สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2560
สำนักงำนเทศบำลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
ลำดับ

วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

ที่

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

1 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจาเดือน กรกฎาคม 2560 จานวน 10,017 กล่อง
2 ซื้อหนังสือพิมพ์ (ไทยรัฐ,เดลินิวส์) ประจาเดือน กรกฎาคม 2560

วิธีซอื้ /จ้ำง

ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

และรำคำ

ชือ่ /บริษทั ทีเ่ สนอ

รำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

78,332.94 วิธีกรณีพเิ ศษ บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จากัด

78,332.94 บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จากัด

620.00 ตกลงราคา นายช่วงชัย กิติพงศ์เดช

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสังเขป
รำคำ

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

เลขที่

วันที่

78,332.94 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 143

3-ก.ค.-60

620.00 นายช่วงชัย กิตติพงศ์เดช

620.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 007

1-ต.ค.-59

3 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (สานักปลัด)

9,615.90 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

9,615.90 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

9,615.90 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 001

1-ต.ค.-59

4 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (งานป้องกันฯ)

8,645.60 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

8,645.60 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

8,645.60 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 003

1-ต.ค.-59

5 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (กองช่าง)

1,706.46 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

1,706.46 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

1,706.46 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 005

1-ต.ค.-59

6 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (สาธารณสุขฯ)

4,395.62 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

4,395.62 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

4,395.62 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 004

1-ต.ค.-59

202.56 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

202.56 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

202.56 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 001

1-ต.ค.-59

1,225.00 นายช่วงชัย กิตติพงศ์เดช

1,225.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 141

30-มิ.ย.-60

7 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (กองการประปา)
8 ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารเพือ่ ใช้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ

1,225.00 ตกลงราคา นายช่วงชัย กิติพงศ์เดช

9 ซื้อน้าดืม่ จานวน 49 ถัง

735.00 ตกลงราคา น้าดืม่ ศิรินทิพย์

735.00 น้าดืม่ ศิรินทิพย์

735.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 142

3-ก.ค.-60

10 ซื้อวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (กองคลัง)

100.53 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

100.53 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

100.53 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

13 จ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดบริเวณโดยรอบสานักงาน
เทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาเดือน กรกฎาคม 2560
14 จ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดสานักงานประกอบด้วย
อาคารห้องประชุมสภาและอาคารประกอบห้งประชุมสภา
ประจาเดือนกรกฎาคม 2560
15 จ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดอาคารสานักงาน

ประจาเดือนกรกฎาคม 2560
16 จ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดตลาดสดเทศบาลตาบลแม่สรวย

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 255

30-มิ.ย.-60

10,000.00 ตกลงราคา นายไพโรจน์ โล่อาไพพร

10,000.00 นายไพโรจน์ โล่อาไพพร

10,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 100

30-ธ.ค.-59

17 จ้างเหมาบุคคลดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย
ปฏิบัติหน้าทีข่ ับรถขนขยะอินทรีย์และคัดแยกขยะ

-2ลำดับ
ที่

ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

และรำคำ

วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซอื้ /จ้ำง

ชือ่ /บริษทั ทีเ่ สนอ

รำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสังเขป
รำคำ

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

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

สิง่ ปฏิกูลและมูลฝอย ประจาเดือน กรกฎาคม 2560

20,400.00 ตกลงราคา นางพิไลพร จันทร์มะโน

20,400.00 นางพิไลพร จันทร์มะโน

20,400.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 002

1-ต.ค.-59

25 จ้างเหมาบุคคลล้างตลาดสดเทศบาลตามหลักสุขาภิบาล

1,200.00 ตกลงราคา นางขันแก้ว โล่อาไพพร

1,200.00 นางขันแก้ว โล่อาไพพร

1,200.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 256

3-ก.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 กรกฎาคม 2560
23 จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาและทาความสะอาดสวนสาธารณ
เทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาเดือน กรกฎาคม 2560
24 จ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดถนน ทางเดินเท้า รวมทัง้ การกาจัด

