สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2560
สำนักงำนเทศบำลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
ลำดับ

วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

ที่

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

1 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจาเดือน มีนาคม 2560 จานวน 22,507 กล่อง
2 ซื้อหนังสือพิมพ์ (ไทยรัฐ,เดลินิวส์) ประจาเดือน มีนาคม 2560

วิธีซอื้ /จ้ำง

ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

และรำคำ

โดยสังเขป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ชือ่ /บริษทั ทีเ่ สนอ

รำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

176,004.74 วิธีกรณีพเิ ศษ บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จากัด

176,004.74 บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จากัด

620.00 ตกลงราคา นายช่วงชัย กิติพงศ์เดช

รำคำ

เลขที่

วันที่

176,004.74 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 074

1-มี.ค.-60

620.00 นายช่วงชัย กิตติพงศ์เดช

620.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 007

1-ต.ค.-59

3 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (สานักปลัด)

11,816.55 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

11,816.55 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

11,816.55 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 001

1-ต.ค.-59

4 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (งานป้องกันฯ)

10,573.00 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

10,573.00 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

10,573.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 003

1-ต.ค.-59

5 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (กองช่าง)

1,843.86 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

1,843.86 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

1,843.86 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 005

1-ต.ค.-59

6 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (สาธารณสุขฯ)

7,465.32 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

7,465.32 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

7,465.32 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 004

1-ต.ค.-59

420.42 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

420.42 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

420.42 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 001

1-ต.ค.-59

1,315.00 นายช่วงชัย กิตติพงศ์เดช

1,315.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 075

1-มี.ค.-60

990.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 076

1-มี.ค.-60

7 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (กองการประปา)
8 ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารเพือ่ ใช้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ
9 ซื้อน้าดืม่ จานวน 66 ถัง
10 จ้างเหมาบุคคลดูแลทาความสะอาดสานักงานประปา
11 ซื้อวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (กองคลัง)
12 จ้างเหมาบุคคลผลิตน้าประปาและซ่อมบารุงระบบจ่ายน้าประปา

1,315.00 ตกลงราคา นายช่วงชัย กิติพงศ์เดช
990.00 ตกลงราคา น้าดืม่ ศิรินทิพย์

990.00 น้าดืม่ ศิรินทิพย์

6,000.00 ตกลงราคา นางสาวเอมมิกา แถลงนิตย์

6,000.00 นางสาวเอมมิกา แถลงนิตย์

6,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 001

1-ต.ค.-59

107.43 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

107.43 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

107.43 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 002

1-ต.ค.-59

6,800.00 ตกลงราคา นายสุทัศน์ สมแสง

6,800.00 นายสุทัศน์ สมแสง

6,800.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 003

1-ต.ค.-59

6,800.00 ตกลงราคา นายวุฒิพงษ์ ป๊อกยะดา

6,800.00 นายวุฒิพงษ์ ป๊อกยะดา

6,800.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 010

1-ต.ค.-59

6,000.00 ตกลงราคา นางสาวระพีพร กันทะป้อ

6,000.00 นางสาวระพีพร กันทะป้อ

6,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 011

1-ต.ค.-59

6,800.00 ตกลงราคา นางทองดี จอมสว่าง

6,800.00 นางทองดี จอมสว่าง

6,800.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 012

1-ต.ค.-59

3,000.00 ตกลงราคา นางศรีวรรณ์ บุญเรือง

3,000.00 นางศรีวรรณ์ บุญเรือง

3,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 163

1-มี.ค.-60

10,000.00 ตกลงราคา นายไพโรจน์ โล่อาไพพร

10,000.00 นายไพโรจน์ โล่อาไพพร

10,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 100

30-ธ.ค.-59

13 จ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดบริเวณโดยรอบสานักงาน
เทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาเดือน มีนาคม 2560
14 จ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดสานักงานประกอบด้วย
อาคารห้องประชุมสภาและอาคารประกอบห้งประชุมสภา
ประจาเดือนมีนาคม 2560
15 จ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดอาคารสานักงาน
ประจาเดือนมีนาคม 2560
16 จ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดตลาดสดเทศบาลตาบลแม่สรวย
17 จ้างเหมาบุคคลดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย
ปฏิบัติหน้าทีข่ ับรถขนขยะอินทรีย์และคัดแยกขยะ

