สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ที

1 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ หมู่บ้าน
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12

ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ อบต.
ค่าจัดซื้อนํ้าดื่ม
ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์ประจำ อบต.
ค่าจัดซื้อนํ้ามันดีเซล
ค่าจ้างเหมาพนง.ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะๆ
จัดซื้อนํ้ายาพ่นหมอกควัน
จัดซื้อนํ้ามันเบนซินพ่นหมอกควัน
จัดซื้อนํ้ามันดีเซลพ่นหมอกควัน

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
13 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
14 จ้างทำพวงมาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เหตุผลที่ดัดเลือก
ผู้ได้รับการดัดเลีอกและราคา
วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
โดยสังเขป
ราคางบกลาง
1,860.00
1,860.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ผัสดี
1,860.00 นายวินัย ผัสดี
310.00
310.00 นายวินัย ผัสดี
310.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ผัสดี
700.00
700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนํ้าดื่มศิรินทร์ทิพย์
700.00 ร้านนํ้าดื่มศิรินทร์ทิพย์
4,500.00
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายผัด เงาศรี
4,500.00 นายผัด เงาศรี
4,000.00
4,000.00 สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
4,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร. สุรินทร์
6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซี เค กริพ่ฟริน จำกัด
1,440.00 เฉพาะเจาะจง นางกมลทิพย์ บุญสาร
2,660.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
6,675.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิสวัทการค้า จำกัด
2,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเสรี
3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายๆ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอัมภา พิทักษ์

9,000.00 นายพงศธร สุรินทร์
6,000.00 บ.ซี เค กริพ ่ฟ ริน จำกัด
1,440.00 นางกมลทิพย์ บุญสาร
2,660.00 สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
6,675.00 บ.วิสวัทการค้า จำกัด
2,660.00 ร้านโชคเสรี
3,000.00 หจก.เม็งรายซัพพลายๆ
1,000.00 นางอัมภา พิทักษ์

9,000.00
6,000.00
1,440.00
2,660.00
6,675.00
2,660.00
3,000.00
1,000.00

)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ที

1 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ หมู่บ้าน
2 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ อบต.
3
4
5
6
7
8

ค่าจัดซื้อนํ้าดื่ม
ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์ประจำ อบต.
จ้างเหมาพนง.ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะฯ
ค่าจัดซื้อนํ้ามันดีเซล
จัดซื้อชุดกุญแจ
จัดซื้อกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์

9 อาหารเสริม(นม) 2/2560
10 ซ่อมรถ บพ 4764 เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคา
วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ราคางบกลาง
1,800.00
1,800.00 นายวินัย ผัสดี
1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ผัสดี
300.00
300.00 นายวินัย ผลดี
300.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ผลดี
270.00
270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนํ้าดื่มศิรินทร์ทิพย์
270.00 ร้านนํ้าดื่มศิรินทร์ทิพย์
4,500.00
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย เร็วไว
4,500.00 นายวิชัย เร็วไว
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร สุริน ทร์
13,500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีเจ แอ๊คเซลเชอรี่
1,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพวัลย์ จำกัด
86,888.02 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรขมิลล์
3,695.62 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเชียงราย จำกัด

9,000.00 นายพงศธร สุริน ทร์
13,500.00 สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
800.00 ร้าน ซีเจ แอ๊คเซสเซอรี่

9,000.00
13,500.00
. 800.00

1,050.00 บริษัท เทพวัลย์ จำกัด
86,888.02 บ.เชียงใหม่เฟรซมิลล์
3,695.62 บ.โตโยต้าเชียงราย จำกัด

1,050.00
86,888.02
3,695.62

เหตุผลที่ดัดเลือก
โดยสังเขป
มาตรา 52(2)
(ข) ไม่เกินวงเงิน
ที่กฎกระทรวง

ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ที

1 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ หมู่บ้าน
2 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ อบต.
3 ค่าจัดซื้อนํ้าดื่ม
4 ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์ประจำ อบต.
5
6
7

จ้างเหมาพนง.ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะฯ
ค่าจัดซื้อนํ้ามันดีเซล
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(สำนักปลัด)
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(กองการศึกษา)
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์(กองการศึกษา)

8
9
10 จั่ดซื้อโต๊ะทำงาน(สำนักปลัด)
11 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน(สำนักปลัด)
12 จัดซื้อเก้าอี้ประชุม 11 ตัว
13 จัดซื้อโต๊ะทำงาน(กองการศึกษา)
14 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน
15 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน(คลัง)
16 จัดซื้อคอมพิวเตอร์(กองซ่าง)
17 จัดซื้อยางรถยนต์
18 จัดซื้อยางในรถกระเซ้า

19 จัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงในงานซ่อมแซม
20 จัดซื้อนามันเบนซินพ่นหมอกควัน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ไดัรับการดัดเลือกและราคา
โดยสังเขป
ราคางบกลาง
1,860.00 นายวินัย ผัสดี
1,860.00 มาตรา 52(2)
1,860.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ผัสดี
310.00 นายวินัย ผัสดี
310.00 (ข)ไม,เกินวงเงิน
310.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ผัสดี
240.00 ร้านนํ้าดืม่ คิรินทร์ทิพย์
240.00 ที่กฎกระทรวง
240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนํ้าดื่มคิรินทร์ทิพย์
4,500.00 นายผัด เงาศรี
4,500.00
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายผัด เงาศรี
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร สุริน ทร์
9,466.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
18,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม
12,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม
4,290.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม
4,500.00
4,000.00
16,500.00
4,500.00

เฉพาะเจาะจง ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
เฉพาะเจาะจง ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
เฉพาะเจาะจง ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
เฉพาะเจาะจง ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
29,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม
10,200.00 เฉพาะเจาะจง แม่สรวยยางยนต์
1,000.00 เฉพาะเจาะจง แม่สรวยยางยนต์
10,880.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
540.00 เฉพาะเจาะจง นายอินเนตร อำพันธ์

9,000.00 นายพงศธร สุรินทร์
9,466.00 สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย

9,000.00

18,990.00 หจก.เชียงรายเทคโนคอม
12,900.00 หจก.เชียงรายเทคโนคอม
4,290.00 หจก.เชียงรายเทคโนคอม
4,500.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
4,000.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

9,466.00
18,990.00
12,900.00
4,290.00
4,500.00
4,000.00

16,500.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
4,500.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์

