สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ลาดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

การเสนอราคา

วิธีซื้อ / จ้าง

ผู้เสนอราคา
1

จัดซื้อน้้าดื่มประจ้าเดือน ส.ค. 2560

2

จัดซื้อน้้าดื่ม ศพด. ม.7 , ม.12 ประจ้าเดือน ส.ค. 2560

การพิจารณาคัดเลือก
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

โดยสังเขป

ในการซื้อหรือจ้าง

ในการซื้อหรือจ้าง

บ 160/2560

1 สิงหาคม 2560

บ 161/2560

1 สิงหาคม 2560

บ 162/2560

1 สิงหาคม 2560

บ 163/2560

1 สิงหาคม 2560

บ 164/2560

1 สิงหาคม 2560

บ 165/2560

1 สิงหาคม 2560

บ 167/2560

3 สิงหาคม 2560

บ 168/2560

4 สิงหาคม 2560

บ 169/2560

4 สิงหาคม 2560

บ 170/2560

7 สิงหาคม 2560

บ 171/2560

8 สิงหาคม 2560

บ 172/2560

8 สิงหาคม 2560

บ 173/2560

8 สิงหาคม 2560

บ 174/2560

10 สิงหาคม 2530

บ 175/2560

10 สิงหาคม 2560

1,320.00

-

ตกลงราคา น้้าดื่ม อาร์.โอ ภัทรกาญจน์

1,320.00 น้้าดื่ม อาร์.โอ ภัทรกาญจน์

1,320.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

270.00

-

ตกลงราคา น้้าดื่ม อาร์.โอ ภัทรกาญจน์

270.00 น้้าดื่ม อาร์.โอ ภัทรกาญจน์

270.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

เงื่อนไขในบันทึกตกลงซื้อ
เงื่อนไขในบันทึกตกลงซื้อ
3

จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิง ประจ้าเดือน ส.ค. 2560

4

จัดซื้อวัสดุการเกษตร จ้านวน 4 รายการ

22,520.00

-

ตกลงราคา บจก.จิรเทค แพทรอลแอนด์

2,755.00

-

ตกลงราคา

22,520.00 บจก.จิรเทค แพทรอลแอนด์

รีเทล
ร้านศรีบา้ นกู่

รีเทล
2,755.00

ร้านศรีบา้ นกู่

22,520.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในบันทึกตกลงซื้อ
2,755.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในบันทึกตกลงซื้อ

5

จัดซื้อเครื่องดื่ม น้้าสมุนไพร ส้าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

5,000.00

-

ตกลงราคา

นางสาวสุรีย์พร กระดูคม

5,000.00 นางสาวสุรีย์พร กระดูคม

5,000.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

2,500.00

-

ตกลงราคา

ร้านอุทยานเครื่องเขียน

2,500.00 ร้านอุทยานเครื่องเขียน

2,500.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

บ้าเพ็ญประโยชน์และปลูกป่าฯ
6

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการบ้าเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการ

