สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2560
สำนักงำนเทศบำลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
ลำดับ

วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

ที่

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

1 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจาเดือน มิถุนายน 2560 จานวน 9,394 กล่อง

วิธีซอื้ /จ้ำง

ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

และรำคำ

โดยสังเขป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ชือ่ /บริษทั ทีเ่ สนอ

รำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

600.00 นายช่วงชัย กิตติพงศ์เดช

600.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 007

1-ต.ค.-59

10,561.29 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

10,561.29 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

10,561.29 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 104

1-มิ.ย.-60

4 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (งานป้องกันฯ)

7,719.40 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

7,719.40 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

7,719.40 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 003

1-ต.ค.-59

5 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (กองช่าง)

1,710.36 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

1,710.36 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

1,710.36 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

302.19 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

302.19 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

302.19 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 001

1-ต.ค.-59

1,295.00 นายช่วงชัย กิตติพงศ์เดช

1,295.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 103

1-มิ.ย.-60

690.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 102

1-มิ.ย.-60

7 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (กองการประปา)
8 ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารเพือ่ ใช้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ
9 ซื้อน้าดืม่ จานวน 46 ถัง

600.00 ตกลงราคา นายช่วงชัย กิติพงศ์เดช

วันที่
1-มิ.ย.-60

3 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (สานักปลัด)

73,461.08 บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จากัด

เลขที่

73,461.08 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 103

2 ซื้อหนังสือพิมพ์ (ไทยรัฐ,เดลินิวส์) ประจาเดือน มิถุนายน 2560

73,461.08 วิธีกรณีพเิ ศษ บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จากัด

รำคำ

1,295.00 ตกลงราคา นายช่วงชัย กิติพงศ์เดช
690.00 ตกลงราคา น้าดืม่ ศิรินทิพย์

690.00 น้าดืม่ ศิรินทิพย์

10 จ้างเหมาบุคคลดูแลทาความสะอาดสานักงานประปา

6,000.00 ตกลงราคา นางสาวเอมมิกา แถลงนิตย์

6,000.00 นางสาวเอมมิกา แถลงนิตย์

6,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 001

1-ต.ค.-59

11 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 223

1-มิ.ย.-60

10,000.00 ตกลงราคา นายไพโรจน์ โล่อาไพพร

10,000.00 นายไพโรจน์ โล่อาไพพร

10,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 100

30-ธ.ค.-59

12 จ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดบริเวณโดยรอบสานักงาน
เทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาเดือน มิถุนายน 2560
13 จ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดสานักงานประกอบด้วย
อาคารห้องประชุมสภาและอาคารประกอบห้งประชุมสภา
ประจาเดือนมิถุนายน 2560
14 จ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดอาคารสานักงาน
ประจาเดือนมิถุนายน 2560
15 จ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดตลาดสดเทศบาลตาบลแม่สรวย
16 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

17 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

สิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย ประจาเดือน มิถุนายน 2560

20,400.00 ตกลงราคา นางพิไลพร จันทร์มะโน

20,400.00 นางพิไลพร จันทร์มะโน

20,400.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 002

1-ต.ค.-59

24 จ้างเหมาบุคคลล้างตลาดสดเทศบาลตามหลักสุขาภิบาล

1,200.00 ตกลงราคา นางขันแก้ว โล่อาไพพร

1,200.00 นางขันแก้ว โล่อาไพพร

1,200.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 232

6-มิ.ย.-60

560.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 560.00 ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 560.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 224

2-มิ.ย.-60

400.00 ตกลงราคา ซี เจ.แอ๊คเซสเซอรี่

400.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 225

2-มิ.ย.-60

18 จ้างเหมาบุคคลดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย ปฏิบัติงาน
เก็บขนขยะประจารถขยะทัว่ ไป/รีไซเคิล/อันตราย และคัดแยกขยะ
19 จ้างเหมาบุคคลดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย ปฏิบัติงาน
เก็บขนขยะประจารถขยะทัว่ ไป/รีไซเคิล/อันตราย และคัดแยกขยะ
20 จ้างเหมาบุคคลดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย ปฏิบัติงาน
เก็บขนขยะประจารถขยะอินทรีย์ และคัดแยกขยะ
21 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานกองการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาเดือน มิถุนายน 2560
22 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาและทาความสะอาดสวนสาธารณ
เทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาเดือน มิถุนายน 2560
23 จ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดถนน ทางเดินเท้า รวมทัง้ การกาจัด