16,500.00
4,500.00

2,000.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
1,500.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
29,900.00 หจก.เชียงรายเทคโนคอม

2,000.00
1,500.00
29,900.00

10,200.00 แม่สรวยยางยนต์
1,000.00 แม่สรวยยางยนต์
10,880.00 สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
540.00 นายอินเนตร อำพันธ์

10,200.00
1,000.00
10,880.00
540.00

ลำดับ
ที
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

งานจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุการเกษตร(งานศาล)
จัดซื้อนํ้ามันดีเซลพ่นหมอกควัน(งบกลาง)
จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์(กองคลัง)
จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์(สำนักปลัด)
จัดซื้อวัสดุซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์
จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7 รายการ
จ้างเหมาจัดทำปฏิทินสรุปผลการดำเนินงาน
จ้างทำป้ายไวนิล 3 ป้าย
จ้างทำป้ายไวนิล 1 ป้าย
จ้างทำป้ายไวนิล 12 ป้าย
จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์
จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด
จ้างซ่อมรถ บพ 4764
เปลี่ยนสายพานพัดลม

วงเงินงบประมาณ
ราคางบกลาง
3,930.00
816.00
7,600.00
12,600.00
980.00
15,120.00
2,625.00
22,000.00
1,776.00
1,748.00
2,880.00
12,000.00
520.00
6,831.52
780.00

วิธี1ซื้อ/จ้าง
เฉพาะเจาะจง

-2ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ร้านแสงสุรีย์การเกษตร

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

หจก.เม็งรายซัพพลาย
หจก.เม็งรายซัพพลาย
นางมยุรี ธิติธรรมธรา
ร้านแสงสุรีย์การเกษตร
ร้านโชคเสรี
ร้าน พีพี การพิมพ์
นายชยานนท์ มหาวุฒิ
นายชยานนท์ มหาวุฒิ
นายชยานนท์ มหาวุฒิ
โรงกลึงเบิ้มกลการ
นายชยานนท์ มหาวุฒิ
บริษัทโตโยต้าเชียงราย
ร้านตั้งแต่งอะไหล่ยนต์

ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคา

3,930.00 ร้านแสงสุรีย์การเกษตร
816.00 สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
7,600.00 หจก.เม็งรายซัพพลาย
12,600.00 หจก.เม็งรายซัพพลาย
980.00 นางมยุรี ธิติธรรมธรา
15,120.00 ร้านแสงสุรีย์การเกษตร
2,625.00 ร้านโชคเสรี
22,000.00 ร้าน พีพี การพิมพ์
1,776.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ
1,748.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ
2,880.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ
12,000.00 โรงกลึงเบิ้มกลการ
520.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ
6,831.52 บริษัทโตโยต้าเชียงราย
780.00 ร้านตั้งแต่งอะไหล่ยนต์

เหตุผลที่ดัดเลือก
โดยสังเขป

3,930.00

มาตรา 52(2)

816.00
7,600.00
12,600.00
980.00
15,120.00
2,625.00
22,000.00
1,776.00
1,748.00
2,880.00
12,000.00
520.00
6,831.52
780.00

(ข) ไม่เกินวงเงิน
ที่กฎกระทรวง

ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ที

1 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ หมู่บ้าน
2 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ อบต.
3 ค่าจัดซื้อนํ้าดื่ม
4 ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์ประจำ อบต.
5
6
7

จ้างเหมาพนง.ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะฯ
นํ้ามัน
จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์(กองคลัง)

8
9
10
11
12

จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์(สำนักปลัด)
จัดซื้อวัสดุหล่อลื่น
จัดซื้อโพเคียม
จัดซื้อของรางวัลการแสดง(วันเด็ก)

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดซุ้ม(วันเด็ก)
13 จัดซื้อวัสดุจัดสวบ
14 จ้างซ่อมรถยนต์ บพ 4764
15 จ้างทำป้ายไวนิลวันเด็ก
16 จ้างจัดทำอาหารวันเด็ก
17 จ้างเหมาเครื่องเล่นสนามวันเด็ก
18 จ้างเหมาเครื่องเสียงวันเด็ก
19 จ้างจัดทำซุ้มงานศาลสมเด็จฯ
20 จ้างเหมาทำป้ายงานศาลสมเด็จฯ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เหตุผลที่ดัดเลือก
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
โดยสังเขป
ราคางบกลาง
1,860.00 มาตรา 52(2)
1,860.00 นายวินัย ผัสดี
1,860.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ผัสดี
310.00 นายวินัย ผัสดี
310.00 เฉพาะเจาะจง นายวนย ผสด
310.00 (ข) ไม่เกินวงเงิน
245.00 ร้านนํ้าดื่มศิรินทร์ทิพย์
245.00 ที่กฎกระทรวง
245.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนํ้าดื่มศิรินทร์ทิพย์
4,500.00 นายวิชัย เร็วไว
4,500.00
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย เร็วไว
9,000.00
8,000.00
7,600.00
12,600.00
3,530.00

เฉพาะเจาะจง นายพงศธร สุริน ทร์
เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง
10,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
5,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,320.88 เฉพาะเจาะจง

หจก.เม็งรายชัพพลาย
น.ส.มยุรี ธิติธรรมธรา
ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์
ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์

1,500.00 เฉพาะเจาะจง
10,500.00 เฉพาะเจาะจง
15,000.00 เฉพาะเจาะจง
3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์

9,000.00 นายพงศธร สุรินทร์
8,000.00 สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
7,600.00 หจก.เม็งรายชัพพลาย
12,600.00 หจก.เม็งรายซัพพลาย
3,530.00 น.ส.มยุรื ธิติธรรมธรา
3,000.00 ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์
10,000.00 ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์
5,000.00 ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์

9,000.00
8,000.00
7,600.00
12,600.00
3,530.00
3,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00

นายชยานนท์ มหาวุฒิ
นางจักรเงิน ประสงค์การ

5,000.00 นายกฤตธนพล เขื่อนคำ
9,320.88 บริษัทโตโยต้าเชียงราย
1,500.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ
10,500.00 นางจักรเงิน ประสงค์การ

9,320.88
1,500.00
10,500.00

นายแก้ว กองดี
นายผล แสนยอด

15,000.00 นายแก้ว ล่องดี
3,000.00 นายผล แสนยอด

15,000.00
3,000.00

19,000.00 นายเกษ เครืองวงค์
6,069.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ

19,000.00
6,069.00

นายกฤตธนพล เขื่อนคำ
บริษัทโตโยต้าเชียงราย

19,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษ เครืองวงค์
6,069.00 เฉพาะเจาะจง นายชยานนท์ มหาวุฒิ

-2ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ที

21 จ้างเหมาทำพานเครื่องราชสักการะ
22 จ้างเหมาทำอาหารงานศาลสมเด็จฯ
23 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล

วงเงิน งบประมาณ
ราคางบกลาง

วิธ ีซ ื้อ /จ้า ง

14,500.00

เฉพาะเจาะจง

9,450.00
1,680.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

นายนนทกร สุนนท์
นางนิรซา พรหมวะนา
นายชยานนท์ มหาวุฒิ

ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคา

14,500.00 นายนนทกร สุนนท์
9,450.00 นางนิรซา พรหมวะนา
1,680.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

14,500.00

มาตรา 52(2)

9,450.00
1,680.00

(ข) ไม่เกินวงเงิน
ที่กฎกระทรวง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ที

1 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ หมู่บ้าน
2 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ อบต.
3 ค่าจัดซื้อนํ้าดื่ม
4 ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์ประจำ อบต.
5 จ้างเหมาพนง.ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะๆ
6 ค่าจัดซื้อนํ้ามันดีเซล
7 จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์
8 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค
9 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
10 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
11 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
12 จัดซื้อตัวรับสัญญาณ
13 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
14 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด
15 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง
16 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด
17 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ม.ค.-มี.ค.61
18 จัดซื้อถ้วยรางวัล
19 จัดซื้อวัสดุกีฬา
20 จัดซื้อเสื้อเอี้ยมนักกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อ.เฟสรวย จ.เชียงราย
เหตุผลที่ดัดเลือก
วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
โดยสังเขป
ราคางบกลาง
1,680.00 มาตรา 52(2)
1,680.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ผัสดี
1,680.00 นายวินัย ผัสดี
280.00 (ข) ไม่เกินวงเงิน
280.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ผัสดี
280.00 นายวินัย ผัสดี
270.00 ที่กฎกระทรวง
270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนํ้าดื่มคิรินทร์ทิพย์
270.00 ร้านนํ้าดื่มคิรินทร์ทิพย์
4,500.00
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายผัด เงาศรี
4,500.00 นายผัด เงาศรี
9,000.00
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร สุริน ทร์
9,000.00 นายพงศธร สุรินทร์
8,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
40,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายๆ
32,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายฯ
19,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเสรี
2,35000 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเสรี
1,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์
480.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายฯ
9,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเสรี
20,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทวิทวัสการค้า
9,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทวิทวัสการค้า
3,022.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเสรี
143,106.00 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์
5,030.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายกีฬา
9,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายกีฬา
2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสสปอร์ต

8,000.00 สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
40,000.00 หจก.เม็งรายซัพพลายฯ
32,000.00 หจก.เม็งรายซัพพลายฯ
19,990.00 ร้านโชคเสรี
2,350.00 ร้านโชคเสรี
1,240.00 ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์
480.00 หจก.เม็งรายซัพพลายฯ
9,350.00 ร้านโชคเสรี
20,450.00 บริษัทวิทวัสการค้า
9,305.00 บริษัทวิฑวัสการค้า
3,022.00 ร้านโชคเสรี
143,106.00 บ.เชียงใหม่เฟรชมิลส์
5,030.00 ร้านเชียงรายกีฬา
9,250.00 ร้านเชียงรายกีฬา
2,200.00 ร้านเอสสปอร์ต

8,000.00
40,000.00
32,000.00
19,990.00
2,350.00
1,240.00
480.00
9,350.00
20,450.00
9,305.00
3,022.00
143,106.00
5,030.00
9,250.00
2,200.00

-2ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ที

21 จัดซื้อวัสดุกีฬาพื้นบ้าน
22 จัดซื้อนํ้าดื่มนํ้าแข็ง
23 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน
24 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสร้างแนวกันไฟ
25 จ้างเหมาทำตรายาง
26 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล
27 จ้างทำป้ายไวนิลไพ่ป่า
28 จ้างเหมาจัดสถานที่
29 จ้างทำป้ายไวนิลงานกีฬา
30 จ้างเหมาเครื่องเสียงงานกีฬา
31 จ้างเหมาจัดทำอาหารงานกีฬา
32 จ้างทำป้ายผ้าแพรลูกโป่ง
33 จ้างเหมาลงหินคลุก หมู่ที่ 2

วงเงิน งบประมาณ
ราคางบกลาง

วิธีซ ื้อ /จ้า ง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

940.00

เฉพาะเจาะจง

นางทับทิม คำปิว

1,000.00
5,350.00
720.00
1,610.00
1,680.00
1,920.00
6,560.00
480.00
2,500.00
13,800.00
2,000.00
56,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางทับทิม คำปิว
บ.ซี.เค กริพ่ฟริน
นายชยานนท์ มหาวุฒิ
ร้านจำนงค์การช่าง
นายชยานนท์ มหาวุฒิ
นายชยานนท์ มหาวุฒิ
นายสมบูรณ์ ดวงยานะ
นายชยานนท์ มหาวุฒิ
นายผล แสนยอด
นางนิรซา พรหมวะนะ
นางถนอมศรี มีสกุล
นายเกษ เครือวงค์

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เหตุผลที่ดัดเลือก

ผู้ได้รับการดัดเลือกแล ะราคา

940.00 นางทับทิม คำปิว
1,000.00 นางทับทิม คำปิว
5,350.00 บ.ซี.เค กริฟฟริน
720.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ
1,610.00 ร้านจำนงค์การช่าง
1,680.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ
1,920.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ
6,560.00 นายสมบูรณ์ ดวงยานะ
480.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ
2,500.00 นายผล แสนยอด
13,800.00 นางนิรซา พรหมวะนะ
2,000.00 นางถนอมศรี มีสกุล
56,000.00 นายเกษ เครือวงคํ

โดยสังเขป
940.00

1,000.00
5,350.00
720.00
1,610.00
1,680.00
1,920.00
6,560.00
480.00
2,500.00
13,800.00
2,000.00
56,000.00

