สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2560
สำนักงำนเทศบำลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
ลำดับ

วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

ที่

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

1 ซื้อหนังสือพิมพ์ (ไทยรัฐ,เดลินิวส์) ประจำเดือน เมษำยน 2560

วิธีซอื้ /จ้ำง

ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

และรำคำ

โดยสังเขป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ชือ่ /บริษทั ทีเ่ สนอ

600.00 ตกลงรำคำ นำยช่วงชัย กิติพงศ์เดช

รำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

รำคำ

เลขที่

วันที่

600.00 นำยช่วงชัย กิตติพงศ์เดช

600.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 007

1-ต.ค.-59

2 ซื้อน้ำมันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (สำนักปลัด)

9,523.80 ตกลงรำคำ หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

9,523.80 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

9,523.80 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 001

1-ต.ค.-59

3 ซื้อน้ำมันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (งำนป้องกันฯ)

8,455.80 ตกลงรำคำ หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

8,455.80 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

8,455.80 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 003

1-ต.ค.-59

4 ซื้อน้ำมันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (กองช่ำง)

1,815.66 ตกลงรำคำ หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

1,815.66 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

1,815.66 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 005

1-ต.ค.-59

5 ซื้อน้ำมันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (สำธำรณสุขฯ)

3,991.00 ตกลงรำคำ หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

3,991.00 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

3,991.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 004

1-ต.ค.-59

210.36 ตกลงรำคำ หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

210.36 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

210.36 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 001

1-ต.ค.-59

1,315.00 นำยช่วงชัย กิตติพงศ์เดช

1,315.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 075

1-มี.ค.-60

6 ซื้อน้ำมันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (กองกำรประปำ)
7 ซื้อหนังสือพิมพ์และวำรสำรเพือ่ ใช้ในศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนฯ

1,315.00 ตกลงรำคำ นำยช่วงชัย กิติพงศ์เดช

8 ซื้อน้ำดืม่ จำนวน 41 ถัง

615.00 ตกลงรำคำ น้ำดืม่ ศิรินทิพย์

615.00 น้ำดืม่ ศิรินทิพย์

615.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 087

3-เม.ย.-60

9 ซื้อวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (กองคลัง)

104.43 ตกลงรำคำ หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

107.43 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

107.43 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 002

1-ต.ค.-59

10 จ้ำงเหมำบุคคลดูแลทำควำมสะอำดสำนักงำนประปำ

6,000.00 ตกลงรำคำ นำงสำวเอมมิกำ แถลงนิตย์

6,000.00 นำงสำวเอมมิกำ แถลงนิตย์

6,000.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 001

1-ต.ค.-59

11 จ้ำงเหมำบุคคลผลิตน้ำประปำและซ่อมบำรุงระบบจ่ำยน้ำประปำ

6,800.00 ตกลงรำคำ นำยสุทัศน์ สมแสง

6,800.00 นำยสุทัศน์ สมแสง

6,800.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 003

1-ต.ค.-59

6,800.00 ตกลงรำคำ นำยวุฒิพงษ์ ป๊อกยะดำ

6,800.00 นำยวุฒิพงษ์ ป๊อกยะดำ

6,800.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 010

1-ต.ค.-59

6,000.00 ตกลงรำคำ นำงสำวระพีพร กันทะป้อ

6,000.00 นำงสำวระพีพร กันทะป้อ

6,000.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 011

1-ต.ค.-59

6,800.00 ตกลงรำคำ นำงทองดี จอมสว่ำง

6,800.00 นำงทองดี จอมสว่ำง

6,800.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 012

1-ต.ค.-59

3,000.00 ตกลงรำคำ นำงศรีวรรณ์ บุญเรือง

3,000.00 นำงศรีวรรณ์ บุญเรือง

3,000.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 192

31-มี.ค.-60

10,000.00 ตกลงรำคำ นำยไพโรจน์ โล่อำไพพร

10,000.00 นำยไพโรจน์ โล่อำไพพร

10,000.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 100

30-ธ.ค.-59

12 จ้ำงเหมำบุคคลทำควำมสะอำดบริเวณโดยรอบสำนักงำน
เทศบำลตำบลแม่สรวย ประจำเดือน เมษำยน 2560
13 จ้ำงเหมำบุคคลทำควำมสะอำดสำนักงำนประกอบด้วย
อำคำรห้องประชุมสภำและอำคำรประกอบห้งประชุมสภำ
ประจำเดือนเมษำยน 2560
14 จ้ำงเหมำบุคคลทำควำมสะอำดอำคำรสำนักงำน
ประจำเดือนเมษำยน 2560
15 จ้ำงเหมำบุคคลทำควำมสะอำดตลำดสดเทศบำลตำบลแม่สรวย
16 จ้ำงเหมำบุคคลดำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
ปฏิบัติหน้ำทีข่ ับรถขนขยะอินทรีย์และคัดแยกขยะ

-2ลำดับ

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

17 จ้ำงเหมำบุคคลดำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย ปฏิบัติงำน
เก็บขนขยะประจำรถขยะทัว่ ไป/รีไซเคิล/อันตรำย และคัดแยกขยะ

