ลาดับ
ที่

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)
งานจัดซื้อจัดจ้าง

1 จัดซือ้ น้้ำดืม่ ส้ำนักงำน
2 จัดซือ้ เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้ำ
3 จัดซือ้ อุปกรณ์ โครงกำรท้ำสบู่เหลว
4 จัดซือ้ น้้ำดืม่ ส้ำนักงำน

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
เทศบาลตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

วิธีซื้อ/จ้าง

การเสนอราคา
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ

690.00 ซือ้ /ตกลงรำคำ หจก.สิทธิพำนิช
44,000.00 ซือ้ /ตกลงรำคำ แซมดับเพลิง
4,600.00 ซือ้ /ตกลงรำคำ หจก.พีพี เชียงรำยเคมีคอล

การพิจารณาการคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ราคา

690.00 หจก.สิทธิพำนิช
44,000.00 แซมดับเพลิง
4,600.00 หจก.พีพี เชียงรำยเคมีคอล

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่สัญญา วันที่ทาสัญญา

690.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน

54/2559

10-ก.พ.-59

44,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน

55/2559

10-ก.พ.-59

4,600.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน

57/2559

10-ก.พ.-59

265.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน

58/2559

10-ก.พ.-59

265.00 ซือ้ /ตกลงรำคำ หจก.สิทธิพำนิช

265.00 หจก.สิทธิพำนิช

2,780.00 ซือ้ /ตกลงรำคำ ยศกรวัสดุกอ่ สร้ำง

2,780.00 ยศกรวัสดุกอ่ สร้ำง

2,780.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน

59/2559

10-ก.พ.-59

6 จัดซือ้ โน๊ตบุ๊ค และคอมพิวเตอร์ 2เครื่อง

43,000.00 ซือ้ /ตกลงรำคำ ร้ำนเสรีคอมพิวเตอร์

43,000.00 ร้ำนเสรีคอมพิวเตอร์

43,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน

60/2559

12-ก.พ.-59

7 จัดซือ้ ท่อดูดน้้ำรถบรรทุก

19,700.00 ซือ้ /ตกลงรำคำ โปรไฟร์เซฟตีเ้ รซคิว

19,700.00 โปรไฟร์เซฟตีเ้ รซคิว

19,700.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน

61/2559

12-ก.พ.-59

8 จัดซือ้ สำยดับเพลิง 4 เส้น

39,800.00 ซือ้ /ตกลงรำคำ โปรไฟร์เซฟตีเ้ รซคิว

39,800.00 โปรไฟร์เซฟตีเ้ รซคิว

39,800.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน

62/2559

12-ก.พ.-59

9 จัดซือ้ วัสดุเสด็จ องค์ภำ

58,750.00 ซือ้ /ตกลงรำคำ หจก.เฟริสเครื่องเขียน

58,750.00 หจก.เฟริสเครื่องเขียน

58,750.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน

63/2559

16-ก.พ.-59

10 จัดซือ้ น้้ำมันพ่นหมอกควัน

1,531.50 ซือ้ /ตกลงรำคำ หจก.ชัยพิพฒ
ั น์ 888

1,531.50 หจก.ชัยพิพฒ
ั น์ 888

1,531.50 มีคุณสมบัติครบถ้วน

64/2559

18-ก.พ.-59

19,300.00 ซือ้ /ตกลงรำคำ หจก.เฟริสเครื่องเขียน

19,300.00 หจก.เฟริสเครื่องเขียน

19,300.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน

65/2559

18-ก.พ.-59

4,965.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน
1,805.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน

67/2559
68/2559

23-ก.พ.-59
23-ก.พ.-59

840.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน

69/2559

26-ก.พ.-59

2,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน

99/2559

10-ก.พ.-59

240.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 100/2559

10-ก.พ.-59

6,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 101/2559

16-ก.พ.-59

5 จัดซือ้ วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

11 จัดซือ้ วัสดุเสด็จ องค์ภำ
12 จัดซือ้ อุปกรณ์ฝึกอบรมกำรสำนเชือ่ กมัดฟำง
13 จัดซือ้ วัสดุส้ำนักงำน
14 จัดซือ้ น้้ำดืม่ ส้ำนักงำน
15 จ้ำงเหมำท้ำอำหำร โครงกำรท้ำสบู่เหลว
16 จ้ำงเหมำท้ำป้ำย
17 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยประชำสัมพันป้องกันไฟป่ำ

4,965.00 ซือ้ /ตกลงรำคำ เคแอนด์ดีอปุ กรณ์งำนฝีมือ
1,805.00 ซือ้ /ตกลงรำคำ หจก.เชียงรำยเทคโนคอม
840.00 ซือ้ /ตกลงรำคำ หจก.สิทธิพำนิช
2,000.00 จ้ำง/ตกลงรำคำ นำงพรสุดำ เรืองแก้ว
240.00 จ้ำง/ตกลงรำคำ ดี เจ ครีเอชัน่
6,000.00 จ้ำง/ตกลงรำคำ โน๊ตดีไซน์

4,965.00 เคแอนด์ดีอปุ กรณ์งำนฝีมือ
1,805.00 หจก.เชียงรำยเทคโนคอม
840.00 หจก.สิทธิพำนิช
2,000.00 นำงพรสุดำ เรืองแก้ว
240.00 ดี เจ ครีเอชัน่
6,000.00 โน๊ตดีไซน์