-2ลำดับ
ที่

ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

และรำคำ

โดยสังเขป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซอื้ /จ้ำง

ชือ่ /บริษทั ทีเ่ สนอ

รำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

รำคำ

เลขที่

วันที่

18 จ้างเหมาบุคคลดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย ปฏิบัติงาน
เก็บขนขยะประจารถขยะทัว่ ไป/รีไซเคิล/อันตราย และคัดแยกขยะ

10,000.00 ตกลงราคา นายโสพล เลสัก

10,000.00 นายโสพล เลสัก

10,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 101

30-ธ.ค.-59

10,000.00 ตกลงราคา นายสมเดช นากร

10,000.00 นายสมเดช นากร

10,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 102

30-ธ.ค.-59

10,000.00 ตกลงราคา นายสาธิต ใจคา

10,000.00 นายสาธิต ใจคา

10,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 103

30-ธ.ค.-59

10,000.00 ตกลงราคา นายประเสริฐ นามวงค์

10,000.00 นายประเสริฐ นามวงค์

10,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 104

30-ธ.ค.-59

6,000.00 ตกลงราคา นายเอกรัฐ ไชยขันธ์

6,000.00 นายเอกรัฐ ไชยขันธ์

6,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 098

30-ธ.ค.-59

23 จ้างแรงงานเก็บ ขน และรับซื้อขยะ โครงการธนาคารขยะฯ ปี 4 หมู่ 5

200.00 ตกลงราคา นางกนกพร สมวาส

200.00 นางกนกพร สมวาส

200.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 169

3-มี.ค.-60

24 จ้างแรงงานเก็บ ขน และรับซื้อขยะ โครงการธนาคารขยะฯ ปี 4 หมู่ 5

200.00 ตกลงราคา นางจันทร์ทิพย์ สมแสง

200.00 นางจันทร์ทิพย์ สมแสง

200.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 170

3-มี.ค.-60

25 จ้างแรงงานเก็บ ขน และรับซื้อขยะ โครงการธนาคารขยะฯ ปี 4 หมู่ 5

200.00 ตกลงราคา นางบุญรอด แก้วบุญทา

200.00 นางบุญรอด แก้วบุญทา

200.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 171

3-มี.ค.-60

26 จ้างแรงงานเก็บ ขน และรับซื้อขยะ โครงการธนาคารขยะฯ ปี 4 หมู่ 5

200.00 ตกลงราคา นางจันทร์สม มาลัย

200.00 นางจันทร์สม มาลัย

200.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 172

3-มี.ค.-60

27 จ้างแรงงานเก็บ ขน และรับซื้อขยะ โครงการธนาคารขยะฯ ปี 4 หมู่ 12

200.00 ตกลงราคา นางจันทร์เป็ง ปินตา

200.00 นางจันทร์เป็ง ปินตา

200.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 165

2-มี.ค.-60

28 จ้างแรงงานเก็บ ขน และรับซื้อขยะ โครงการธนาคารขยะฯ ปี 4 หมู่ 12

200.00 ตกลงราคา นางสาวนิภา บุญธิมา

200.00 นางสาวนิภา บุญธิมา

200.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 166

2-มี.ค.-60

29 จ้างแรงงานเก็บ ขน และรับซื้อขยะ โครงการธนาคารขยะฯ ปี 4 หมู่ 12

200.00 ตกลงราคา นางสายพิณ จอมสว่าง

200.00 นางสายพิณ จอมสว่าง

200.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 168

2-มี.ค.-60

30 จ้างแรงงานเก็บ ขน และรับซื้อขยะ โครงการธนาคารขยะฯ ปี 4 หมู่ 12

200.00 ตกลงราคา นายสมเดช จอมสว่าง

200.00 นายสมเดช จอมสว่าง

200.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 167

2-มี.ค.-60

18,000.00 ตกลงราคา นายถนอม จอมสว่าง

18,000.00 นายถนอม จอมสว่าง

18,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 001

1-ต.ค.-59

สิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย ประจาเดือน มีนาคม 2560

20,400.00 ตกลงราคา นางพิไลพร จันทร์มะโน

20,400.00 นางพิไลพร จันทร์มะโน

20,400.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 002

1-ต.ค.-59

33 จ้างเหมาบุคคลล้างตลาดสดเทศบาลตามหลักสุขาภิบาล

1,200.00 ตกลงราคา นางขันแก้ว โล่อาไพพร

1,200.00 นางขันแก้ว โล่อาไพพร

1,200.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 174

8-มี.ค.-60

19 จ้างเหมาบุคคลดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย ปฏิบัติงาน
เก็บขนขยะประจารถขยะทัว่ ไป/รีไซเคิล/อันตราย และคัดแยกขยะ
20 จ้างเหมาบุคคลดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย ปฏิบัติงาน
เก็บขนขยะประจารถขยะทัว่ ไป/รีไซเคิล/อันตราย และคัดแยกขยะ
21 จ้างเหมาบุคคลดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย ปฏิบัติงาน
เก็บขนขยะประจารถขยะอินทรีย์ และคัดแยกขยะ
22 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานกองการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาเดือน มีนาคม 2560

