สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2560
สำนักงำนเทศบำลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
ลำดับ

วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

ที่

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

1 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจาเดือน สิงหาคม 2560 จานวน 22,507 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

12,585.13 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

12,585.13 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

12,585.13 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 104

1-มิ.ย.-60

4 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (งานป้องกันฯ)

9,548.80 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

9,548.80 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

9,548.80 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 003

1-ต.ค.-59

5 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (กองช่าง)

1,756.26 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

1,756.26 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

1,756.26 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 005

1-ต.ค.-59

6 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (สาธารณสุขฯ)

8,102.12 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

8,102.12 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

8,102.12 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 004

1-ต.ค.-59

7 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (กองการประปา)

309.69 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

309.69 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

309.69 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 001

1-ต.ค.-59

1,315.00 นายช่วงชัย กิตติพงศ์เดช

1,315.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 075

1-มี.ค.-60

8 ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารเพือ่ ใช้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ
9 ซื้อน้าดืม่ จานวน 66 ถัง
10 จ้างเหมาบุคคลผลิตน้าประปาและซ่อมบารุงระบบจ่ายน้าประปา

620.00 ตกลงราคา นายช่วงชัย กิติพงศ์เดช

วันที่
1-มี.ค.-60

3 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ (สานักปลัด)

10,971.00 บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จากัด

เลขที่

10,971.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 074

2 ซื้อหนังสือพิมพ์ (ไทยรัฐ,เดลินิวส์) ประจาเดือน สิงหาคม 2560

10,971.00 วิธีกรณีพเิ ศษ บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จากัด

รำคำ

1,315.00 ตกลงราคา นายช่วงชัย กิติพงศ์เดช
990.00 ตกลงราคา น้าดืม่ ศิรินทิพย์

990.00 น้าดืม่ ศิรินทิพย์

990.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 076

1-มี.ค.-60

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 286

1-ส.ค.-60

10,000.00 ตกลงราคา นายไพโรจน์ โล่อาไพพร

10,000.00 นายไพโรจน์ โล่อาไพพร

10,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 100

30-ธ.ค.-59

11 จ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดบริเวณโดยรอบสานักงาน
เทศบาลตาบลแม่สรวย ประจาเดือน สิงหาคม 2560
12 จ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดสานักงานประกอบด้วย
อาคารห้องประชุมสภาและอาคารประกอบห้งประชุมสภา
ประจาเดือนสิงหาคม 2560
13 จ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดอาคารสานักงาน
ประจาเดือนสิงหาคม 2560
14 จ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดตลาดสดเทศบาลตาบลแม่สรวย
15 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

16 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 สิงหาคม 2560

20,400.00 ตกลงราคา นางพิไลพร จันทร์มะโน

20,400.00 นางพิไลพร จันทร์มะโน

20,400.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 002

1-ต.ค.-59

23 จ้างเหมาบุคคลล้างตลาดสดเทศบาลตามหลักสุขาภิบาล

1,200.00 ตกลงราคา นางขันแก้ว โล่อาไพพร

1,200.00 นางขันแก้ว โล่อาไพพร

1,200.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 288

1-ส.ค.-60

24 จ้างเหมาบุคคลดูแลควาทมปลอดภัยสานักงานเทศบาลตาบลแม่สรวย

9,000.00 ตกลงราคา นายณภัทร ปัญญาใหว

9,000.00 นายณภัทร ปัญญาใหว

9,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 287

1-ส.ค.-60

25 จ้างทาป้ายอะคริลิค "ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลตาบลแม่สรวย"

1,000.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 1,000.00 ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย1,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 289

1-ส.ค.-60

26 จ้างทาผ้าคลุมโต๊ะอเนกประสงค์

7,500.00 ตกลงราคา นางกัลยรัตน์ แสนแปง

1-ส.ค.-60

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

27 จ้างทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ สาหรับคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงิน

7,500.00 นางกัลยรัตน์ แสนแปง

7,500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 290

ชดเชยแก่ผเู้ สียหายจากการบาบัดภยันตรายจากสาธารณภัยในพืน้ ที่
อาเภอแม่สรวย

500.00 ตกลงราคา นางขวัญใจ ยาวิชัย

500.00 นางขวัญใจ ยาวิชัย

500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 291

2-ส.ค.-60

420.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 420.00 ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 420.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 292

7-ส.ค.-60

28 จ้างทาป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักสูตร"การเพาะชากล้าไม้และขยายพันธุพ์ ชื "