26 จ้างเหมารถเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์และนาขบวนการประกวด
ต้นเทียนพรรษา ตามโครงการแห่เทียนพรรษา 2560

1,500.00 ตกลงราคา นายเจริญ ศรีพรรณ์

1,500.00 นายเจริญ ศรีพรรณ์

1,500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 257

3-ก.ค.-60

3,000.00 ตกลงราคา นายนิพนธ์ อินถา

3,000.00 นายนิพนธ์ อินถา

3,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 258

3-ก.ค.-60

1,120.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 1,120.00 ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย1,120.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 259

3-ก.ค.-60

27 จ้างเหมาจัดนิทรรศการให้ความรู้และความสาคัญเกีย่ วกับ
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
28 จ้างทาป้ายไวนิลโครงการแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2560
29 จ้างเหมาบริการพ่นหมกควัน โครงการควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 2560 กรณีพบผูป้ ่วย
30 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน

500.00 ตกลงราคา นายยศ ยศเมือง

500.00 นายยศ ยศเมือง

500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 260

3-ก.ค.-60

8,870.00 ตกลงราคา แชมป์ดับเพลิงกูภ้ ยั

8,870.00 แชมป์ดับเพลิงกูภ้ ยั

8,870.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 261

3-ก.ค.-60

-3ลำดับ

ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

และรำคำ

วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

ที่

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

31 ซื้อวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่

วิธีซอื้ /จ้ำง

ชือ่ /บริษทั ทีเ่ สนอ

รำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสังเขป
รำคำ

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

เลขที่

วันที่

2,880.00 ตกลงราคา ว.การช่าง

2,880.00 ว.การช่าง

2,880.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 144

3-ก.ค.-60

1,080.00 ตกลงราคา ศิรินทร์ทิพย์

1,080.00 ศิรินทร์ทิพย์

1,080.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 145

3-ก.ค.-60

33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

5,940.00 ตกลงราคา อัญภัทรปริ้นติง้

5,940.00 อัญภัทรปริ้นติง้

5,940.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 146

3-ก.ค.-60

34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)

2,400.00 ตกลงราคา วานิชบล็อค

2,400.00 วานิชบล็อค

2,400.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 148

5-ก.ค.-60

35 ซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษา)

2,999.00 ตกลงราคา บริษทั วิทวัสการค้าจากัด

2,999.00 บริษทั วิทวัสการค้าจากัด

2,999.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 149

11-ก.ค.-60

32 ซื้อเครื่องดืม่ สาหรับประชาชนผูเ้ ข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
ประจาปี 2560

36 ซื้อวัสดุวิทยาศษสตร์หรือการแพทย์

19,800.00 ตกลงราคา แชมป์ดับเพลิงกูภ้ ยั

19,800.00 แชมป์ดับเพลิงกูภ้ ยั

19,800.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 150

11-ก.ค.-60

37 ซื้อเครื่องปรับอากาศ (งานป้องกันฯ)

16,500.00 ตกลงราคา เอ พี แอร์เซอร์วิส

16,500.00 อเ พี แอร์เซอร์วิส

16,500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 151

11-ก.ค.-60

38 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษา)

2,110.00 ตกลงราคา ฟลุค๊ เพือ่ นเกษตร

2,110.00 ฟลุค๊ เพือ่ นเกษตร

2,110.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 152

13-ก.ค.-60

39 ซื้อวัสดุการเกษตร (สานักปลัด)

8,780.00 ตกลงราคา หจก. ส.ทวี เฟอร์ติไลเซอร์

8,780.00 หจก. ส.ทวี เฟอร์ติไลเซอร์

8,780.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 153

17-ก.ค.-60

14,535.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 154

17-ก.ค.-60

40 ซื้อวัสดุสานักงาน (ธง)

14,535.00 ตกลงราคา บริษทั วิทวัสการค้าจากัด

14,535.00 บริษทั วิทวัสการค้าจากัด

41 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สานักปลัด)