เงื่อนไขในบันทึกตกลงซื้อ

บ้าเพ็ญประโยชน์และปลูกป่าฯ
7

จัดซื้อกระสอบทราย 6,000 ใบ

8

จ้าซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 1 รายการ

เงื่อนไขในบันทึกตกลงซื้อ
42,000.00

-

ตกลงราคา

ร้านวิทวัสงานสร้าง

42,000.00

ร้านวิทวัสงานสร้าง

42,000.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

6,250.00

-

ตกลงราคา

ร้านเอ็มเทค

6,250.00

ร้านเอ็มเทค

6,250.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

เงื่อนไขในบันทึกตกลงซื้อ
เงื่อนไขในบันทึกตกลงซื้อ
9

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จ้านวน 7 รายการ

35,800.00

-

ตกลงราคา

ร้านเอ็มเทค

10

จัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 16 รายการ

12,450.00

-

ตกลงราคา

ร้านอุทยานเครื่องเขียน

35,800.00

ร้านเอ็มเทค

35,800.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในบันทึกตกลงซื้อ

12,450.00 ร้านอุทยานเครื่องเขียน

12,450.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในบันทึกตกลงซื้อ

11

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนในหมู่บา้ น ม.8

51,000.00

-

ตกลงราคา

ร้านกิจเจริญการค้า

6,200.00

-

ตกลงราคา

ร้านอุทยานเครื่องเขียน

51,000.00

ร้านกิจเจริญการค้า

บ้านแม่ปนู หลวง
12

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จ้านวน 12 รายการ ตามโครงการ

เงื่อนไขในบันทึกตกลงซื้อ
6,200.00 ร้านอุทยานเครื่องเขียน

PODD CM One Health
13

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าจ้านวน 8 รายการ

14

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจ้าเดือน ก.ย.-ต.ค. 2560

51,000.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
6,200.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในบันทึกตกลงซื้อ

9,720.00

-

ตกลงราคา

ร้านกิจเจริญการค้า

354,746.48

-

ตกลงราคา

อสค.ภาคเหนือ

9,720.00

ร้านกิจเจริญการค้า

9,720.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในบันทึกตกลงซื้อ

354,746.48

อสค.ภาคเหนือ

354,746.48 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในบันทึกตกลงซื้อ

15

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมของ
ศูนย์ปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

3,000.00

-

ตกลงราคา

ร้านอุทยานเครื่องเขียน

3,000.00 ร้านอุทยานเครื่องเขียน

3,000.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในบันทึกตกลงซื้อ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ลาดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ / จ้าง

