสนอราคา
อาชีพรับจ้าง
110/2565
250,000 บาท
โดยตรง
ลว.4ก.พ.2565

2,000.00

สัญญาจ้าง
ร้านเอพี
เพราะเป็นผู้มี
ร้านเอพีคอมพิวเตอร์
เลขที่
2,000.00 เฉพาะเจาะจง
คอมพิวเตอร์ เสนอ อาชีพรับจ้าง
เสนอราคา 2,000 บาท
112/2565
ราคา 2,000 บาท โดยตรง
ลว.4ก.พ.2565

500.00

สัญญาจ้าง
เพราะเป็นผู้มี
ร้านที-เซอร์วิส
เลขที่
อาชีพรับจ้าง
เสนอราคา 500 บาท
113/2565
โดยตรง
ลว.4ก.พ.2565

3,600.00

500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านที-เซอร์วิส เสนอ
ราคา 500 บาท

ร้านที-เซอร์วิส เสนอ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา 3,600 บาท

ร้านที-เซอร์วิส
เสนอราคา 3,600
บาท

สัญญาจ้าง
เพราะเป็นผู้มี เลขที่
อาชีพรับจ้าง 114/2565
โดยตรง
ลว.11ก.พ.
2565

18

19

20

21

จ้างโครงการก่อสร้างถนนค
สล. ม.13 สายทางเครือหวาย
ดิน-คลองชลประทาน

จ้างโครงการก่อสร้างถนนค
สล. ม.1 เส้นแยกถนน อด.
1076-อ่างเก็บน้าบ้านจั่น

จ้างทาป้ายไวนิล

จ้างโครงการก่อสร้างถนนค
สล.ม.8 สายทางบ้านอินทร์
แปลง-บ้านนิคมผ่านศึก 2

สัญญาจ้าง
บจก.เอส มหานคร การ บจก.เอส มหานคร เพราะเป็นผู้มี เลขที่
299,500.00 299,500.00 เฉพาะเจาะจง โยธา เสนอราคา
การโยธา เสนอ
อาชีพรับจ้าง 115/2565
299,500 บาท
ราคา 299,500 บาท โดยตรง
ลว.14ก.พ.
2565
บจก.เจริญเลิศ 2016
499,500.00 499,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคา 499,500
บาท

300.00

300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านลลินกราฟฟิค
เสนอราคา 300 บาท

บจก.เจริญเลิศ
2016 เสนอราคา
499,500 บาท

สัญญาจ้าง
เพราะเป็นผู้มี เลขที่
อาชีพรับจ้าง 116/2565
โดยตรง
ลว.15ก.พ.
2565

สัญญาจ้าง
เพราะเป็นผู้มี เลขที่
ร้านลลินกราฟฟิค
อาชีพรับจ้าง 117/2565
เสนอราคา 300 บาท
โดยตรง
ลว.15ก.พ.
2565

สัญญาจ้าง
บจก.เอส มหานคร การ บจก.เอส มหานคร เพราะเป็นผู้มี เลขที่
499,500.00 499,500.00 เฉพาะเจาะจง โยธา เสนอราคา
การโยธา เสนอ
อาชีพรับจ้าง 118/2565
499,500 บาท
ราคา 499,500 บาท โดยตรง
ลว.17ก.พ.
2565

สัญญาจ้าง
เพราะเป็นผู้มี เลขที่
อาชีพรับจ้าง 119/2565
โดยตรง
ลว.18ก.พ.
2565

22

จ้างโครงการก่อสร้างถนนค
สล.ม.14 เส้นหลังโรงเรียน
อุดรธรรมานุสรณ์ไปคุ้มหนอง
เขื่อนฟ้า

23

สัญญาจ้าง
บจก.เอส มหานคร การ บจก.เอส มหานคร เพราะเป็นผู้มี เลขที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนค
499,600.00 499,600.00 เฉพาะเจาะจง โยธา เสนอราคา
การโยธา เสนอ
อาชีพรับจ้าง 120/2565
สล.ม.1 ซอยสวนปาล์มรีสอร์ท
499,600 บาท
ราคา 499,600 บาท โดยตรง
ลว.21ก.พ.
2565

24

บจก.เจริญเลิศ
2016 เสนอราคา
499,500 บาท

สัญญาจ้าง
เพราะเป็นผู้มี เลขที่
อาชีพรับจ้าง 121/2565
โดยตรง
ลว.22ก.พ.
2565

ร้านลลินกราฟฟิค
ร้านลลินกราฟฟิค
5,100.00 เฉพาะเจาะจง
เสนอราคา 5,100
เสนอราคา 5,100 บาท
บาท

สัญญาจ้าง
เพราะเป็นผู้มี เลขที่
อาชีพรับจ้าง 122/2565
โดยตรง
ลว.22ก.พ.
2565

25

จ้างโครงการก่อสร้างถนนค
สล.ม.4 สายทางบ้านนาย
อนันต์ ลุพรมมา

จ้างทาป้ายไวนิล

บจก.เจริญเลิศ 2016
249,700.00 249,700.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคา 249,700
บาท

บจก.เจริญเลิศ 2016
499,500.00 499,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคา 499,500
บาท