1,035.00 ตกลงราคา บริษทั วิทวัสการค้าจากัด

1,035.00 บริษทั วิทวัสการค้าจากัด

1,035.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 155

17-ก.ค.-60

42 ซื้อวัสดุสานักงาน (สานักปลัด)

3,570.00 ตกลงราคา ซี เจ.แอ๊คเซสเซอรี่

3,570.00 ซี เจ.แอ๊คเซสเซอรี่

3,570.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 156

17-ก.ค.-60

43 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สานักปลัด)

2,160.00 ตกลงราคา บริษทั วิทวัสการค้าจากัด

2,160.00 บริษทั วิทวัสการค้าจากัด

2,160.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 157

17-ก.ค.-60

44 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สานักปลัด)

1,920.00 ตกลงราคา ร้านคุม้ สุดๆ

1,920.00 ร้านคุม้ สุดๆ

1,920.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 158

17-ก.ค.-60

44,700.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 262

17-ก.ค.-60

46 จ้างทาป้ายไวนิล ศูนย์อานวยการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย

840.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 840.00 ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 840.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 263

17-ก.ค.-60

47 จ้างทาป้ายไวนิลโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

432.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 432.00 ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 432.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 264

17-ก.ค.-60

45 จ้างเหมาเครื่องจักรเพือ่ ปรับภูมิทัศน์ริมน้าลาว บริเวณด้านหลัง
สานักงานเทศบาลตาบลแม่สรวย

48 จ้างเหมากาจัดสิง่ ปฏิกูล

44,700.00 ตกลงราคา นายอดิศักดิ์ ต๊ะสม

44,700.00 นายอดิศักดิ์ ต๊ะสม

3,900.00 ตกลงราคา นางยุพณ
ิ คาตา

3,900.00 นางยุพณ
ิ คาตา

3,900.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 265

17-ก.ค.-60

53,100.00 ตกลงราคา นายอดิศักดิ์ ต๊ะสม

53,100.00 นายอดิศักดิ์ ต๊ะสม

53,100.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 266

18-ก.ค.-60

1,400.00 ตกลงราคา อู่ ช ชัยอะไหล่ยนต์

1,400.00 อู่ ช ชัยอะไหล่ยนต์

1,400.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 267

18-ก.ค.-60

49 จ้างเหมาเครื่องจักรเพือ่ ขุดลอกระบายน้าท่วมขังและกาจัดวัชพืช
พร้อมขนทิง้ บริเวณถนนสาย 109 หมู่ 12 ตาบลแม่สรวย
50 จ้างซ่อมบารุงรถยนต์ กง-9205 ชร.

-4ลำดับ

วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

ที่

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สานักปลัด)

วิธีซอื้ /จ้ำง

ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

และรำคำ

ชือ่ /บริษทั ทีเ่ สนอ

990.00 ตกลงราคา บริษทั วานิชบล็อคจากัด

รำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

990.00 บริษทั วานิชบล็อคจากัด

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสังเขป
รำคำ

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

เลขที่

วันที่

990.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 159

18-ก.ค.-60

3,287.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 160

19-ก.ค.-60

แผนชุมชนสูแ่ ผนพัฒนาท้องถิน่ และประชาคมระดับท้องถิน่ ประจาปีงบประมาณ 2560420.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 420.00 ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 420.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 268

19-ก.ค.-60

52 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการในการขับเคลือ่ นแผนชุมชนสูแ่ ผนพัฒนา
ท้องถิน่ และประชาคมระดับท้องถิน่ ประจาปีงบประมาณ 2560