มาตรา 52(2)
(ช) ไม่เกินวงเงิน
ที่กฎกระทรวง

ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ที

1 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ หมู่บ้าน
2 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ อบต.
3
4
5
6
7
8
9

ค่าจัดซี้อบํ้าดื่ม
ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์ประจำ อบต.
จ้างเหมาพนง.ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะๆ
ค่าจัดซื้อบํ้ามันดีเซล
จัดซื้อนํ้ามันเบนซิน
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ปิดภาคเรียน

จัดซื้อโต๊ะอนุบาล
10 จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน กองคลัง
11 จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน สำนักปลัด
12 จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร
13 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
14 จัดซื้อกล่องอเนกประสงค์
15
16
17
18

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด
จัดซื้อกระสอบและถุงกลม

19 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
20 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

สรุปผลการดำฌินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เหตุผลที่ดัดเลือก
ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคา
วงเงินงบประมาผ วิธี1ซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
โดยสังเขป
ราคางบกลาง
1,860.00 มาตรา 52(2)
1,860.00 นายวินัย ผัสดี
1,860.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ผัสดี
310,620.00 (ข) ไม่เกินวงเงิน
310,620.00 นายวินัย ผัสดี
310,620.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ผัสดี
370.00 ที่กฎกระทรวง
370.00 ร้านนํ้าดื่มคิรินทรีทิพย์
370.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนํ้าดื่มคิรินทรีทิพย์
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย เร็วไว
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร สุริ'นทรี
10,500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
850.00 เฉพาะเจาะจง นายอินเนตร อำพันธ์
96,795.96 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลส์
40,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์
4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์
18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
1,104.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทพวัลย์ๆ
1,375.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์
5,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์
5,313.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์
6,110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์
1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์
500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเสรี
18,645.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเสรี
-2-

4,500.00 นายวิชัย เร็วไว
9,000.00 นายพงศธร สุรินทร์
10,500.00 สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
850.00 นายอินเนตร อำพันธ์
96,795.96 บ.เชียงใหม่เฟรซมิลล์
40,000.00 ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์
4,500.00 ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์
18,000.00 ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์
5,000.00 ร้านชัยรัตน์เฟอร์นิเจอร์
1,104.00
1,375.00
5,040.00
5,313.00

บ.เทพวัลย์ฯ
ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์
ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์
ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์

6,110.00 ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์
1,200.00 ร้านเอก.เฟอร์นิเจอร์
500.00 ร้านโชคเสรี
18,645.00 ร้านโชคเสรี

4,500.00
9,000.00
10,500.00
850.00
96,795.96
40,000.00
4,500.00
18,000.00
5,000.00
1,104.00
1,375.00
5,040.00
5,313.00
6,110.00
1,200.00
500.00
18,645.00

ลำดับ

งานจัดซื้อจัด จ้าง

ที

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
จัดซื้อชุดขาโปรเจคเตอร์
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลวันท้องถิ่นไทย
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์
จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปอ่างเก็บ
นํ้าแม่ตาแมว(จำนวน 2 จุด) หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2/4
(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากหมู่ที่
12 เฃื่อมหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 (หมู่ 4)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายใน
หมู่บ้าน(ต่อจากของเดิม) หมู่ 9
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่
การเกษตรสายแม่ลาวเหนือ 2 จุด หมู่2

วงเงิน งบประมาณ
ราคางบกลาง

วิธ ีซ ื้อ /จ้า ง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการดัดเลือกแล ะราคา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

สอบราคา

บริษัทเทพวัลย์กรุ๊ป
หจก.เม็งรายซัพพลาย
หจก.เม็งรายซัพพลาย
นายชยานนท์ มหาวุฒิ
ร้านอาร์มอิบเทอร์ฌ็ต
นางอัมภา พิทักษ์
หจก.บุญวราภรณ์ก่อสร้าง

5,128.00 บริษัทเทพวัลย์กรุ๊ป
23,500.00 หจก.เม็งรายซัพพลาย
790.00 หจก.เม็งรายซัพพลาย
360.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ
2,350.00 ร้านอาร์มอินเทอร์เน็ต
300.00 นางอัมภา พิทักษ์
245,000.00 หจก.บุญวราภรณ์ก่อสร้าง

5,128.00
23,500.00
790.00
360.00
2,350.00
300.00
245,000.00

210,000.00

สอบราคา

หจก.พีรวัฒน์เจริญกิจ

210,000.00 หจก.พีรวัฒน์เจริญกิจ

210,000.00

เสนอราคาตํ่าสุด

113,000.00

สอบราคา

หจก.พีรวัฒน์เจริญกิจ

113,000.00 หจก.พีรวัฒน์เจริญกิจ

113,000.00

เสนอราคาตํ่าสุด

119,000.00

สอบราคา

หจก.พีรวัฒน์เจริญกิจ

119,000.00 หจก.พีรวัฒน์เจริญกิจ

119,000.00

เสนอราคาตํ่าสุด

159,000.00

สอบราคา

หจก.พณเพชรก่อสร้าง

159,000.00 หจก.พณเพฃรก่อสร้าง

159,000.00

เสนอราคาตาสุด

5,128.00
23,500.00
790.00
360.00
2,350.00
300.00
245,000.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

มาตรา 52(2)
(ข) ไม่เกินวงเงิน
ที่กฎกระทรวง

เสนอราคาตํ่าสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ที

1
2
3
4
5
6
7

ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ หมู่บ้าน
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ อบต.
ค่าจัดซื้อนํ้าดื่ม
ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์ประจำ อบต.
จ้างเหมาพนง.ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะฯ
ค่าจัดซื้อบํ้ามันดีเซล

จัดซื้อเครื่องรับสัญญาณ ผแ655
8 จัดซื้อผ้าผูกโบว์
9 จัดซื้อกรอบรูป
10 จัดซื้อกระเบื้อง
11 จ้างจัดทำพานดอกไม้สด
12 จ้างเหมาจัดทำเว็บไซด์ อบต.
13 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด
14 จ้างทำตรายาง
15 จ้างซ่อมไฟฟ้า หมู่ที่ 11
16 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ศพด.แม่ตาแมว
17 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ
18 โครงการกอสร้างทางเดินและหลังคาคลุม ศพต
19 โครงการกปรับปรุง ศพด.อบต.เจดีย์หลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เหตุผลที่ดัดเลือก
ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคา
วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
โดยสังเขป
ราคางบกลาง
1,800.00 มาตรา 52(2)
1,800.00 นายวินัย ผัสดี
1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ผัสดี
600.00 (ข) ไม่เกินวงเงิน
600.00 นายวินัย ผัสดี
600.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ผัสดี
300.00 ที่กฎกระทรวง
300.00 ร้านนํ้าดื่มศิรินทร์ทิพย์
300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนํ้าดื่มฅิรินทร์ทิพย์
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายผัด เงาศรี
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร สุริน ทร์
9,500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
3,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายๆ
2,400.00
1,650.00
2,622.00
300.00
19,955.50