25 จ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก
26 จ้างถ่ายเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมป้องกัน
ไข้เลือดออก ประจาปีงบประมาณ 2560

400.00 ซี เจ.แอ๊คเซสเซอรี่

27 จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน โครงการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก

1,500.00 ตกลงราคา นายยศ ยศเมือง

1,500.00 นายยศ ยศเมือง

1,500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 226

2-มิ.ย.-60

28 จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน โครงการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก

1,500.00 ตกลงราคา นายจรัญ สิทธิสม

1,500.00 นายจรัญ สิทธิสม

1,500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 227

2-มิ.ย.-60

29 จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน โครงการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก

1,500.00 ตกลงราคา นายสมเดช ตอมสว่าง

1,500.00 นายสมเดช จอมสว่าง

1,500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 228

2-มิ.ย.-60

30 จ้างซ่อมแซมผิวถนนภายในเขตเทศบาลตาบลแม่สรวย

6,920.00 ตกลงราคา นายเฉลียว สีเมือง

6,920.00 นายเฉลียว สีเมือง

6,920.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 229

2-มิ.ย.-60

31 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ โครงการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก

8,808.70 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

8,808.70 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

8,808.70 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 105

2-มิ.ย.-60

-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

32 ซื้อวัสดุสานักงาน (โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าเหล็กขาพับได้)

25,200.00 ตกลงราคา ร้านสุขใจ

25,200.00 ร้านสุขใจ

25,200.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 106

2-มิ.ย.-60

33 ซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน (ตูเ้ ก็บเอกสาร 2 บานมือบิด)

15,400.00 ตกลงราคา คงชัยเฟอร์นิเจอร์

15,400.00 คงชัยเฟอร์นิเจอร์

15,400.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 107

2-มิ.ย.-60

1,000.00 ตกลงราคา ซี เจ.แอ๊คเซสเซอรี่

1,000.00 ซี เจ.แอ๊คเซสเซอรี่

1,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 108

5-มิ.ย.-60

10,000.00 ตกลงราคา นายสาเริง สุทธิพนั ธ์

10,000.00 นายสาเริง สุทธิพนั ธ์

10,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 230

5-มิ.ย.-60

1,000.00 ตกลงราคา ซี เจ.ถ่ายเอกสาร

1,000.00 ซี เจ.ถ่ายเอกสาร

1,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 231

5-มิ.ย.-60

1,200.00 ตกลงราคา เอพี แอร์ เซอร์วิส

1,200.00 เอพี แอร์ เซอร์วิส

1,200.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 233

6-มิ.ย.-60

38 จ้างซ่อมบารุงรถอีแต๋น

280.00 ตกลงราคา เฉลิมไดนาโมแอร์

280.00 เฉลิมไดนาโมแอร์

280.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 235

6-มิ.ย.-60

39 ซื้อวัสดุสานักงาน (สานักปลัด)

850.00 ตกลงราคา ซี เจ.แอ๊คเซสเซอรี่

850.00 ซี เจ.แอ๊คเซสเซอรี่

850.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 109

12-มิ.ย.-60

2,800.00 ตกลงราคา เอพี แอร์ เซอร์วิส

2,800.00 เอพี แอร์ เซอร์วิส

2,800.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 236

12-มิ.ย.-60

2,550.00 ตกลงราคา นางสมหวัง ขัติยเนตร

2,550.00 นางสมหวัง ขัติยเนตร

2,550.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 237

12-มิ.ย.-60

1,000.00 ตกลงราคา นางขวัญใจ ยาวิชัย

1,000.00 นางขวัญใจ ยาวิชัย

1,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 238

15-มิ.ย.-60

500.00 ตกลงราคา นายยศ ยศเมือง

500.00 นายยศ ยศเมือง

500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 239

16-มิ.ย.-60

44 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์จากโรงงานผูผ้ ลิต

4,300.00 ตกลงราคา อาร์เคคอมพิวเตอร์

4,300.00 อาร์เคคอมพิวเตอร์

4,300.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 110

16-มิ.ย.-60

45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง)