3,287.00 ตกลงราคา ซี เจ.แอ๊คเซสเซอรี่

3,287.00 ซี เจ.แอ๊คเซสเซอรี่

53 จ้างจัดทาป้ายไวนิล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลือ่ น

54 จ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการขับเคลือ่ นแผนชุมชน

สูแ่ ผนพัฒนาท้องถิน่ และประชาคมระดับท้องถิน่ ประจาปีงบประมาณ 2560

10,450.00 ตกลงราคา นางขวัญใจ ยาวิชัย

10,450.00 นางขวัญใจ ยาวิชัย

10,450.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 269

19-ก.ค.-60

3,040.00 ตกลงราคา ซี เจ.แอ๊คเซสเซอรี่

3,040.00 ซี เจ.แอ๊คเซสเซอรี่

3,040.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 270

19-ก.ค.-60

4,250.00 ตกลงราคา นางสาวจันทรา มงคลไชยสิทธิ์

4,250.00 นางสาวจันทรา มงคลไชยสิทธิ์

4,250.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 271

20-ก.ค.-60

280.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 280.00 ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 280.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 272

20-ก.ค.-60

55 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอมรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการขับเคลือ่ นแผนชุมชนสูแ่ ผนพัฒนาท้องถิน่ และประชาคมระดับท้องถิน่
ประจาปีงบประมาณ 2560
56 จ้างทาอาหารกลางวันและอาหารว่าง 1 มือ้ โครงการเข้าค่ายผูป้ กครอง
สนองการจัดการเรียนรู้
57 จ้างทาป้ายไวนิล โครงการเข้าค่ายผูป้ กครองสนองการจัดการเรียนรู้
58 จ้างเหมาทาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่
โครงการอบรมให้ความรู้เพิม่ ศักยภาพจัดสวัสดิการให้แก่ชุมชน 2560

11,050.00 ตกลงราคา นางบุญรอด แก้วบุญทา

11,050.00 นางบุญรอด แก้วบุญทา

11,050.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 274

24-ก.ค.-60

1,540.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 1,540.00 ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย1,540.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 275

24-ก.ค.-60

5,500.00 ตกลงราคา นางดาหวัน ถาริยะ

5,500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 276

24-ก.ค.-60

420.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 420.00 ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 420.00 ตรงตามเงื่อนไขทีก่ าหนด277

24-ก.ค.-60

59 จ้างทาป้ายไวนิล โครงการอบรมให้ความรู้เพืม่ ศักยภาพจัดสวัสดิการ
ให้แก่ชุมชน 2560
60 จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ โครงการ
ฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตร "การทาขนมไทย"

5,500.00 นางดาหวัน ถาริยะ

61 จ้างทาป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพฯ หลักสูตร
การทาขนมไทย

-5ลำดับ

วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

ที่

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซอื้ /จ้ำง

ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

และรำคำ

ชือ่ /บริษทั ทีเ่ สนอ

รำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสังเขป
รำคำ

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

เลขที่

วันที่

62 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้เพิม่ ศักยภาพจัดสวัสดิการ
ให้แก่ชุมชน 2560
63 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการเข้าค่ายผูป้ กครองสนองการจัดการเรียนรู้

2,400.00 ตกลงราคา ซี เจ.แอ๊คเซสเซอรี่

2,400.00 ซี เจ.แอ๊คเซสเซอรี่

2,400.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 161

24-ก.ค.-60

1,067.00 ตกลงราคา ซี เจ.แอ๊คเซสเซอรี่

1,067.00 ซี เจ.แอ๊คเซสเซอรี่

1,067.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 162

24-ก.ค.-60

64 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และส่วนผสมการทาขนมไทย โครงการ
ฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตร "การทาขนมไทย"

3,000.00 ตกลงราคา ร้านช่วงชัย

3,000.00 ร้านช่วงชัย

3,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 163

24-ก.ค.-60

6,278.00 ตกลงราคา หจก.ดีทอยส์แอนด์เอ็ดดูเคชัน่

6,278.00 หจก.ดีทอยส์แอนด์เอ็ดดูเคชัน่

6,278.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 164

24-ก.ค.-60

66 ซื้อกรอบรูปพร้อมใบประกาศเกียรติคุณโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา

1,500.00 ตกลงราคา นายเทอดเกียรติ จอมกัน

1,500.00 นายเทอดเกียรติ จอมกัน

1,500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 165

25-ก.ค.-60

67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สานักปลัด)