-3ลำดับ
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

29 จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ โครงการ
ฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร
"การเพาะชากล้าไม้และขยายพันธุพ์ ชื "
30 จ้างเสริมไหล่ทาง คสล.ถนนเทศบาล 6 หมูท่ ี่ 5 ตาบลแม่สรวย

5,500.00 ตกลงราคา นางดาหวัน ถาริยะ

5,500.00 นางดาหวัน ถาริยะ

5,500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 293

7-ส.ค.-60

16,300.00 ตกลงราคา นายประสิทธิ์ โปเสีย้ ว

16,300.00 นายประสิทธิ์ โปเสีย้ ว

16,300.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 294

8-ส.ค.-60

3,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 174

7-ส.ค.-60

500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 295

8-ส.ค.-60

43,550.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 296

10-ส.ค.-60

2,160.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 297

10-ส.ค.-60

750.00 นางสมหวัง ขัติเนตร

750.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 298

11-ส.ค.-60

3,300.00 นายทองสุข บุญลือ

3,300.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 300

16-ส.ค.-60

23,050.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 176

17-ส.ค.-60

31 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเพาะชากล้าไม้และขยายพันธุพ์ ชื ตามโครงการ
ฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร
"การเพาะชากล้าไม้และขยายพันธุพ์ ชื "

3,000.00 ตกลงราคา วาวีการเกษตร

3,000.00 วาวีการเกษตร

32 จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ประจาปีงบประมาณ 2560 กรณีพบผูป้ ่วย
33 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในตลาดสด (จาก 1 เฟสเป็น 3 เฟส)
34 จ้างถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 พร้อมเข้าเล่ม

500.00 ตกลงราคา นางขันแก้ว โล่อาไพพร
43,550.00 ตกลงราคา จตุพรการไฟฟ้า
2,160.00 ตกลงราคา ซี เจ.แอ๊คเซสเซอรี่

500.00 นางขันแก้ว โล่อาไพพร
43,550.00 จตุพรการไฟฟ้า
2,160.00 ซี เจ.แอ๊คเซสเซอรี่

35 จ้างเหมาทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมปรชุมสภา
สมันสามัญ สมันที่ 3 ปี 2560

750.00 ตกลงราคา นางสมหวัง ขัติยเนตร

36 จ้างทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการความร่วมมือการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจาปี 2560

3,300.00 ตกลงราคา นายทองสุข บุญลือ

37 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรือง
เพือ่ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

23,050.00 ตกลงราคา ฟลุค๊ เพือ่ นเกษตร

23,050.00 ฟลุค๊ เพือ่ เกษตร

38 ซื้อต้นกล้าดอกดาวเรือง โครงการร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรือง
เพือ่ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

12,000.00 ตกลงราคา นางดาหวัน ถาริยะ

12,000.00 นางดาหวัน ถาริยะ

12,000.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 177

17-ส.ค.-60

1,500.00 ตกลงราคา ซี เจ.แอ๊คเซสเซอรี่

1,500.00 ซี เจ.แอ๊คเซสเซอรี่

1,500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 178

18-ส.ค.-60

7,091.28 ตกลงราคา หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

7,091.28 หจก.แม่สรวยปิโตรเลียม

7,091.28 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 179

18-ส.ค.-60

39 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการสร้างการรับรู้เพือ่ นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
40 ซื้อน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ โครงการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก
ประจาปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
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วงเงิน
งำนจัดซือ้ จัดจ้ำง

ที่

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

41 จ้างเหมาจัดทาเรือนเพาะชากล้าไม้และปรับเกลีย่ พืน้ ทีพ่ ร้อมติดตัง้ ระบบน้า

วิธีซอื้ /จ้ำง

ชือ่ /บริษทั ทีเ่ สนอ

16,355.00 ตกลงราคา นายสุรชาติ พรมวงค์

รำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

16,355.00 นายสุรชาติ พรมวงค์

รำคำ

เลขที่

วันที่

16,355.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 301

18-ส.ค.-60

2,203.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 2,203.00 ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย2,203.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 302

18-ส.ค.-60

42 จ้างทาป้ายโครงการสร้างการรับรู้เพือ่ นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
43 จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ โครงการสร้างการรับรู้
เพือ่ นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
44 จ้างซ่อมบารุงรถอีแต๋น

