สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2560
สำนักงำนเทศบำลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
ลำดับ

วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

ที่

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

1 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจาเดือน พฤษภาคม 2560 จานวน 5,695 กล่อง

วิธีซอื้ /จ้ำง

ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

และรำคำ

โดยสังเขป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ชือ่ /บริษทั ทีเ่ สนอ

รำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

620.00 นายช่วงชัย กิตติพงศ์เดช

620.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 007

1-ต.ค.-59

10,915.72 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

10,915.72 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

10,915.72 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 001

1-ต.ค.-59

4 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (งานป้องกันฯ)

9,051.00 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

9,051.00 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

9,051.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 003

1-ต.ค.-59

5 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (กองช่าง)

1,765.86 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

1,765.86 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

1,765.86 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 005

1-ต.ค.-59

6 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (สาธารณสุขฯ)

7,573.12 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

7,573.12 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

7,573.12 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 004

1-ต.ค.-59

313.89 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

313.89 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

313.89 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 001

1-ต.ค.-59

1,225.00 นายช่วงชัย กิตติพงศ์เดช

1,225.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 090

1-พ.ค.-60

7 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (กองการประปา)
8 ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารเพือ่ ใช้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ

620.00 ตกลงราคา นายช่วงชัย กิติพงศ์เดช

วันที่
1-พ.ค.-60

3 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (สานักปลัด)

44,534.90 บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จากัด

เลขที่

44,534.90 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 091

2 ซื้อหนังสือพิมพ์ (ไทยรัฐ,เดลินิวส์) ประจาเดือน พฤษภาคม 2560

44,534.90 วิธีกรณีพเิ ศษ บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จากัด

รำคำ

1,225.00 ตกลงราคา นายช่วงชัย กิติพงศ์เดช

9 ซื้อน้าดืม่ จานวน 59 ถัง

885.00 ตกลงราคา น้าดืม่ ศิรินทิพย์

885.00 น้าดืม่ ศิรินทิพย์

885.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 093

1-พ.ค.-60

10 ซื้อวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (กองคลัง)

104.43 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

104.43 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

104.43 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 002

1-ต.ค.-59

11 จ้างเหมาบุคคลดูแลทาความสะอาดสานักงานประปา

6,000.00 ตกลงราคา นางสาวเอมมิกา แถลงนิตย์

6,000.00 นางสาวเอมมิกา แถลงนิตย์

6,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 001

1-ต.ค.-59

12 จ้างเหมาบุคคลผลิตน้าประปาและซ่อมบารุงระบบจ่ายน้าประปา

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 209

1-พ.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 พฤษภาคม 2560
14 จ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดสานักงานประกอบด้วย
อาคารห้องประชุมสภาและอาคารประกอบห้งประชุมสภา
ประจาเดือนพฤษภาคม 2560
15 จ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดอาคารสานักงาน
ประจาเดือนพฤษภาคม 2560
16 จ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดตลาดสดเทศบาลตาบลแม่สรวย
17 จ้างเหมาบุคคลดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย
ปฏิบัติหน้าทีข่ ั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

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

18,000.00 ตกลงราคา นายถนอม จอมสว่าง

18,000.00 นายถนอม จอมสว่าง

18,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 001

1-ต.ค.-59

20,400.00 ตกลงราคา นางพิไลพร จันทร์มะโน

20,400.00 นางพิไลพร จันทร์มะโน

20,400.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 002

1-ต.ค.-59

1,200.00 ตกลงราคา นางขันแก้ว โล่อาไพพร

1,200.00 นางขันแก้ว โล่อาไพพร

1,200.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 210

1-พ.ค.-60

280.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 280.00 ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 280.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 211