การเสนอราคา
ผู้เสนอราคา

16

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน 10 รายการ

17

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง

การพิจารณาคัดเลือก
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก

ราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

โดยสังเขป

ในการซื้อหรือจ้าง

ในการซื้อหรือจ้าง

บ 176/2560

15 สิงหาคม 2560

บ 177/2560

15 สิงหาคม 2560

บ 178/2560

18 สิงหาคม 2560

บ 179/2560

21 สิงหาคม 2560

บ 180/2560

21 สิงหาคม 2560

บ 181/2560

21 สิงหาคม 2560

บ 182/2560

28 สิงหาคม 2560

บ 183/2560

28 สิงหาคม 2560

บ 184/2560

30 สิงหาคม 2560

บ 250/2560

1 สิงหาคม 2560

บ 251/2560

1 สิงหาคม 2560

บ 252/2560

1 สิงหาคม 2560

บ 253/2560

1 สิงหาคม 2560

บ 254/2560

1 สิงหาคม 2560

บ 255/2560

1 สิงหาคม 2560

บ 256/2560

1 สิงหาคม 2560

4,404.00

-

ตกลงราคา

ร้านป่าม่วง

4,404.00

ร้านป่าม่วง

4,404.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

18,000.00

-

ตกลงราคา

ร้านสหอิเล็คโทรนิกส์

18,000.00

ร้านสหอิเล็คโทรนิกส์

18,000.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

เงื่อนไขในบันทึกตกลงซื้อ
เงื่อนไขในบันทึกตกลงซื้อ
18

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ตามโครงการฝึกอบรม

3,000.00

-

ตกลงราคา

ร้านอุทยานเครื่องเขียน

3,000.00 ร้านอุทยานเครื่องเขียน

3,000.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

6,650.00

-

ตกลงราคา

ร้านแฮมเฮาคอมมูนิเคชั่น

6,650.00 ร้านแฮมเฮาคอมมูนิเคชั่น

6,650.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

เลี้ยงไส้เดือนดิน
19

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ้านวน 2 รายการ

เงื่อนไขในบันทึกตกลงซื้อ
เงื่อนไขในบันทึกตกลงซื้อ

20

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน 9 รายการ

5,632.00

-

ตกลงราคา

ร้านแม่ขะจานเครื่องครัว

21

จัดซื้อวัสดุส้านักงาน แบบพิมพ์ จ้านวน 3 รายการ

1,145.00

-

ตกลงราคา โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

5,632.00 ร้านแม่ขะจานเครื่องครัว

5,632.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

1,145.00 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

1,145.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

เงื่อนไขในบันทึกตกลงซื้อ
เงื่อนไขในบันทึกตกลงซื้อ
22

จัดซื้อวัสดุส้านักงาน จ้านวน 21 รายการ

17,982.00

-

ตกลงราคา

ร้านอุทยานเครื่องเขียน

23

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 4 รายการ

22,800.00

-

ตกลงราคา

ร้านเอ็มเทค

17,982.00 ร้านอุทยานเครื่องเขียน

17,982.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

22,800.00

22,800.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

เงื่อนไขในบันทึกตกลงซื้อ
ร้านเอ็มเทค

เงื่อนไขในบันทึกตกลงซื้อ
24

จัดซื้อต้นกล้าดอกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ

6,746.00

-

ตกลงราคา

นายอินปั๋น ลาวสุ

6,746.00

นายอินปั๋น ลาวสุ

6,746.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

6,500.00

-

ตกลงราคา

นางพรเพ็ญ ค้าฟู

6,500.00

นางพรเพ็ญ ค้าฟู

6,500.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

แสดงออกถึงความจงรักภักดีฯ
25

จ้างเหมาแม่บา้ นท้าความสะอาดอาคารที่ท้าการ

เงื่อนไขในบันทึกตกลงซื้อ

ประจ้าเดือน ส.ค. 2560
26

จ้างเหมาแม่บา้ นท้าความสะอาดอาคารที่ท้าการ

เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง
6,500.00

-

ตกลงราคา

น.ส.ศศิธร บุญชัยวงค์

6,000.00

-

ตกลงราคา

น.ส.กานต์ธิดา สิทธิมงคล

6,500.00

น.ส.ศศิธร บุญชัยวงค์

ประจ้าเดือน ส.ค. 2560
27

จ้างเหมาส่งเสริมการเกษตร

เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง
6,000.00 น.ส.กานต์ธิดา สิทธิมงคล

ประจ้าเดือน ส.ค. 2560
28

จ้างเหมาผู้ช่วย ครู ผดด. ม.7
จ้างเหมาผู้ช่วย ครู ผดด. ม.12

6,000.00

-

ตกลงราคา น.ส.วาสนา กิตติบลั ลังก์กุล

6,000.00 น.ส.วาสนา กิตติบลั ลังก์กุล

6,000.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

6,000.00

-

ตกลงราคา

6,000.00

6,000.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง
น.ส.พิมพ์ผกา สมัยทัน

น.ส.พิมพ์ผกา สมัยทัน

ประจ้าเดือน ส.ค. 2560
30

จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง
4,000.00

-

ตกลงราคา

หจก.ส.การพิมพ์

4,000.00

หจก.ส.การพิมพ์

4,000.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

7,000.00

-

ตกลงราคา

นายอนุสร ไทยใหม่

7,000.00

นายอนุสร ไทยใหม่

7,000.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

ประจ้าเดือน ส.ค. 2560
31

จ้างเหมาดูแลต้นไม้และสนามหญ้า อบต.เวียง
ประจ้าเดือน ส.ค. 2560

6,000.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง

ประจ้าเดือน ส.ค. 2560
29

6,500.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง
เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ลาดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ / จ้าง