เฉพาะเจาะจง ร้าน ซี เจ แอ็คเซสเซอรื่
เฉพาะเจาะจง ร้านซีเจ เครื่องเขียน
เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ กำลังประสิทธิ๋
เฉพาะเจาะจง นางอัมพา พิทักษ์

เฉพาะเจาะจง บ.ดิจิตอล โดเมนฯ
990.00 เฉพาะเจาะจง นายชยานนทํ มหาวุฒิ
660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจำนงด์การช่าง
1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป่าซางมิวสิคแอนด์เซอร์วิ?
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อาร์ เค คอมพิวเตอร์

1,666.00 เฉพาะเจาะจง นายชยานนท์ มหาวุฒิ
152,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จรูญ พานิฃย์
111,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จรูญ พานิซย์

4,500.00 นายผัด เงาศรี
9,000.00 นายพงศธร สุรินทร์

4,500.00
9,000.00

9,500.00 สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
3,750.00 หจก.เม็งรายซัพพลายๆ
2,400.00 ร้าน ซี เจ แอ็คเซสเซอรื่
1,650.00 ร้านซีเจ เครื่องเซียน
2,622.00 นายสมเกียรติ กำลังประสิทธี้

9,500.00
3,750.00
2,400.00
1,650.00

300.00 นางอัมพา พิทักษ์
19,955.50 บ.ดิจิตอล โดเมนฯ
990.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ
660.00 ร้านจำนงด์การช่าง

2,622.00
300.00
19,955.50
990.00
660.00

1,800.00
1,800.00 ร้านป่าซางมิวสิคแอนด์เซอร์วิส
1,500.00
1,500.00 ร้าน อาร์ เค คอมพิวเตอร์
1,666.00
1,666.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ
152,000.00
152,000.00 หจก.จรูญ พานิชย์
111,000.00
111,000.00 หจก.จรูญ พานิซย์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ที

1 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ หมู่บ้าน
2
3
4
5
6

ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ อบต.
ค่าจัดซื้อนํ้าดื่ม
ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์ประจำ อบต.
จ้างเหมาพนง.ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะฯ

คำจัดซื้อนามนดเซล
7 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
8 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
9 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
10 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
11 จัดซื้อวัสดุทำฝาย
12 จัดซื้อนํ้ามันไฮดราลิค
13 จ้างเหมาเครื่องเสียง
14 จ้างเหมาจัดทำอาหาร
15 จ้างสำรวจความพิงพอใจ
16 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝายต้นนํ้า
17 จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เหตุผลที่คัดเลือก
ผู้ได้รับการดัดเลือกแล ชราคา
วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
โดยสังเขป
ราคางบกลาง
1,860.00 มาตรา 52(2)
1,860.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ผัสดี
1,860.00 นายวินัย ผัสดี
620.00 (ข) ไม่เกินวงเงิน
620.00 นายวินัย ผัสดี
620.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ผัสดี
325.00 ที่กฎกระทรวง
325.00 ร้านนํ้าดื่มคิรินทร์ทิพย์
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนํ้าดื่มคิรินทร์ทิพย์
4,500.00
4,500.00 นายวิชัย เร็วไว
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย เร็วไว
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
9,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,300.00 เฉพาะเจาะจง
117,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายพงศธร สุริน ทร์
สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
ร้านโชคเสรี วัสดุก่อสร้าง
บ.เชียงใหม่เฟรซมิลล์

4,548.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์
3,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเสรี วัสดุก่อสร้าง
4,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเสรี วัสดุก่อสร้าง
3,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มยุรี ธิติธรรมธรา
1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ ทาทูล
12,600.00 เฉพาะเจาะจง นางชนาภา ชันคำ
11,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราซภัฎเชียงรา?
360.00 เฉพาะเจาะจง นายชยานนท์ มหาวุฒิ
6,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงกลีงเบิ้มกลการ

9,000.00 นายพงศธร สุรินทร์
9,000.00 สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
2,300.00 ร้านโชคเสรี วัสดุก่อสร้าง

9,000.00
9,000.00
2,300.00

117,300.00 บ.เชียงใหม่เฟรซมิลล์
4,548.00 ร้านเอกเฟอร์นิเจอร์
3,550.00 ร้านโชคเสรี วัสดุก่อสร้าง
4,640.00 ร้านโชคเสรี วัสดุก่อสร้าง

117,300.00
4,548.00
3,550.00
4,640.00

3,800.00 น.ส.มยุรี ธิติธรรมธรา
1,000.00 นายสมบูรณ์ ทาทูล

3,800.00
1,000.00
12,600.00

12,600.00 นางชนาภา ชันคำ
11,000.00 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรา1
360.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ
6,500.00 โรงกลีงเบิ้มกลการ

11,000.00
360.00
6,500.00

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ที

1 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ หมู,บ้าน
2 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ อบต.
3 ค่าจัดซื้อนํ้าดื่ม
4 ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์ประจำ อบต.
5
6
7
8

จ้างเหมาพนง.ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะๆ
ค่าจัดซื้อนํ้ามนดีเซล
จัดซื้อหินย่อย หมู่ที่ 11