1-พ.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 พฤษภาคม 2560
23 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาและทาความสะอาดสวนสาธารณ
เทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาเดือน พฤษภาคม 2560
24 จ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดถนน ทางเดินเท้า รวมทัง้ การกาจัด
สิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย ประจาเดือน พฤษภาคม 2560
25 จ้างเหมาบุคคลล้างตลาดสดเทศบาลตามหลักสุขาภิบาล
26 จ้างทาป้ายไวนิลโครงการประเพณีสรงน้าพระธาตุจอมแจ้ง
เนือ่ งในวันวิสาขบูชา
27 จ้างเหมาจัดสถานทีแ่ ละจัดนิทรรศการให้ความรู้เกีย่ วกับวันวิสาขบูชา

4,000.00 ตกลงราคา นายนิพนธ์ อินถา

4,000.00 นายนิพนธ์ อินถา

4,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 212

1-พ.ค.-60

2,000.00 ตกลงราคา นายเจริญ ศรีพรรณ์

2,000.00 นายเจริญ ศรีพรรณ์

2,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 213

1-พ.ค.-60

3,845.00 ตกลงราคา วานิชบล็อค

3,845.00 วานิชบล็อค

3,845.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 092

1-พ.ค.-60

285.00 ตกลงราคา วานิชบล็อค

285.00 วานิชบล็อค

285.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 094

5-พ.ค.-60

2,050.00 ตกลงราคา วิทยาการช่าง

2,050.00 วิทยาการช่าง

2,050.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 214

4-พ.ค.-60

28 จ้างเหมาเครื่องเสียงสาหรับประกอบพิธีทางศาสนาตามโครงการ
ประเพณีสรงน้าพระธาตุจอมแจ้งเนือ่ งในวันวิสาขบูชา
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สานักปลัด)
31 จ้างซ่อมบารุงรถบรรทุกน้าดับเพลิง บท 4490 เชียงราย

-3ลำดับ

ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

และรำคำ

โดยสังเขป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

ที่

งบประมำณ

วิธีซอื้ /จ้ำง

(รำคำกลำง)

ชือ่ /บริษทั ทีเ่ สนอ

รำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

รำคำ

เลขที่

วันที่

32 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ขลษ 129 เชียงราย

1,380.00 ตกลงราคา สมศักดิก์ ารช่าง

1,380.00 สมศักดิก์ ารช่าง

1,380.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 215

9-พ.ค.-60

33 ซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน (กองการศึกษา)

3,850.00 ตกลงราคา คงชัยเฟอร์นิเจอร์

3,850.00 คงชัยเฟอร์นิเจอร์

3,850.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 095

15-พ.ค.-60

34 ซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน (งานป้องกัน)

6,850.00 ตกลงราคา คงชัยเฟอร์นิเจอร์

6,850.00 คงชัยเฟอร์นิเจอร์

6,850.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 096

15-พ.ค.-60

35 ซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน (สานักปลัด)

3,850.00 ตกลงราคา สุขใจ

3,850.00 สุขใจ

3,850.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 097

15-พ.ค.-60

35,000.00 ตกลงราคา สุขใจ

35,000.00 สุขใจ

35,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 098

15-พ.ค.-60

6,600.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 216

15-พ.ค.-60

36 ซื้อวัสดุสานักงาน (สานักปลัด)
37 จ้างซ่อมบารุงรถยนต์ กง 9205 เชียงราย

6,600.00 ตกลงราคา หจก.เอทีเอส เชียงรายมอเตอร์

6,600.00 หจก.เอทีเอส เชียงรายมอเตอร์

38 จ้างเหมาบริการขุดลอกรางระบายน้าถนนภายในเขตเทศบาลตาบล
แม่สรวย

71,500.00 ตกลงราคา นายสุรชาติ พรมวงค์

71,500.00 นายสุรชาติ พรมวงค์

71,500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 217

16-พ.ค.-60

5,000.00 ตกลงราคา นางประนอม ศรีแก้ว

5,000.00 นางประนอม ศรีแก้ว

5,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 219

18-พ.ค.-60

3,480.00 ตกลงราคา เฉลิมไดนาโมแอร์

3,480.00 เฉลิมไดนาโมแอร์

3,480.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 099

22-พ.ค.-60

39 จ้างทาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ โครงการ
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจาปีงบประมาณ 2560
40 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถตู)้ นข 4705 เชียงราย
41 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