25,500.00 ตกลงราคา นางขวัญใจ ยาวิชัย

25,500.00 นางขวัญใจ ยาวิชัย

25,500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 303

18-ส.ค.-60

540.00 ตกลงราคา เฉลิมไดนาโม

540.00 เฉลิมไดนาโม

540.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 304

18-ส.ค.-60

1,500.00 ตกลงราคา นายยศ ยศเมือง

1,500.00 นายยศ ยศเมือง

1,500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 305

18-ส.ค.-60

1,500.00 ตกลงราคา นายสมเดช จอมสว่าง

1,500.00 นายสมเดช จอมสว่าง

1,500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 306

18-ส.ค.-60

1,500.00 ตกลงราคา นายจรัญ สิทธิสม

1,500.00 นายจรัญ สิทธิสม

1,500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 307

18-ส.ค.-60

84,112.00 ตกลงราคา นายอดิศักดิ์ ต๊ะสม

84,112.00 นายอดิศักดิ์ ต๊ะสม

84,112.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 308

22-ส.ค.-60

45 จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ประจาปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
46 จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ประจาปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
47 จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ประจาปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
48 จ้างเหมาเครื่องจักรปรับเกลีย่ และถมทรายปิดทับผิวดินเดิม
พืน้ ทีบ่ ริเวณบ่อขยะเทศบาลตาบลแม่สรวย ขนาดพืน้ ทีร่ วม 3-0-0 ไร่
49 จ้างทาป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการขยะมูลฝอย

ในชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2560

1,650.00 ตกลงราคา ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 1,650.00 ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย1,650.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 310

22-ส.ค.-60

50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ)

1,650.00 ตกลงราคา อาร์ เค คอมพิวเตอร์

1,650.00 อาร์ เค คอมพิวเตอร์

1,650.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 180

22-ส.ค.-60

51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ)

3,151.00 ตกลงราคา บริษทั วานิชบล็อคจากัด

3,151.00 บริษทั วานิชบล็อคจากัด

3,151.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 181

22-ส.ค.-60

52 ซื้อสีนามั
้ นพร้อมอุปกรณ์ใช้ในงานทาสีตีเส้นจราจรในเขตเทศบาล

16,710.00 ตกลงราคา ไทโยบ้านและวัสดุ

16,710.00 ไทโยบ้านและวัสดุ

16,710.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 182

22-ส.ค.-60

2,720.00 ตกลงราคา ซี เจ.ถ่ายเอกสาร

2,720.00 ซี เจ.ถ่ายเอกสาร

2,720.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด

21-ส.ค.-60

53 จ้างถ่ายเอกสารแผนอัตรากาลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563
พร้อมเข้าเล่ม

309

-5ลำดับ

ผูเ้ สนอรำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

เหตุผลทีค่ ัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และรำคำทีเ่ สนอ

และรำคำ

โดยสังเขป

หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

วงเงิน
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ที่

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

54 โครงการชยายเขตไฟฟ้าแรงต่าระบบ 3 เฟส (พร้อมปรับปรุงระบบ

วิธีซอื้ /จ้ำง

ชือ่ /บริษทั ทีเ่ สนอ

390,000.00 ตกลงราคา 1.แม่สรวยการไฟฟ้า

รำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

389,000.00 แม่สรวยการไฟฟ้า

รำคำ
363,550.00

แสงสว่างรวมอุปกรณ์) เข้าสานักงานและบริเวณโดยรอบสานักงาน

2.ป่าซางมิวสิคแอนด์เซอร์วิส

389,300.00

(ราคาจ้าง

และส่วนราชการเทศบาลตาบลแม่สรวย หมูท่ ี่ 5 ต.แม่สรวย

3.ร้านมีตังค์การไฟฟ้า

389,500.00

ตามสัญญา)

215,700.00 แม่สรวยการไฟฟ้า

201,400.00

55 โครงการติดตัง้ โคมไฟสาธารณะ (ชนิดแบบหลังเต่า) พร้อมอุปกรณ์

216,000.00 ตกลงราคา 1.ป่าซางมิวสิคแอนด์เซอร์วิส

เลขที่

วันที่

เสนอราคาต่าสุด

17/2560 16-ส.ค.-60

เสนอราคาต่าสุด

18/2560 22-ส.ค.-60

บริเวณถนนสายบ้านหล่ายสรวย ซอย 1,2 และ 3 หมู่ 3

2.ร้านมีตังค์การไฟฟ้า

215,800.00

(ราคาจ้าง

ถนนเทศบาล 2,3 หมู่ 5 ถนนเทศบาล 4,4(1),5,5(1) และ 6 หมู่ 12

3.แม่สรวยการไฟฟ้า

215,500.00

ตามสัญญา)