5,100.00

บจก.เจริญเลิศ
2016 เสนอราคา
249,700 บาท

26

27

28

29

จ้างโครงการก่อสร้างถนนค
สล. ม.14 สายทางบ้าน
ร.ต.ต.ภักดี ขีระจิตต์ ไปบ้าน
หนองโสกดาว

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

จ้างบารุงรักษาและซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ

สัญญาจ้าง
บจก.เอส มหานคร การ บจก.เอส มหานคร เพราะเป็นผู้มี เลขที่
249,700.00 249,700.00 เฉพาะเจาะจง โยธา เสนอราคา
การโยธา เสนอ
อาชีพรับจ้าง 123/2565
249,700 บาท
ราคา 249,700 บาท โดยตรง
ลว.23ก.พ.
2565

6,000.00

400.00

ร้านที-เซอร์วิส เสนอ
6,000.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา 6,000 บาท

400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านที-เซอร์วิส เสนอ
ราคา 400 บาท

ร้านที-เซอร์วิส
เสนอราคา 6,000
บาท

สัญญาจ้าง
เพราะเป็นผู้มี เลขที่
อาชีพรับจ้าง 124/2565
โดยตรง
ลว.23ก.พ.
2565

สัญญาจ้าง
เพราะเป็นผู้มี เลขที่
ร้านที-เซอร์วิส
อาชีพรับจ้าง 125/2565
เสนอราคา 400 บาท
โดยตรง
ลว.23ก.พ.
2565

สัญญาจ้าง
หจก.เคทีพีแอร์
หจก.เคทีพีแอร์ แอนด์
เพราะเป็นผู้มี เลขที่
แอนด์ เซอร์วิส
57,600.00 57,600.00 เฉพาะเจาะจง เซอร์วิส เสนอราคา
อาชีพรับจ้าง 126/2565
เสนอราคา 57,600
57,600 บาท
โดยตรง
ลว.23ก.พ.
บาท
2565

30

31

32

33

จ้างทาวารสาร

ร้านภูมิสตูดิโอและ
100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง ธุรกิจ เสนอราคา
100,000 บาท

สัญญาจ้าง
ร้านภูมิสตูดิโอและ เพราะเป็นผู้มี เลขที่
ธุรกิจ เสนอราคา อาชีพรับจ้าง 127/2565
100,000 บาท
โดยตรง
ลว.23ก.พ.
2565

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนค
สล. ม.7

สัญญาจ้าง
บจก.เอส มหานคร การ บจก.เอส มหานคร เพราะเป็นผู้มี เลขที่
99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง โยธา เสนอราคา
การโยธา เสนอ
อาชีพรับจ้าง 128/2565
99,500 บาท
ราคา 99,500 บาท โดยตรง
ลว.24ก.พ.
2565

จ้างโครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ม.2

หจก.มีคุณโลจิสติกส์
299,350.00 299,350.00 เฉพาะเจาะจง 2020 เสนอราคา
299,350 บาท

สัญญาจ้าง
หจก.มีคุณโลจิสติกส์ เพราะเป็นผู้มี เลขที่
2020 เสนอราคา อาชีพรับจ้าง 129/2565
299,350 บาท
โดยตรง
ลว.24ก.พ.
2565

หจก.มีคุณโลจิสติกส์
199,400.00 199,400.00 เฉพาะเจาะจง 2020 เสนอราคา
199,400 บาท

สัญญาจ้าง
หจก.มีคุณโลจิสติกส์ เพราะเป็นผู้มี เลขที่
2020 เสนอราคา อาชีพรับจ้าง 130/2565
199,400 บาท
โดยตรง
ลว.24ก.พ.
2565

จ้างโครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ม.6

34

35

36

จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และ
เครื่องปริ้นเตอร์

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้า พ
9555 อด.

จ้างเหมาผู้ช่วยงานเกษตร
ประจาเดือน มีนาคม 2565

2,200.00

ร้านที-เซอร์วิส เสนอ
2,200.00 เฉพาะเจาะจง
ราคา 2,200 บาท

ร้านที-เซอร์วิส
เสนอราคา 2,200
บาท

สัญญาจ้าง
เพราะเป็นผู้มี เลขที่
อาชีพรับจ้าง 131/2565
โดยตรง
ลว.24ก.พ.
2565

สัญญาจ้าง
ร้านเฮงเฮงรวมช่าง เพราะเป็นผู้มี เลขที่
ร้านเฮงเฮงรวมช่าง
11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง
เสนอราคา 11,200 อาชีพรับจ้าง 132/2565
เสนอราคา 11,200 บาท
บาท
โดยตรง
ลว.25ก.พ.
2565

9,920.00

สัญญาจ้าง
นายเมธี รอดบุญมา เพราะเป็นผู้มี เลขที่
นายเมธี รอดบุญมา
9,920.00 เฉพาะเจาะจง
เสนอราคา 9,920 อาชีพรับจ้าง 133/2565
เสนอราคา 9,920 บาท
บาท
โดยตรง
ลว.28ก.พ.
2565
หน่วยงานผู้จัดทา

งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านตาด
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