1,200.00 ตกลงราคา อาร์เคคอมพิวเตอร์

1,200.00 อาร์เคคอมพิวเตอร์

1,200.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 111

16-มิ.ย.-60

742.20 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 112

16-มิ.ย.-60

2,300.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 240

20-มิ.ย.-60

34 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการอบรมเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สาหรับผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
35 จ้างเหมารถโดยสารประจาทางพร้อมน้ามันเชือ้ เพลิงเดินทางไป-กลับ
ตามโครงการอบรมเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม สาหรับผูบ้ ริหาร สมชิกสภา พนักงานเทศบาลฯ
36 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สาหรับผูบ้ ริหารฯ
37 จ้างตรวจเช็คและซ่อมบารุงเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง)

40 จ้างตรวจเช็คและซ่อมบารุงเครื่องปรับอากาศ (ป้องกัน)
41 จ้างทาอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ สาหรับคณะตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
42 จ้างเหมาทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ คณะศึกษาดูงานดอกไม้จันทน์
43 จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน โครงการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก
กรณีพบผูป้ ่วย

46 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ โครงการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก
47 จ้างซ่อมบารุงรถยนต์ กง-9205 ชร

742.20 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม
2,300.00 ตกลงราคา เฉลิมไดนาโมแอร์

742.20 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม
2,300.00 เฉลิมไดนาโมแอร์
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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

48 จ้างเหมาบริการขุดลอกลาเหมืองหนองบัว หมู่ 5 ตาบลแม่สรวย

85,000.00 ตกลงราคา นายอดิศักดิ์ ต๊ะสม

79,439.25 นายอดิศักดิ์ ต๊ะสม

79,400.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 241

22-มิ.ย.-60

49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง)

13,852.00 ตกลงราคา หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์

13,852.00 หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์

13,852.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 113

22-มิ.ย.-60

1,460.40 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 114

23-มิ.ย.-60

500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 242

23-มิ.ย.-60

50 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ โครงการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก

1,460.40 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

1,460.40 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

51 จ้างเหมาพ่นหมอกควัน โครงการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก
กรณีพบผูป้ ่วย
52 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตาบลแม่สรวย พร้อมตีเส้นจราจร
ทีจ่ อดรถมอเตอร์ไชค์ รถยนต์บริเวณด้านหน้าตลาดสด

500.00 ตกลงราคา นายยศ ยศเมือง
171,000.00 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยศิริทองก่อสร้าง

500.00 นายยศ ยศเมือง
171,700.00 หจก.อเ.ซี.แม่สรวย

ร้านทองคาก่อสร้าง

170,500.00

หจก.เอ.ซี แม่สรวย

171,000.00

171,000.00 เสนอราคาต่าสุด

14/2560 26-มิ.ย.-60

53 จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ ตามโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพฯ "การทาดอกไม้จันทน์และพวงหรีด"

35,200.00 ตกลงราคา นายทองสุข บุญลือ

35,200.00 นายทองสุข บุญลือ

35,200.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 243

26-มิ.ย.-60

420.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 420.00 ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 420.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 244

26-มิ.ย.-60

500.00 ตกลงราคา ซี เจ. ถ่ายเอกสาร

500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 245

26-มิ.ย.-60

280.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 280.00 ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 280.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 246

26-มิ.ย.-60

54 จ้างทาป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพฯ
"การทาดอกไม้จันทน์และพวงหรีด"
55 จ้างถ่ายเอกสารแผ่นพับรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์
งดเหล้าเข้าพรรษา
56 จ้างทาป้ายไวนิล โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
57 จ้างซ่อมบารุงเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม
58 จ้างซ่อมบารุงรถยนต์โดยสาร ขน 4705 ชร