413,000.00 สอบราคา

ถนนเทศบาล 5,5(1) หมู่ 12 ตาบลแม่สรวย

42 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนเทศบาล 4(1) หมู่ 12 ตาบลแม่สรวย

หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม

412,000.00 หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม

หจก.รุ่งโพธิส์ ลิตา

ซื้อซอง

หจก.พะเยาเหนือก่อสร้าง

ซื้อซอง

หจก.เนตรทิพย์นวกิจ

ซื้อซอง

หจก.เดชถาวรก่อสร้าง

ซื้อซอง

หจก.ไทยบีเวอร์คอนสตรัคชัน่

ซื้อซอง

หจก.เต็มสวัสดิก์ ่อสร้าง

412,500.00

หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม

173,000.00 หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม

411,000.00 เสนอราคาต่าสุด

10/2560 17-พ.ค.-60

172,500.00 เสนอราคาต่าสุด

11/2560 17-พ.ค.-60

174,000.00 สอบราคา

หจก.รุ่งโพธิส์ ลิตา

ซื้อซอง

หจก.พะเยาเหนือก่อสร้าง

ซื้อซอง

-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
หจก.เนตรทิพย์นวกิจ

ซื้อซอง

หจก.เดชถาวรก่อสร้าง

ซื้อซอง

หจก.ไทยบีเวอร์คอนสตรัคชัน่

ซื้อซอง

หจก.เต็มสวัสดิก์ ่อสร้าง
43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เหมืองกอง) หมู่ 12
ต.แม่สรวย

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (นายชัย แสนยี)่ หมู่ 3
ต.แม่สรวย

45 จ้างซ่อมบารุงรถยนต์โดยสาร (รถตู)้ นข-4705 เชียงราย

รำคำ

344,000.00 ตกลงราคา หจก.เอ.ซี.แม่สรวย

343,000.00 หจก.เอ.ซี.แม่สรวย
343,200.00

หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม

343,500.00
78,500.00 หจก.เอ.ซี.แม่สรวย

ร้านทองคาก่อสร้าง

78,700.00

หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม

78,800.00

8,634.47 ตกลงราคา บริษทั โตโยต้าเชียงรายจากัด

รำคำ

เลขที่

วันที่

173,500.00

ร้านทองคาก่อสร้าง

79,000.00 ตกลงราคา หจก.เอ.ซี.แม่สรวย

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

8,634.47 บริษทั โตโยต้าเชียงรายจากัด

343,000.00 เสนอราคาต่าสุด

12/2560 31-พ.ค.-60

78,500.00 เสนอราคาต่าสุด

13/2560 31-พ.ค.-60

8,634.47 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 218

16-พ.ค.-60

750.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 221

29-พ.ค.-60

46 จ้างเหมาทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ ประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ประจาปี 2560

750.00 ตกลงราคา นางสมหวัง ขัติยเนต

750.00 นางสมหวัง ขัติยเนตร

47 จ้างซ่อมบารุงรถบรรทุกขยะ 80-9813 เชียงราย

1,370.00 ตกลงราคา เฉลิมไดนาโมแอร์

1,370.00 เฉลิมไดนาโมแอร์

1,370.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 222

29-พ.ค.-60

48 ซื้อวัสดุสานักงาน (สานักปลัด)

2,600.00 ตกลงราคา ซี เจ เครื่องเขียน

2,600.00 ซี เจ เครื่องเขียน

2,600.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 100

29-พ.ค.-60

49 ซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน (ประปา)

7,700.00 ตกลงราคา คงชัยเฟอร์นิเจอร์

7,700.00 คงชัยเฟอร์นิเจอร์

7,700.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด

15-พ.ค.-60
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