การเสนอราคา
ผู้เสนอราคา

32

ซ่อมแซม 2 โครงการ

33

จ้างเหมาท้าป้ายไวนิลโครงการฯ

119,000.00

-

ตกลงราคา

หจก.ศรัณย์รัชติ์เทวี

576.00

-

ตกลงราคา

ร้านภู่กันแอดเวอร์ไทซิ่ง

การพิจารณาคัดเลือก
ราคาที่เสนอ
119,000.00

คอนกรีต

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

โดยสังเขป

ในการซื้อหรือจ้าง

ในการซื้อหรือจ้าง

บ 257/2560

1 สิงหาคม 2560

บ 258/2560

1 สิงหาคม 2560

บ 259/2560

2 สิงหาคม 2560

บ 260/2560

3 สิงหาคม 2560

บ 261/2560

4 สิงหาคม 2560

บ 262/2560

4 สิงหาคม 2560

บ 263/2560

10 สิงหาคม 2560

บ 264/2560

10 สิงหาคม 2560

บ 265/2560

10 สิงหาคม 2560

บ 266/2560

10 สิงหาคม 2560

บ 267/2560

10 สิงหาคม 2560

บ 268/2560

10 สิงหาคม 2560

บ 269/2560

10 สิงหาคม 2560

บ 270/2560

10 สิงหาคม 2560

บ 271/2560

15 สิงหาคม 2560

บ 272/2560

18 สิงหาคม 2560

ผู้ได้รบั การคัดเลือก

ราคา

หจก.ศรัณย์รัชติ์เทวี

119,000.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

คอนกรีต
576.00 ร้านภู่กันแอดเวอร์ไทซิ่ง

เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง
576.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง

34

จ้างเหมาจัดท้าคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

4,020.00

-

ตกลงราคา

โรงพิมพ์ศักดิ์ชัยการพิมพ์

4,020.00 โรงพิมพ์ศักดิ์ชัยการพิมพ์

4,020.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

400.00

-

ตกลงราคา

ร้านภู่กันแอดเวอร์ไทซิ่ง

400.00 ร้านภู่กันแอดเวอร์ไทซิ่ง

400.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

ปฐมวัยของ ศพด.ในสังกัด
35

จ้างเหมาท้าป้ายไวนิลเวทีพบปะอาสา ผ่อดีดี

เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง
เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง

36

จ้างเหมาท้าอาหารกลางวันและอาหารว่างรับรองผู้เข้า

3,300.00

-

ตกลงราคา

นางหล้า สุริยะอ้าย

3,300.00

นางหล้า สุริยะอ้าย

3,300.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

875.00

-

ตกลงราคา

น.ส.วารุณี ทนายมา

875.00

น.ส.วารุณี ทนายมา

875.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

ร่วมประชุมสภา
37

จ้างเหมาท้าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการ

เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง

PODD CM One Health
38

จ้างเหมา 2 โครงการ

39

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 4 โครงการ

เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง
53,900.00

-

ตกลงราคา

นายเศฐร์สรรค์ ค้าผง

53,900.00

นายเศฐร์สรรค์ ค้าผง

53,900.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

418,000.00

-

ตกลงราคา

หจก.ศรัณย์รัชติ์เทวี

418,000.00

หจก.ศรัณย์รัชติ์เทวี

418,000.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง
คอนกรีต

คอนกรีต

เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง

40

จ้างเหมาท้าพานพุ่มดอกไม้สด จ้านวน 1 พาน

800.00

-

ตกลงราคา

นายอภิวัฒน์ ใจกันทะ

800.00

นายอภิวัฒน์ ใจกันทะ

800.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

41

จ้างเหมาท้าป้ายโฟมบอร์ดศูนย์ปฏิบตั ิการสุขภาพหนึ่งเดียว

180.00

-

ตกลงราคา

ร้านภู่กันแอดเวอร์ไทซิ่ง

180.00 ร้านภู่กันแอดเวอร์ไทซิ่ง

180.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง
เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง
42

จ้างเหมาถ่ายเอกสารส้าเนาเอกสารที่ดินแต่ละแปลง

9,600.00

-

ตกลงราคา

นายอัศนีย์ ศรีวงค์

2,880.00

-

ตกลงราคา

โรงพิมพ์ศักดิ์ชัยการพิมพ์

9,600.00

นายอัศนีย์ ศรีวงค์

ในเขตพื้นที่ อบต.เวียง
43

จ้างเหมาท้าคู่มือประกอบการฝึกอบรม จ้านวน 48 เล่ม

9,600.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง

2,880.00 โรงพิมพ์ศักดิ์ชัยการพิมพ์

2,880.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง

44

จ้างเหมาท้าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง ส้าหรับผู้เข้าอบรม