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา
9 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด
10 จัดซื้อนํ้ายาพ่นหมอกควัน
11 จัดซื้อนํ้ามันดีเซล (พ่นหมอกควัน)
12 จัดซื้อนํ้ามันเบนซิน(พ่นหมอกควัน)
13 จัดซื้อนํ้ามันพ่นหมอกควัน
14 จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ
15 จ้างทำป้ายไวนิล สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคา
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
โดยสังเขป
ราคางบกลาง
1,800.00 มาตรา 52(2)
1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ผัสดี
1,800.00 นายวินัย ผัสดี
600.00 (ข) ไม่เกินวงเงิน
600.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ผัสดี
600.00 นายวินัย ผัสดี
970.00 ที่กฎกระทรวง
970.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนํ้าดื่มคิรินทร์ทิพย์
970.00 ร้านนํ้าดื่มคิรินทร์ทิพย์
4,500.00
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ เงาศรี
4,500.00 นายชูชาติ เงาศรี
9,000.00
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร สุรินทร์
9,000.00 นายพงศธร สุรินทร์
11,000.00
11,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
11,000.00 สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
25,600.00
- 25,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเสรีวัสดุก่อสร้าง
25,600.00 ร้านโชคเสรีวัสดุก่อสร้าง
10,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเสรีวัสดุก่อสร้าง
1,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเสรีวัสดุก่อสร้าง
36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เค กริฟฟริน
11,248.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
4,837.30 เฉพาะเจาะจง ร้านป่าตึงการเกษตร
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป่าตึงการเกษตร
5,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงกลึงเบิ้มกลการ
1,748.00 เฉพาะเจาะจง นายชยานนท์ มหาวุฒิ

10,260.00 ร้านโชคเสรีวัสดุก่อสร้าง
1,790.00 ร้านโชคเสรีวัสดุก่อสร้าง
36,000.00 บริษัท ซี เค กริฟฟริน
11,248.00 สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
4,837.30 ร้านป่าตึงการเกษตร
1,000.00 ร้านป่าตึงการเกษตร
5,500.00 โรงกลึงเบิ้มกลการ
1,748.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ

10,260.00
1,790.00
36,000.00
11,248.00
4,837.30
1,000.00
5,500.00
1,748.00

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ที

1 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ หมู,บ้าน
2 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ อบต.
3 ค่าจัดซือนำดืม
4 ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์ประจำ อบต.
5 นาม้นเซื้อเพลิงและหล่อลื่น
6 จัดซื้อวัคซีนหมาแมว 350 ชุด
V

7
8

V

1

จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ สำนักปลัด

จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์
9 จัดซื้อกระติกนํ้าร้อน
10 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา
11 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
12 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
13 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
14 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ กองคลัง
15 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา
16 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์สำนักงานปลัด
17 จัดซือ้ เทียนพรรษา
18 จัดซื้อดอกไม้และวัสดุตกแต่งต้นเทียน

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อ.เฟสรวย จ.เชียงราย
เหตุผลที่คัดเลือก
วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคา
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
โดยสังเขป
ราคางบกลาง
1,860.00 มาตรา 52(2)
1,860.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ผัสดี
1,860.00 นายวินัย ผัสดี
620.00 (ข) ไม่เกินวงเงิน
620.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ผัสดี
620.00 นายวินัย ผัสดี
970.00 ที่กฎกระทรวง
970.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน่าดืมคิรนทรทพย์
970.00 รานนาดมศรนทรทพย
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย เร็วไว
9,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
10,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปศุสัตว์การเกษตร
1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายชัพพลายๆ
1,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเทพวัลย์กรุ๊ป
799.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทวียนต์มาเก็ตติ๋ง จำกัด
1,495.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฃคเสรีวัสดุก่อสร้าง
2,532.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเทพวัลย์กรุ๊ป
1,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคเสรีวัสดุก่อสร้าง
13,304.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเทพวัลย์กรุ๊ป
11,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายชัพพลายฯ
13,346.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเทพวัลย์กรุ๊ป
2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์มอินเทอร์เน็ต
1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเจริญกิจ
2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอัมพา พิทักษ์

4,500.00 นายวิชัย เร็วไว
9,000.00 สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย

4,500.00
9,000.00

10,500.00 ร้านปศุสัตว์การเกษตร
1,800.00 หจก.เม็งรายชัพพลายฯ
1,120.00 บริษัทเทพวัลย์กรุ๊ป
799.00 บ.ทวียนต์มาเก็ตติ้ง จำกัด

10,50000
1,800.00

1,495.00 หจก.โชคเสรีวัสดุก่อสร้าง
2,532.00 บริษัทเทพวัลย์กรุ๊ป
1,600.00 หจก.โชคเสรีวัสดุก่อสร้าง
13,304.00 บริษัทเทพวัลย์กรุ๊ป
11,400.00 หจก.เม็งรายซัพพลายฯ
13,346.00 บริษัทเทพวัลย์กรุ๊ป
2,000.00 ร้านอาร์มอินเทอร์เน็ต
1,800.00 ร้านเพชรเจริญกิจ
2,000.00 นางอัมพา พิทักษ์

1,120.00
799.00
1,495.00
2,532.00
1,600.00
13,304.00
11,400.00
13,346.00
2,000.00
1,800.00
2,000.00

งานจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
ที
19 จัดซื้อนํ้ามันพ่นหมอกควัน
20 จัดซื้อพันธุปลา
21 จัดซือ้ ซ้อนปลูก
22 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
23 จ้างทำป้ายไวนิลปลูกป่า
24 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการหมาแมว
25
26
27
28

จ้างซ่อมแอร์สำนักงาน
จ้างทำป้ายซื่อและตำแหน่งอะครีลิค
จ้างทำป้ายไวนิลปล่อยพันธุ้ปลา
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 9 รายการ

29 จ้างทำป้ายไวนิล

-2ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ราคางบกลาง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
10,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยพันธ์สัตว์นํ้า
425.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงสุรีย์การเกษตร
137,944.80 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรซมิลล์
360.00 เฉพาะเจาะจง นายชยานนท์ มหาวุฒิ
360.00 เฉพาะเจาะจง นายชยานนท์ มหาวุฒิ
5,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทัศนา จันต๊ะนา
3,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพู่กนั หลวง
360.00 เฉพาะเจาะจง นายชยานนท์ มหาวุฒิ
4,779.00 เฉพาะเจาะจง นายชยานนท์ มหาวุฒิ
240.00 เฉพาะเจาะจง นายชยานนท์ มหาวุฒิ

ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคา

1,000.00 สหกรณ์การเกษตรเฟสรวย
10,000.00 ศูนย์วิจัยพันธ์สัตว์นํ้า
425.00 ร้านแสงสุรีย์การเกษตร
137,944.80 บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์
360.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ
360.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ
5,300.00 นายทัศนา จันต๊ะนา
3,250.00 ร้านพู่กันหลวง
360.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ
4,779.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ
240.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
1,000.00 มาตรา 52(2)
10,000.00 (ข) ไม่เกินวงเงิน
425.00 ที่กฎกระทรวง
137,944.80
360.00
360.00
5,300.00
3,250.00
360.00
4,779.00
240.00

ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ที

1 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ หมู่บ้าน
2 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ อบต.
3 ค่าจัดซื้อนํ้าดื่ม
4
5

ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์ประจำ อบต.
ค่าจัดซื้อนามนัดเซล

6
7
8

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จัดซื้อสาย ม\ผ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
9 จัดซื้อนํ้ามันพ่นหมอกควัน
10 จัดซื้อธง สก
11 จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ บย 7385
12 จัดซื้อผ้าซับในสีฟัา
13 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เช็ค
14 จัดซื้อวัสดุหล่อลื่น
15 จัดซื้อรองเท้าบ้ท
16 จัดซื้อวัสดุอบรม
17 จัดซื้อยากำจัดคัตรูพืช
18 จัดซื้อนํ้ามันดีเซลพ่นหมอกควัน
19 จัดซื้อนํ้ามันเบนซินพ่นหมอกควัน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เหตุผลที่คัดเลีอก
ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคา
วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
โดยสังเขป
ราคางบกลาง
1,860.00 มาตรา 52(2)
1,860.00 นายวินัย ผัสดี
1,860.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ผัสดี
620.00 (ข) ไม่เกินวงเงิน
620.00 นายวินัย ผัสดี
620.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ผัสดี
970.00 ที่กฎกระทรวง
970.00 ร้านนํ้าดื่มศิรินทร์ทิพย์
970.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนํ้าดื่มศิรินทร์ทิพย์
4,500.00
4,500.00 นายชูชาติ เงาศรี
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ เงาศรี
9,500.00
9,500.00 สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
9,500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
9,602.00
9,602.00 ร้านเพชรเจริญกิจ
9,602.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเจริญกิจ
800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพสายๆ
2,945.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคเสรีวัสดุก่อสร้าง
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ปาตึงการเกษตร
1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทพวัลย์กรุ๊ป
3,100.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มยุรี ธิติธรรมธรา
1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเทพวัลย์กรุ๊ป
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีเจ ถ่ายเอกสาร
5,370.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มยุรี ธิติธรรมธรา
1,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงสุรีย์การเกษตร
2,516.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเทพวัลย์กรุ๊ป
23,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงสุรีย์การเกษตร
11,400.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
4,995.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปาตึงการเกษตร

800.00 หจก.เม็งรายซัพพลายฯ
2,945.00 หจก.โชคเสรีวัสดุก่อสร้าง

800.00
2,945.00

1,000.00 ป่าตึงการเกษตร
1,800.00 บริษัทเทพวัลย์กรุ๊ป
3,100.00 น.ส.มยุรี ธิติธรรมธรา
1,200.00 บริษัทเทพวัลย์กรุ๊ป

1,000.00
1,800.00

1,350.00 ร้านซีเจ ถ่ายเอกสาร
5,370.00 น.ส.มยุรี ธิติธรรมธรา
1,920.00 ร้านแสงสุรีย์การเกษตร
2,516.00 บริษัทเทพวัลย์กรุ๊ป
23,660.00 ร้านแสงสุรีย์การเกษตร
11,400.00 สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
4,995.00 ร้านป่าตึงการเกษตร

3,100.00
1,200.00
1,350.00
5,370.00
1,920.00
2,516.00
23,660.00
11,400.00
4,995.00

ลำดับ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
ที
21 จัดซื้อยากำจัดศัตรูพืช
22 จ้างทำข้าวกล่อง
จ้างทำป้ายไวนิล
จ้างทำป้ายไวนิลวันแม่
จ้างซ่อมระบบแอร์รถย์ บพ 4764
จ้างซ่อมรถแบ็คโอ
จ้างเหมาซ่อมรถ ตค 2522 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ
จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมอาหารว่าง

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ราคางบกลาง
4,680.00 เฉพาะเจาะจง
4,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,748.00 เฉพาะเจาะจง
2,070.00 เฉพาะเจาะจง
5,400.00
34,100.00
2,100.00
360.00

-2ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ร้านแสงสุรีย์การเกษตร
นางนิรซา พรหมวะนา
นายชยานนท์ มหาวุฒิ
นายชยานนท์ มหาวุฒิ

เฉพาะเจาะจง ร้านอินทรีย์แอร์
เฉพาะเจาะจง โรงกลึงเบิ้มกลการ
เฉพาะเจาะจง โรงกลึงเบิ้มกลการ
เฉพาะเจาะจง นายชยานนท์ มหาวุฒิ

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวณิชชา กันหา

ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคา

4,680.00 ร้านแสงสุรีย์การเกษตร
4,000.00 นางนิรซา พรหมวะนา
1,748.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ
2,070.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ
5,400.00 ร้านอินทรีย์แอร์
34,100.00 โรงกลึงเบิ้มกลการ
2,100.00 โรงกลึงเบิ้มกลการ
360.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ
6,000.00 นางวณิชซา กันหา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
4,680.00 มาตรา 52(2)
4,000.00 (ข)ไม่เกินวงเงิน
1,748.00 ที่กฎกระทรวง
2,070.00

5,400.00
34,100.00
2,100.00
360.00
6,000.00

ลำดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ที

1 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ หมู่บ้าน
2 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ อบต.
3 ค่าจัดซื้อนํ้าดื่ม
4 ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์ประจำ อบต.
5 ค่าจัดซื้อนํ้ามันดีเซล
6 จัดซื้อยางรถยนต์
7 จัดซื้อนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเบนซิลพ่นหมอกคจั
8 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สื่อการเรียนรู้
9 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
10 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซม
11 จัดซื้อดิน(งบซ่อมแซม)
12 จัดซื้อทรายหยาบ
13 จัดซื้อไม้ยูคา
14 จัดซื้อกระเบ้าผ้า
15 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนอบรม
16 จัดซื้อดิน
17 จัดซื้อทรายหยาบ
18 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
19 จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เหตุผลที่คัดเลือก
ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคา
วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
โดยสังเขป
ราคางบกลาง
1,860.00 มาตรา 52(2)
1,860.00 นายวินัย ผ้สดี
1,860.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ผัสดี
620.00 (ข) ไม่เกินวงเงิน
620.00 นายวินัย ผัสดี
620.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย ผัสดี
250.00 ที่กฎกระทรวง
250.00 ร้านนํ้าดื่มศิรินทร์ทิพย์
250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนํ้าดื่มศิรินทร์ทิพย์
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิฃัย เร็วไว
10,000.00
10,200.00
1,000.00
1,500.00
15,732.00
5,470.00