18 จ้ำงเหมำประกอบอำหำรรับเสด็จพระเจ้ำหลำนเธอ

49,000.00 จ้ำง/ตกลงรำคำ นำงวิมลยำ กันทำมูล

49,000.00 นำงวิมลยำ กันทำมูล

49,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 102/2559

16-ก.พ.-59

19 จ้ำงเหมำท้ำอำหำรและอำหำรว่ำง สำนเชือ่ กมัดฟำง

12,500.00 จ้ำง/ตกลงรำคำ นำงผ่ำน คละไฮ

12,500.00 นำงผ่ำน คละไฮ

12,500.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 103/2559

23-ก.พ.-59

20 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิลส่งเสริมอำชีพสำนเชือกมัดฟำง

240.00 จ้ำง/ตกลงรำคำ ดี เจ ครีเอชัน่

240.00 ดี เจ ครีเอชัน่

240.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 104/2559

23-ก.พ.-59

4,281.07 มีคุณสมบัติครบถ้วน 105/2559

25-ก.พ.-59

21 จ้ำงเหมำวำงระบบอินเตอร์เน็ตในส้ำนักงำน

4,281.07 จ้ำง/ตกลงรำคำ บ.ที โอ ที

4,281.07 บ.ที โอ ที

วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
เทศบาลตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่สัญญา วันที่ทาสัญญา

งานจัดซื้อจัดจ้าง
22 จ้ำงเหมำพนักงำนกองกำรศึกษำ

การเสนอราคา
การพิจารณาการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือก
ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ราคา
โดยสังเขป
วิธีซื้อ/จ้าง
7,800.00 จ้ำง/ตกลงรำคำ น.ส.เจนจิรำ ปัญญำสุ
7,800.00 น.ส.เจนจิรำ ปัญญำสุ
7,800.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 106/2559

28-ก.พ.-59

23 จ้ำงเหมำพนักงำนกองช่ำง ผูช้ ่วยช่ำง

7,800.00 จ้ำง/ตกลงรำคำ นำยศรำวุธ เหลืองอร่ำม

7,800.00 นำยศรำวุธ เหลืองอร่ำม

7,800.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 107/2559

28-ก.พ.-59

24 จ้ำงเหมำพนักงำนกองช่ำง ผูช้ ่วยช่ำง

7,000.00 จ้ำง/ตกลงรำคำ นำงสำวปิยวรรณ ครึ่งธิ

7,000.00 นำงสำวปิยวรรณ ครึ่งธิ

7,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 108/2559

28-ก.พ.-59

25 จ้ำงเหมำพนักงำนส้ำนักปลัด พนังงำนเก็บขยะ

7,800.00 จ้ำง/ตกลงรำคำ นำยวีรพงศ์ บุญยืน

7,800.00 นำยวีรพงศ์ บุญยืน

7,800.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 109/2559

28-ก.พ.-59

26 จ้ำงเหมำพนักงำนส้ำนักปลัด พนังงำนเก็บขยะ

7,800.00 จ้ำง/ตกลงรำคำ นำยวีระพันธ์ จินะสำม

7,800.00 นำยวีระพันธ์ จินะสำม

7,800.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 110/2559

28-ก.พ.-59

27 จ้ำงเหมำพนักงำนส้ำนักปลัด

7,000.00 จ้ำง/ตกลงรำคำ นำยรัฐพงษ์ พันธ์เลิศ

7,000.00 นำยรัฐพงษ์ พันธ์เลิศ

7,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 111/2559

28-ก.พ.-59

28 จ้ำงเหมำพนักงำนแผนที่ภำษี

8,240.00 จ้ำง/ตกลงรำคำ นำยภูวดล แก้วรำกมุข

8,240.00 นำยภูวดล แก้วรำกมุข

8,240.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 112/2559

28-ก.พ.-59

29 จ้ำงเหมำพนักงำนแผนที่ภำษี

8,320.00 จ้ำง/ตกลงรำคำ นำยวิทยำ ปัญญำอิน่ แก้ว

8,320.00 นำยวิทยำ ปัญญำอิน่ แก้ว

8,320.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 113/2559

28-ก.พ.-59

30 จ้ำงเหมำพนักงำนแผนที่ภำษี

7,000.00 จ้ำง/ตกลงรำคำ น.ส.มลิวรรณ จันทร์อนิ ทร์

7,000.00 น.ส.มลิวรรณ จันทร์อนิ ทร์

7,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 114/2559

28-ก.พ.-59

31 จ้ำงเหมำพนักงำนแผนที่ภำษี

7,000.00 จ้ำง/ตกลงรำคำ นำงสำวลีลำวดี ไชยชนะ

7,000.00 นำงสำวลีลำวดี ไชยชนะ

7,000.00 มีคุณสมบัติครบถ้วน 115/2559

28-ก.พ.-59

ลาดับ
ที่

32 จัดซือ้ อำหำรเสริม(นม) ร.ร. (นมปิดเทอม)

256,323.96 สัญญำซือ้

บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค์

256,323.96 บริษทั เชียงใหม่เฟรชมิลค์

256,323.96 มีคุณสมบัติครบถ้วน

11/2559 29/2/2559