7,000.00

-

ตกลงราคา

น.ส.วารุณี ทนายมา

576.00

-

ตกลงราคา

ร้านภู่กันแอดเวอร์ไทซิ่ง

7,000.00

น.ส.วารุณี ทนายมา

และวิทยากร ตามโครงการฯ
45

จ้างเหมาท้าป้ายโครงการ

7,000.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง

576.00 ร้านภู่กันแอดเวอร์ไทซิ่ง

576.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง

46

จ้างเหมาท้าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

47

โครงการซ่อมแซมถนนสายทางการเกษตร ม.3

2,304.00

-

ตกลงราคา

ร้านภู่กันแอดเวอร์ไทซิ่ง

90,000.00

-

ตกลงราคา

หจก.ศรัณย์รัชติ์เทวี

2,304.00 ร้านภู่กันแอดเวอร์ไทซิ่ง

2,304.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง

บ้านโป่งหนอง

คอนกรีต

90,000.00

หจก.ศรัณย์รัชติ์เทวี
คอนกรีต

90,000.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลเวียง อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ลาดับ

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ / จ้าง

การเสนอราคา
ผู้เสนอราคา

48

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายทางเชื่อม

การพิจารณาคัดเลือก
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบั การคัดเลือก

ราคา

โครงการซ่อมแซม จ้านวน 3 โครงการ ม.9

เลขที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

วันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง

โดยสังเขป

ในการซื้อหรือจ้าง

ในการซื้อหรือจ้าง

บ 273/2560

18 สิงหาคม 2560

บ 274/2560

18 สิงหาคม 2560

บ 275/2560

18 สิงหาคม 2560

บ 276/2560

18 สิงหาคม 2560

บ 277/2560

18 สิงหาคม 2560

บ 278/2560

18 สิงหาคม 2560

บ 279/2560

30 สิงหาคม 2560

51,000.00

-

ตกลงราคา

นายเศฐร์สรรค์ ค้าผง

51,000.00

นายเศฐร์สรรค์ ค้าผง

51,000.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

359,000.00

-

ตกลงราคา

หจก.อาทิตยพงษ์

359,000.00

หจก.อาทิตยพงษ์

359,000.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

บ้านใหม่-บ้านเก่า) ม.8 บ้านแม่ปนู หลวง
49

เหตุผลที่คัดเลือก

เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง
เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง

50

จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มแผนอัตราก้าลัง 3 ปี

850.00

-

ตกลงราคา

โรงพิมพ์ศักดิ์ชัยการพิมพ์

850.00 โรงพิมพ์ศักดิ์ชัยการพิมพ์

850.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

3,000.00

-

ตกลงราคา

โรงพิมพ์ศักดิ์ชัยการพิมพ์

3,000.00 โรงพิมพ์ศักดิ์ชัยการพิมพ์

3,000.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม

จ้านวน 17 เล่ม
51

จ้างเหมาท้าเอกสารประกอบการอบรม จ้านวน 50 เล่ม

เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง
เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง

52

จ้างเหมาท้าป้ายโครงการฯ

53

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศไปศึกษาดูงานจ้านวน 1 คัน

480.00

-

ตกลงราคา

ร้านภู่กันแอดเวอร์ไทซิ่ง

14,000.00

-

ตกลงราคา

นายจิยพงษ์ อินทรทัต

480.00 ร้านภู่กันแอดเวอร์ไทซิ่ง

480.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง

14,000.00

นายจิยพงษ์ อินทรทัต

พร้อมน้้ามันและคนขับรถ
54

จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน
ขยย 950 ชร

14,000.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง

770.00

-

ตกลงราคา

นายณฐภพ ยาวิราช

770.00

นายณฐภพ ยาวิราช

770.00 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขในบันทึกตกลงจ้าง

(ลงชื่อ).................................................ผู้รายงาน
( นายณัฐฤทธิ์ ไชยมงคล )
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบตั ิงาน
วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