10,000.00 ตกลงรำคำ นำยโสพล เลสัก

10,000.00 นำยโสพล เลสัก

10,000.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 101

30-ธ.ค.-59

10,000.00 ตกลงรำคำ นำยสมเดช นำกร

10,000.00 นำยสมเดช นำกร

10,000.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 102

30-ธ.ค.-59

10,000.00 ตกลงรำคำ นำยสำธิต ใจคำ

10,000.00 นำยสำธิต ใจคำ

10,000.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 103

30-ธ.ค.-59

10,000.00 ตกลงรำคำ นำยประเสริฐ นำมวงค์

10,000.00 นำยประเสริฐ นำมวงค์

10,000.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 104

30-ธ.ค.-59

6,000.00 ตกลงรำคำ นำยเอกรัฐ ไชยขันธ์

6,000.00 นำยเอกรัฐ ไชยขันธ์

6,000.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 098

30-ธ.ค.-59

22 จ้ำงแรงงำนเก็บ ขน และรับซื้อขยะ โครงกำรธนำคำรขยะฯ ปี 4 หมู่ 5

200.00 ตกลงรำคำ นำงกนกพร สมวำส

200.00 นำงกนกพร สมวำส

200.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 201

7-เม.ย.-60

23 จ้ำงแรงงำนเก็บ ขน และรับซื้อขยะ โครงกำรธนำคำรขยะฯ ปี 4 หมู่ 5

200.00 ตกลงรำคำ นำงจันทร์ทิพย์ สมแสง

200.00 นำงจันทร์ทิพย์ สมแสง

200.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 202

7-เม.ย.-60

24 จ้ำงแรงงำนเก็บ ขน และรับซื้อขยะ โครงกำรธนำคำรขยะฯ ปี 4 หมู่ 5

200.00 ตกลงรำคำ นำงบุญรอด แก้วบุญทำ

200.00 นำงบุญรอด แก้วบุญทำ

200.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 204

7-เม.ย.-60

25 จ้ำงแรงงำนเก็บ ขน และรับซื้อขยะ โครงกำรธนำคำรขยะฯ ปี 4 หมู่ 5

200.00 ตกลงรำคำ นำงจันทร์สม มำลัย

200.00 นำงจันทร์สม มำลัย

200.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 203

7-เม.ย.-60

18,000.00 ตกลงรำคำ นำยถนอม จอมสว่ำง

18,000.00 นำยถนอม จอมสว่ำง

18,000.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 001

1-ต.ค.-59

สิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย ประจำเดือน เมษำยน 2560

20,400.00 ตกลงรำคำ นำงพิไลพร จันทร์มะโน

20,400.00 นำงพิไลพร จันทร์มะโน

20,400.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 002

1-ต.ค.-59

28 จ้ำงเหมำบุคคลล้ำงตลำดสดเทศบำลตำมหลักสุขำภิบำล

1,200.00 ตกลงรำคำ นำงขันแก้ว โล่อำไพพร

1,200.00 นำงขันแก้ว โล่อำไพพร

1,200.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 207

24-เม.ย.-60

30,000.00 ตกลงรำคำ นำยณภัทร ปัญญำใหว

30,000.00 นำยณภัทร ปัญญำใหว

30,000.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 193

31-มี.ค.-60

16,500.00 ตกลงรำคำ นำยเกียรติศักดิ์ อนันต์

16,500.00 นำยเกียรติศักดิ์ อนันต์

16,500.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 194

4-เม.ย.-60

18 จ้ำงเหมำบุคคลดำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย ปฏิบัติงำน
เก็บขนขยะประจำรถขยะทัว่ ไป/รีไซเคิล/อันตรำย และคัดแยกขยะ
19 จ้ำงเหมำบุคคลดำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย ปฏิบัติงำน
เก็บขนขยะประจำรถขยะทัว่ ไป/รีไซเคิล/อันตรำย และคัดแยกขยะ
20 จ้ำงเหมำบุคคลดำเนินกำรจัดกำรขยะมูลฝอย ปฏิบัติงำน
เก็บขนขยะประจำรถขยะอินทรีย์ และคัดแยกขยะ
21 จ้ำงเหมำบุคคลปฏิบัติงำนกองกำรศึกษำ ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน
และศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กเทศบำลตำบลแม่สรวย ประจำเดือน เมษำยน 2560

26 จ้ำงเหมำบุคคลดูแลรักษำและทำควำมสะอำดสวนสำธำรณ
เทศบำลตำบลแม่สรวย ประจำเดือน เมษำยน 2560
27 จ้ำงเหมำบุคคลทำควำมสะอำดถนน ทำงเดินเท้ำ รวมทัง้ กำรกำจัด

29 จ้ำงเหมำเก็บขยะมูลฝอย คัดแยกขยะพร้อมขนทิง้ บริเวณสวนสำธำรณะ
เทศบำลตำบลแม่สรวย
30 จ้ำงเหมำเครื่องจักรและจ้ำงแรงงำนเพือ่ ปรับภูมิทัศน์พร้อมกำจัดวัชพืช
บริเวณริมแม่นำสรวย
้
หมูท่ ี่ 5,12 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงรำย

-3ลำดับ

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

31 จ้ำงทำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์รณรงค์เกีย่ วกับกำรรักษำควำมสะอำด
บริเวณสวนสำธำรณะเทศบำลตำบลแม่สรวย

1,716.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเชียงรำยแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 1,716.00 ร้ำนเชียงรำยแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย1,716.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 195

4-เม.ย.-60

32 ซื้อวัสดุก่อสร้ำง

1,960.00 ตกลงรำคำ วำนิชบล็อค

1,960.00 วำนิชบล็อค

1,960.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 088

3-เม.ย.-60

33 ซื้อวัสดุสำนักงำน (สำนักปลัด)

1,390.00 ตกลงรำคำ นำยอำนำจ อือ้ จรรยำ

1,390.00 นำยอำนำจ อือ้ จรรยำ

1,390.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 089

3-เม.ย.-60

34 จ้ำงกำจัดสิง่ ปฏิกูล (สวนสำธำรณะเทศบำลตำบลแม่สรวย)

5,660.00 ตกลงรำคำ นำงยุพณ
ิ คำตำ

5,660.00 นำงยุพณ
ิ คำตำ

5,660.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 196

4-เม.ย.-60

35 จ้ำงเหมำเครื่องเสียงตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์
และรดน้ำดำหัวผูส้ ูงอำยุ ประจำปี 2560
36 จ้ำงทำอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงโครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์ฯ

10,000.00 ตกลงรำคำ นำยเจริญ ศรีพรรณ์

10,000.00 นำยเจริญ ศรีพรรณ์

10,000.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 197

7-เม.ย.-60

24,000.00 ตกลงรำคำ นำงวิไลวรรณ สนัน่ ประสิทธิ์

24,000.00 นำงวิไลวรรณ สนัน่ ประสิทธิ์

24,000.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 198

7-เม.ย.-60

37 จ้ำงเหมำจัดทำและตกแต่งสถำนทีจ่ ัดงำนโครงกำรจัดงำนประเพณี
สงกรำนต์และรดน้ำดำหัวผูส้ ูงอำยุ ประจำปี 2560

8,000.00 ตกลงรำคำ นำยมำนพ ดวงใจ

8,000.00 นำยมำนพ ดวงใจ

8,000.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 199

7-เม.ย.-60

5,000.00 ตกลงรำคำ นำยนิพนธ์ อินถำ

5,000.00 นำยนิพนธ์ อินถำ

5,000.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 200

7-เม.ย.-60

39 จ้ำงทำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์

3,920.00 ตกลงรำคำ ร้ำนเชียงรำยแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 3,920.00 ร้ำนเชียงรำยแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย3,920.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 205

7-เม.ย.-60

40 จ้ำงซ่อมบำรุงรถยนต์ บท 367 เชียงรำย

1,750.00 ตกลงรำคำ เฉลิมไดนำโมแอร์

1,750.00 เฉลิมไดนำโมแอร์

1,750.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 206

24-เม.ย.-60

41 จ้ำงซ่อมแซมอุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

1,000.00 ตกลงรำคำ อำร์ เค คอมพิวเตอร์

1,000.00 อำร์ เค คอมพิวเตอร์

1,000.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 208

26-เม.ย.-60

42 จ้ำงซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำใสขึน้ ถังสูงกำรประปำเทศบำลตำบลแม่สรวย

5,710.00 ตกลงรำคำ โรงกลึงเบิม้ กลกำร

5,710.00 โรงกลึงเบิม้ กลกำร

5,710.00 ตรงตำมเงื่อนไขที่กำหนด 007

26-เม.ย.-60

38 จ้ำงเหมำจัดนิทรรศกำรให้ควำมรู้ประวัติควำมเป็นมำของประเพณี
สงกรำนต์และรดน้ำดำหัวผูส้ ูงอำยุ ประจำปี 2560

43 โครงกำรติดตัง้ อินเตอร์เน็ตไร้สำยเพิม่ เติม Wifi พร้อมติดตัง้
จำนวน 14 จุด

366,000.00 ตกลงรำคำ ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญฮำร์ดแวร์เซ็นเตอร์
หจก.พีเคเคเน็ทเวิร์ค

365,700.00 บริษทั อินฟินิตี้(ประเทศไทย)จำกัด 365,400.00 เสนอรำคำต่ำสุด

2/2560 28-เม.ย.-60

365,800.00

บริษทั อินฟินิตี้(ประเทศไทย)จำกัด 365,400.00
44 โครงกำรจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตัง้ จำนวน 16 ตัว

366,000.00 ตกลงรำคำ ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญฮำร์ดแวร์เซ็นเตอร์
หจก.พีเคเคเน็ทเวิร์ค

365,700.00 บริษทั อินฟินิตี้(ประเทศไทย)จำกัด 365,500.00 เสนอรำคำต่ำสุด
365,800.00

บริษทั อินฟินิตี้(ประเทศไทย)จำกัด 365,500.00

1/2560 28-เม.ย.-60