1,550.00 ตกลงราคา บริษทั วานิชบล็อคจากัด

1,550.00 บริษทั วานิชบล็อคจากัด

1,550.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 166

25-ก.ค.-60

450.00 ตกลงราคา อาร์ เค คอมพิวเตอร์

450.00 อาร์ เค คอมพิวเตอร์

450.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 278

25-ก.ค.-60

69 จ้างตรวจเช็คและซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)

1,200.00 ตกลงราคา อาร์ เค คอมพิวเตอร์

1,200.00 อาร์ เค คอมพิวเตอร์

1,200.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 279

25-ก.ค.-60

70 จ้างซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แสดงผล (งานป้องกันฯ)

850.00 ตกลงราคา อาร์ เค คอมพิวเตอร์

850.00 อาร์ เค คอมพิวเตอร์

850.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 280

25-ก.ค.-60

750.00 ตกลงราคา นางขวัญใจ ยาวิชัย

750.00 นางขวัญใจ ยาวิชัย

750.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 281

25-ก.ค.-60

65 ซื้อชุดทดสอบคุณภาพน้าและอุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้าทิง้
จากชุมชนสูแ่ หล่งน้าธรรมชาติ

68 จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวพเตอร์ (กองคลัง)

71 จ้างเหมาทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมสภาฯ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2560
72 จ้างซ่อมบารุงรถ บท-367, บพ-4600, 81-2387 เชียงราย

5,720.00 ตกลงราคา ว.การช่าง

5,720.00 ว.การช่าง

5,720.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 282

31-ก.ค.-60

73 จ้างทาป้ายไวนิล

2,032.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 2,032.00 ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย2,032.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 283

31-ก.ค.-60

74 จ้างซ่อมแซมเลือ่ ยโซ่ยนต์

2,250.00 ตกลงราคา จรินทร์ยนต์2

2,250.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 284

31-ก.ค.-60

500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 285

31-ก.ค.-60

11,720.00 อดุลย์การไฟฟ้า

11,720.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 167

31-ก.ค.-60

2,430.00 หจก.วิมลกิจพาณิชย์

2,430.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 168

31-ก.ค.-60

1,000.00 ซี เจ.ถ่ายเอกสาร

1,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 169

31-ก.ค.-60

2,250.00 จรินทร์ยนต์2

75 จ้างถ่ายเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (หน้า-หลัง) โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้าทิง้ จากชุมชนสูแ่ หล่งน้าธรรมชาติ 2560
76 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)
77 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สานักปลัด)
78 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้าทิง้ ฯ

500.00 ตกลงราคา ซี เจ.ถ่ายเอกสาร

500.00 ซี เจ.ถ่ายเอกสาร

11,720.00 ตกลงราคา อดุลย์การไฟฟ้า
2,430.00

ตกลงราคา หจก.วิมลกิจพาณิชย์

1,000.00 ตกลงราคา ซี เจ.ถ่ายเอกสาร
-6-

ลำดับ
ที่

วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

งบประมำณ

วิธีซอื้ /จ้ำง

ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

และรำคำทีเ่ สนอ

และรำคำ

เหตุผลทีค่ ัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสังเขป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

วิธีซอื้ /จ้ำง
(รำคำกลำง)

79 ซื้อสายส่งน้าดับเพลิง
80 จ้างเหมาบุคคลดูแลความปลอดภัยสานักงานเทศบาลตาบลแม่สรวย

ชือ่ /บริษทั ทีเ่ สนอ

13,000.00 ตกลงราคา แชมป์ดับเพลิงกูภ้ ยั
9,000.00 ตกลงราคา นายณภัทร ปัญญาใหว

รำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

13,000.00 แชมป์ดับเพลิงกูภ้ ยั
9,000.00 นายณภัทร ปัญญาใหว

รำคำ

เลขที่

วันที่

13,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 170

31-ก.ค.-60

9,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 253

30-มิ.ย.-60