84,100.00 ประสิทธิ์ โปเสีย้ ว

84,100.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 19/2560 22-ส.ค.-60

112,800.00 จตุพรการไฟฟ้า

105,140.00

รวม 46 จุด ต.แม่สรวย
56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านข้างป่าช้าห้วยไซ

90,000.00 ตกลงราคา นายประสิทธิ์ โปเสีย้ ว

หมูท่ ี่ 12 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
57 โครงการตีเส้นจราจร ถนนเทศบาล 1,2,3 และตีเส้นทีจ่ อดรถบริเวณ

113,000.00 ตกลงราคา 1.หจก.เอ ซี แม่สรวย

โดยรอบอาคารสานักงานเทศบาลตาบลแม่สรวย ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก

2.ร้านทองคาก่อสร้าง

112,700.00

(ราคาจ้าง

(เหลือง-ขาว) หมู่ 5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

3.จตุพรการไฟฟ้า

112,500.00

ตามสัญญา)

58 ซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษา)

9,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหญ้าเชียงราย

9,060.00 ร้านหญ้าเชียงราย

เสนอราคาต่าสุด

20/2560 22-ส.ค.-60

9,060.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 183

25-ส.ค.-60

59 จ้างทาป้ายไวนิลตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน่ ประจาปี 2560

336.00 เฉพาะเจาะจง ร้ายเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย

336.00 ร้ายเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย

336.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 311

29-ส.ค.-60

60 จ้างเหมาทาอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ประจาปี 2560

4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางขวัญใจ ยาวิชัย

4,500.00 นางขวัญใจ ยาวิชัย

4,500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 312

29-ส.ค.-60

61 ซื้อกระเบือ้ ง

7,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วานิชบล็อคจากัด

7,276.00 บริษทั วานิชบล็อคจากัด

7,276.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 184

29-ส.ค.-60

62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา)

5,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วานิชบล็อคจากัด

5,005.00 บริษทั วานิชบล็อคจากัด

5,005.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 185

29-ส.ค.-60

63 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน่ ประจาปี 2560

1,291.00 เฉพาะเจาะจง ซี เจ.แอ๊คเซสเซอรี่

1,291.00 ซี เจ.แอ๊คเซสเซอรี่

1,291.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 186

29-ส.ค.-60

64 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน่ ประจาปี 2560

934.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่วงชัย

934.00 ร้านช่วงชัย

934.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 187

29-ส.ค.-60

500.00 เฉพาะเจาะจง ซี เจ.ถ่ายเอกสาร

500.00 ซี เจ.ถ่ายเอกสาร

500.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 188

29-ส.ค.-60

336.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย

336.00 ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย

336.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 313

29-ส.ค.-60

65 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการลดเสีย่ ง ลดโรค ด้วยหลักการอาหาร
เปลีย่ นชีวิต ปี 2560
66 จ้างทาป้ายไวนิล โครงการเข้าวัดฟังธรรม
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วิธีซอื้ /จ้ำง

ชือ่ /บริษทั ทีเ่ สนอ

รำคำ

ผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือก

รำคำ

เลขที่

วันที่

67 จ้างซ่อมบารุงรถอีแต๋น

5,900.00 เฉพาะเจาะจง ว.การช่าง

5,900.00 ว.การช่าง

2,900.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 314

29-ส.ค.-60

68 จ้างซ่อมบารุงรถบรรทุกขยะ 80-9813 เชียงราย

2,510.00 เฉพาะเจาะจง ว.การช่าง

2,510.00 ว.การช่าง

2,510.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 315

29-ส.ค.-60

750.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 316

29-ส.ค.-60

70 จ้งทาป้ายไวนิล โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว

560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 560.00 ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 560.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 317

29-ส.ค.-60

71 จ้างทาป้ายไวนิล โครงการลดเสีย่ งลดโรคด้วยหลักการอาหารเปลีย่ นชีวิต

420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 420.00 ร้านเชียงรายแอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์มีเดีย 420.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 318

29-ส.ค.-60

69 จ้างเหมาทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมปรชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560

750.00 เฉพาะเจาะจง นางสมหวัง ขัติยเนตร

750.00 นางสมหวัง ขัติเนตร

72 จ้างทาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ โครงการลดเสีย่ ง
ลดโรค ด้วยหลักการอาหารเปลีย่ นชีวิต ปี 2560

4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจรัญ สิทธิสม

4,400.00 นายจรัญ สิทธิสม

4,400.00 ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด 319

29-ส.ค.-60