4,540.00 ตกลงราคา จรินทร์ยนต์ 2
13,700.00 ตกลงราคา อินทรีย์แอร์

500.00 ซี เจ.ถ่ายเอกสาร

4,540.00 จรินทร์ยนต์ 2
13,700.00 อินทรีย์แอร์

4,540.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 247

26-มิ.ย.-60

13,700.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 248

26-มิ.ย.-60

59 จ้างตรวจเช็คและซ่อมบารุงเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา)

2,200.00 ตกลงราคา เอพี แอร์ เซอร์วิส

2,200.00 เอพี แอร์ เซอร์วิส

2,200.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 249

26-มิ.ย.-60

60 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (กองช่าง)

1,500.00 ตกลงราคา อาร์เคคอมพิวเตอร์

1,500.00 อาร์เคคอมพิวเตอร์

1,500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 250

26-มิ.ย.-60

61 จ้างซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แสดงผล

1,500.00 ตกลงราคา อาร์เคคอมพิวเตอร์

1,500.00 อาร์เคคอมพิวเตอร์

1,500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 251

26-มิ.ย.-60

62 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

4,000.00 ตกลงราคา ซี เจ.เครื่องเขียน

4,000.00 ซี เจ.เครื่องเขียน

4,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 115

26-มิ.ย.-60

63 ซื้อวัสดุสานักงาน (กองสาธารณสุขฯ) ป้ายห้ามวาง/จาหน่ายสินค้า

7,750.00 ตกลงราคา แชมป์ดับเพลิง กูภ้ ยั

7,750.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด

116

26-มิ.ย.-60

64 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร โครงการเทศบาลน่าอยู่

9,200.00 ตกลงราคา กรองแก้ว

9,200.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 117

26-มิ.ย.-60

7,750.00 แชมป์ดับเพลิง กูภ้ ยั
9,200.00 กรองแก้ว
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ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

และรำคำ

โดยสังเขป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

ที่

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

65 ซื้อต้นไม้/ดอกไม้สีเหลือง โครงการเทศบาลน่าอยู่

วิธีซอื้ /จ้ำง

ชือ่ /บริษทั ทีเ่ สนอ

14,400.00 ตกลงราคา นายพูลศักดิ์ คิดมุง่

รำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

14,400.00 นายพูลศักดิ์ คิดมุง่

รำคำ

เลขที่

14,400.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 118

วันที่
26-มิ.ย.-60

66 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล2(4)
หมู่ 5 ตาบลแม่สรวย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

141,000.00 ตกลงราคา หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม

140,000.00 หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม

หจก.เรืองเศรษฐ์

140,300.00

หจก.ดวงดีคอนกรีต

140,500.00

140,000.00 เสนอราคาต่าสุด

15/2560 27-มิ.ย.-60

231,000.00 เสนอราคาต่าสุด

16/2560 27-มิ.ย.-60

67 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล2(5)
หมู่ 5 ตาบลแม่สรวย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

68 จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน กรณีพบผูป้ ่วย
69 ซื้อวัสดุสานักงาน (สานักปลัด)

232,000.00 ตกลงราคา หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม

231,000.00 หจก.เชียงรายภูคาวิศวกรรม

หจก.เรืองเศรษฐ์

231,300.00

หจก.ดวงดีคอนกรีต

231,500.00

500.00 ตกลงราคา ยศ ยศเมือง

500.00 ยศ ยศเมือง

500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 252/2560 28-มิ.ย.-60

19,096.00 ตกลงราคา บ.วิทวัสการค้า จากัด

19,096.00 บ.วิทวัสการค้า จากัด

19,096.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 121

28-มิ.ย.-60

70 ซื้อวัสดุสานักงาน (กองการศึกษา)

9,811.00 ตกลงราคา บ.วิทวัสการค้า จากัด

9,811.00 บ.วิทวัสการค้า จากัด

9,811.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 122

28-มิ.ย.-60

71 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา)