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
แม่สรวยยางยนต์
ร้านบ้าตึงการเกษตร
นายสมาน เทียมคีรี

เฉพาะเจาะจง บริษัทเทพวัลย์กรุ๊ป
เฉพาะเจาะจง หจก.โชคเสรีวัสดุก่อสร้าง
348.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษ เครือวงค์
1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางผกามาศ จันทร์เต็ม
26,300.00 เฉพาะเจาะจง นางศรีทร
2,520.00 เฉพาะเจาะจง นางเกี๋ยงคำ คำแก่น
1,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีเจ เครื่องเขียน
348.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษ เครือวงค์
3,60000 เฉพาะเจาะจง นางผกามาศ จันทร์เต็ม
39,435.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โชคเสรีวัสดุก่อสร้าง
19,995.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเทพวัลย์กรุ๊ป

4,500.00 นายวิชัย เร็วไว
10,00000 สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย
10,200.00 แม่สรวยยางยนต์
1,000.00 ร้านบ้าตึงการเกษตร
1,500.00 นายสมาน เทียมคีรี
15,732.00 บริษัทเทพวัลย์กรุ๊ป
5,470.00 หจก.โชคเสรีวัสดุก่อสร้าง
348.00 นายเกษ เครือวงค์
1,80000 นางผกามาศ จันทร์เต็ม
26,300.00 นางศรีทร
2,520.00 นางเกี๋ยงคำ คำแก่น
1,920.00 ร้านซีเจ เครือ่ งเขียน
34800 นายเกษ เครือวงค์
3,600.00 นางผกามาศ จันทร์เต็ม
39,435.00 หจก.โชคเสรีวัสดุก่อสร้าง
19,995.00 บริษัทเทพวัลย์กรุ๊ป

4,500.00
10,000.00
10,200.00
1,000.00
1,500.00
15,732.00
5,470.00
348.00
1,800.00
26,300.00
2,520.00
1,920.00
348.00
3,60000
39,435.00
19,995.00

วงเงินงบประมาณ
ราคางบกลาง
58,000.00
10,834.00
8,250.00
12,600.00

งานจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ
ที
20 จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก 200 ตัว
21 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
22 จัดซือ้ วัสดุเครื่องแต่งกาย
23 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
24 จ้างทำป้ายไวนิล กองการศึกษา
25
26
27
28

เฉพาะเจาะจง หจก.ริมกกเฟอร์นิเจอร์
เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเจริญกิจ
เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเ ค กริฟฟริน
เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เค กริฟฟริน

530.00 เฉพาะเจาะจง นายชยานนท์ มหาวุฒิ
1,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจำนงค์การช่าง

จ้างทำตรายาง
จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์
จ้างทำป้ายไวนิลกีฬาแห่งชาติ
จ้างทำป้ายไวนิลกองการศึกษา

ผู้ได้รับการดัดเลือกและราคา

58,000.00 หจก.ริมกกเฟอร์นิเจอร์
10,834.00 ร้านเพชรเจริญกิจ
8,250.00 บริษัท ซี เค กริฟฟริน
12,600.00 บริษัท ซี เค กริฟฟริน
530.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ
1,050.00 ร้านจำนงค์การช่าง

:

37 โครงการปรับปรุงฌาปนสถานบ้านร้องบง-ป่าตึง
38 โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้าประปาภูเขา หมู่ 4
39 โครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 4

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
58,000.00 มาตรา 52(2)
10,834.00 (ข) ไม่เกินวงเงิน
8,250.00 ที่กฎกระทรวง
12,600.00
530.00
1,050.00
12,000.00

12,000.00 โรงกลึงเบิ้มกลการ
เฉพาะเจาะจง โรงกลึงเบิ้มกลการ
720.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ
720.00
เฉพาะเจาะจง นายชยานนท์ มหาวุฒิ
480.00
เฉพาะเจาะจง นายชยานนท์ มหาวุฒิ
480.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ
1,007.00
เฉพาะเจาะจง นายชยานนท์ มหาวุฒิ
1,007.00 นายชยานนท์ มหาวุฒิ
5,351.07
เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเชียงรายจำกัด
5,351.07 บริษัทโตโยต้าเชียงรายจำกัด
19,400.00
19,400.00 นายเกษ เครือวงค์
19,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษ เครือวงค์
3,678.13
3,678.13 บริษัทโตโยตัาเชียงรายจำกัด
3,678.13 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าเชียงรายจำกัด
132,225.00
132,225.00 นายเกษ เครือวงค์
132,225.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษ เครือวงค์
70,825.00
70,825.00 นายเกษ เครือวฺงค์
70,825.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษ เครือวงค
25,325.00 นายเกษ เครือวงค์
25,325.00
25,325.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษ เครือวงค์
75,000.00
75,000.00 โรงกลึงเบิ้มกลการ
75,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงกลึงเบิ้มกลการ
240,000.00
240,000.00 หจก.พีรวัฒน์เจริญกิจ
240,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีรวัฒน่เจริญกิจ
12,000.00
720.00
480.00
1,007.00
5,351.07

29 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ
30 จ้างซ่อมบ้ารุงรถ'ชพ'4764
31 จ้างถมดิน หมู่ที่ 3 ซอย 3
32 จ้างซ่อมบำรุงรถ บย 7385
33 จ้างถมดินหมู่ 2 (งบกลาง)
34 จ้างถมดิน หมู่ที่ 4 (งบกลาง)
35 จ้างถมดิน หมู่ที่ 12 (งบกลาง)
36 จ้างซ่อมรถกระเซ้า 81-5858

วิธีซื้อ/จ้าง

-2ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

86,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีรวัฒน์เจริญกิจ
103,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีรวัฒบ้เจริญกิจ

86,900.00 หจก.พรวัฒน่เจริญกิจ
103,800.00 หจก.พีรวัฒน์เจริญกิจ

86,900.00
103,800.00