31 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาและทาความสะอาดสวนสาธารณ
เทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาเดือน มีนาคม 2560
32 จ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดถนน ทางเดินเท้า รวมทัง้ การกาจัด

-3ลำดับ

ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

และรำคำ

โดยสังเขป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

ที่

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

34 จ้างซ่อมบารุงรถบรรทุกน้าดับเพลิง บท-4490 เชียงราย
35 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข)

วิธีซอื้ /จ้ำง

ชือ่ /บริษทั ทีเ่ สนอ

123,950.00 ตกลงราคา การันตี ออโต้ เซอร์วิส (2016)
1,200.00 ตกลงราคา วาวีการเกษตร

รำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

123,950.00 การันตี ออโต้ เซอร์วิส (2016)
1,200.00 วาวีการเกษตร

รำคำ

เลขที่

วันที่

123,950.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 164

1-มี.ค.-60

1,200.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 077

1-มี.ค.-60

36 ซื้อวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (กองสาธารณสุข)

880.00 ตกลงราคา เฉลิมไดนาโมแอร์

880.00 เฉลิมไดนาโมแอน์

880.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 078

1-มี.ค.-60

37 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุข)

160.00 ตกลงราคา เฉลิมไดนาโมแอร์

160.00 เฉลิมไดนาโมแอน์

160.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 079

1-มี.ค.-60

38 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุข)

28,000.00 ตกลงราคา อูน่ ิวเซอร์วิส

28,000.00 อูน่ ิวเซอร์วิส

28,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 080

1-มี.ค.-60

39 ซื้อท่อดูดน้าดับเพลิง

14,500.00 ตกลงราคา การันตี ออโต้ เซอร์วิส (2016)

14,500.00 การันตี ออโต้ เซอร์วิส (2016)

14,500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 081

8-มี.ค.-60

5,700.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 5,700.00 ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย5,700.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 173

8-มี.ค.-60

40 จ้างทาป้าย (กองสาธารณสุข)
41 จ้างทาพานพุม่ ดอกไม้สด วันท้องถิน่ ไทย

700.00 ตกลงราคา นายนิพนธ์ อินถา

700.00 นายนิพนธ์ อินถา

700.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 175

13-มี.ค.-60

42 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)

2,800.00 ตกลงราคา อาร์ เค คอมพิวเตอร์

2,800.00 อาร์ เค คอมพิวเตอร์

2,800.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 176

13-มี.ค.-60

43 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

200.00 ตกลงราคา อาร์ เค คอมพิวเตอร์

200.00 อาร์ เค คอมพิวเตอร์

200.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 177

13-มี.ค.-60

7,500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 178

13-มี.ค.-60

13,745.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 179

13-มี.ค.-60

1,200.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 180

20-มี.ค.-60

44 จ้างทาธงประจาศูนย์ อปพร.เทศบาลตาบลแม่สรวยพร้อมคันธง
45 จ้างซ่อมบารุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย 80-9813 เชียงราย
46 จ้างซ่อมบารุงรถยนต์ กง-9205 เชียงราย

7,500.00 ตกลงราคา นาทเทเลอร์
13,745.00 ตกลงราคา ว.การช่าง
1,200.00 ตกลงราคา อู่ ช ชัยอะไหล่ยนต์

7,500.00 นาทเทเลอร์
13,745.00 ว.การช่าง
1,200.00 อู่ ช ชัยอะไหล่ยนต์

47 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สานักปลัด)

950.00 ตกลงราคา อาร์ เค คอมพิวเตอร์

950.00 อาร์ เค คอมพิวเตอร์

950.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 082

15-มี.ค.-60

48 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สานักปลัด)