6,091.00 ตกลงราคา บ.วิทวัสการค้า จากัด

6,091.00 บ.วิทวัสการค้า จากัด

6,091.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 123

28-มิ.ย.-60

72 ซื้อวัสดุสานักงาน (กองคลัง)

19,377.50 ตกลงราคา บ.วิทวัสการค้า จากัด

19,377.50 บ.วิทวัสการค้า จากัด

19,377.50 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 124

28-มิ.ย.-60

73 ซื้อวัสดุสานักงาน (กองช่าง)

7,374.00 ตกลงราคา บ.วิทวัสการค้า จากัด

7,374.00 บ.วิทวัสการค้า จากัด

7,374.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 125

30-มิ.ย.-60

74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)

180.00 ตกลงราคา บ.วิทวัสการค้า จากัด

180.00 บ.วิทวัสการค้า จากัด

180.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 126

30-มิ.ย.-60

75 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)

450.00 ตกลงราคา บ.วิทวัสการค้า จากัด

450.00 บ.วิทวัสการค้า จากัด

450.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 127

30-มิ.ย.-60

76 ซื้อวัสดุสานักงาน (งานป้องกัน)

6,764.00 ตกลงราคา บ.วิทวัสการค้า จากัด

6,764.00 บ.วิทวัสการค้า จากัด

6,764.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 128

30-มิ.ย.-60

77 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกัน)

445.00 ตกลงราคา บ.วิทวัสการค้า จากัด

445.00 บ.วิทวัสการค้า จากัด

445.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 129

30-มิ.ย.-60

78 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานป้องกัน)

3,197.00 ตกลงราคา บ.วิทวัสการค้า จากัด

3,197.00 บ.วิทวัสการค้า จากัด

3,197.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 130

30-มิ.ย.-60

79 ซื้อวัสดุสานักงาน (กองสาธารณสุขฯ)

1,198.00 ตกลงราคา บ.วิทวัสการค้า จากัด

1,198.00 บ.วิทวัสการค้า จากัด

1,198.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 131

30-มิ.ย.-60

80 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ)

2,517.00 ตกลงราคา บ.วิทวัสการค้า จากัด

2,517.00 บ.วิทวัสการค้า จากัด

2,517.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด

132

30-มิ.ย.-60

81 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ)

4,476.00 ตกลงราคา บ.วิทวัสการค้า จากัด

4,476.00 บ.วิทวัสการค้า จากัด

4,476.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 133

30-มิ.ย.-60

-6ลำดับ
ที่

วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซอื้ /จ้ำง

ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

และรำคำ

โดยสังเขป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ชือ่ /บริษทั ทีเ่ สนอ

รำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

รำคำ

เลขที่

วันที่

82 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งานป้องกันฯ)

1,140.00 ตกลงราคา บ.วิทวัสการค้า จากัด

1,140.00 บ.วิทวัสการค้า จากัด

1,140.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 134

30-มิ.ย.-60

83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา)

4,615.00 ตกลงราคา วานิชบล็อค

4,615.00 วานิชบล็อค

4,615.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 135

30-มิ.ย.-60

84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานป้องกัน)

3,585.00 ตกลงราคา อัญภัทรปริ้นติง้

3,585.00 อัญภัทรปริ้นติง้

3,585.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 136

30-มิ.ย.-60

11,820.00 ตกลงราคา อัญภัทรปริ้นติง้

11,820.00 อัญภัทรปริ้นติง้

11,820.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 137

30-มิ.ย.-60

8,521.00 ตกลงราคา อัญภัทรปริ้นติง้

8,521.00 อัญภัทรปริ้นติง้

8,521.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 138

30-มิ.ย.-60

87 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สานักปลัด)

14,546.00 ตกลงราคา อัญภัทรปริ้นติง้

14,546.00 อัญภัทรปริ้นติง้

14,546.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 139

30-มิ.ย.-60

88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สานักปลัด)

17,187.00 ตกลงราคา วานิชบล็อค

17,187.00 วานิชบล็อค

17,187.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 140

30-มิ.ย.-60

85 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)