150.00 ตกลงราคา อู่ ช ชัยอะไหล่ยนต์

150.00 อู่ ช ชัยอะไหล่ยนต์

150.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 083

20-มี.ค.-60

49 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมซ่อมแผน
ด้านสาธารณภัยในเขตเทศบาลตาบลแม่สรวย(แผนช่วยเหลือคนจมน้า)

1,200.00 ตกลงราคา ซี เจ.เครื่องเขียน

1,200.00 ซี เจ.เครื่องเขียน

1,200.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 084

27-มี.ค.-60

5,560.00 ตกลงราคา ร้านช่วงชัย

5,560.00 ร้านช่วงชัย

5,560.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 085

27-มี.ค.-60

และผูน้ าองค์กรชุมชนเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาปีงบประมาณ 2560

420.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 420.00 ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 420.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 181

27-มี.ค.-60

52 จ้างทาป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนด้านสาธารณภัยฯ (คนจมน้า)

3,900.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 3,900.00 ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย3,900.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 182

27-มี.ค.-60

5,500.00 ตกลงราคา นางประนอม ศรีแก้ว

27-มี.ค.-60

50 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข)
51 จ้างทาป้ายไวนิลโครงการประชุมคณะกรรมการหมูบ่ ้าน/ชุมชน

53 จ้างทาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ โครงการ
ฝึกอบรมซ้อมแผนด้านสาธารณภัยฯ (คนจมน้า)

5,500.00 นางประนอม ศรีแก้ว

5,500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 183

-4ลำดับ

ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

และรำคำ

โดยสังเขป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

ที่

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซอื้ /จ้ำง

ชือ่ /บริษทั ทีเ่ สนอ

รำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

รำคำ

เลขที่

วันที่

54 จ้างทาป้ายไวนิลโครงการสายตรวจ อปพร. (ช่วงเทศกาลสงกรานต์)

840.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 840.00 ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 840.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 184

27-มี.ค.-60

55 จ้างทาป้ายตามโครงการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ

1,380.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 1,380.00 ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย1,380.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 185

27-มี.ค.-60

3,400.00 ตกลงราคา นางประนอม ศรีแก้ว

3,400.00 นางประนอม ศรีแก้ว

3,400.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 186

27-มี.ค.-60

3,960.00 ตกลงราคา เฉลิมไดนาโมแอร์

3,960.00 เฉลิมไดนาโมแอน์

3,960.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 187

27-มี.ค.-60

56 จ้างทาอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ ตามโครงการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ
57 จ้างซ่อมบารุงรถอีแต๋น
58 จ้างซ่อมบารุงรถบรรทุกติดเครน 81-4580 เชียงราย

14,750.00 ตกลงราคา วิทยาการช่าง

14,750.00 วิทยาการช่าง

14,750.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 188

28-มี.ค.-60

59 จ้างเหมาบริการปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณสวนสาธารณะ ทต.แม่สรวย

86,500.00 ตกลงราคา นายอดิศักดิ์ ต๊ะสม

86,500.00 นายอดิศักดิ์ ต๊ะสม

86,500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 189

31-มี.ค.-60

60 จ้างเหมาจัดทาสะพานคนเดินชัว่ คราวเชือ่ มสวนสาธารณะ หมู 3 กับ 12

24,000.00 ตกลงราคา นายอดิศักดิ์ ต๊ะสม

24,000.00 นายอดิศักดิ์ ต๊ะสม

24,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 190

31-มี.ค.-60

61 จ้างซ่อมบารุงรถบรรทุกน้า 81-2387 เชียงราย

24,360.00 ตกลงราคา วิทยาการช่าง

24,360.00 วิทยาการช่าง

24,360.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 191

31-มี.ค.-60

30,000.00 ตกลงราคา นายณภัทร ปัญญาใหว

30,000.00 นายณภัทร ปัญญาใหว

30,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 193

31-มี.ค.-60

499,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 9/2560

23-มี.ค.-60

62 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย คัดแยกขยะพร้อมขนทิง้
บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตาบลแม่สรวย
63 โครงการงานถมดินบริเวณด้านหลังสานักงานเทศบาลตาบลแม่สรวย
ในโฉนดทีด่ ินเลขที่ 8863 พร้อมบดอัดแน่น หมูท่ ี่ 5 ตาบลแม่สรวย

499,000.00 ตกลงราคา หจก.เอ.ซี.แม่สรวย

499,000.00 หจก.เอ.ซี.แม่สรวย

หจก.แม่สรวยศิริทองก่อสร้าง

499,400.00

ร้านทองคาก่อสร้าง

499,500.00

