แบบ สขร.๑

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕61
เทศบาลตาบลป่าอ้อดอนชัย อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ลำดับ
ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้าง

1

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภำคม 2561 34,015.10

2

ซื้อน้ำมัน 2T

3

ซื้อวัสดุสำนักงำน กองกำรศึกษำ

5,736

4

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองกำรศึกษำ

2,570

5

ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว กองกำรศึกษำ

5,920

6

ซื้อน้ำดื่ม

5,691

7

ซื้อวัสดก่อสร้ำง วำตภัย ครั้งที่ 3

7,110

8

ซื้อวัสดุกำรเกษตร

1,200

9

ซื้อครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน (โต๊ะ) กองกำรศึกษำ

8,800

10 ซื้อหินปนดิน

552

13,642.50

11 ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

4,000

12 จ้ำงเหมำทำอำหำรว่ำง+อำหำรกลำงวัน

6,300

13 จ้ำงเหมำทดสอบคุณภำพน้ำ
14 จ้ำงเหมำซ่อมแซม จยย. คธล-134

17,976
1,310

ราคากลาง

วิธซี อื้ หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ดั เลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
34,015.10 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรเมืองเชียงรำย สหกรณ์กำรเกษตรเมืองเชียงรำย เป็นไปตำมข้อตกลง
97/2561
รำคำ 34,015.1 บำท
รำคำ 34,015.1 บำท
ลว. 1 พ.ค. 61
552
"
นำยขจร สง่ำวงค์
นำยขจร สง่ำวงค์
เป็นไปตำมข้อตกลง
98/2561
รำคำ 552 บำท
รำคำ 552 บำท
ลว. 3 พ.ค. 61
5,736
"
บริษัท วิทวัส กำรค้ำ จำกัด
บริษัท วิทวัส กำรค้ำ จำกัด
เป็นไปตำมข้อตกลง
99/2561
รำคำ 5,736 บำท
รำคำ 5,736 บำท
ลว. 3 พ.ค. 61
6,970
"
หจก.เชียงรำยเทคโนคอม
หจก.เชียงรำยเทคโนคอม
เป็นไปตำมข้อตกลง
100/2561
รำคำ 2,570 บำท
รำคำ 2,570 บำท
ลว. 8 พ.ค. 61
9,900
"
นำงศิรวิ รรณ สินทรัพย์ไพบูลย์ นำงศิรวิ รรณ สินทรัพย์ไพบูลย์ เป็นไปตำมข้อตกลง
101/2561
รำคำ 5,920 บำท
รำคำ 5,920 บำท
ลว. 16 พ.ค. 61
5,691
"
นำยไชย กิติยศ
นำยไชย กิติยศ
เป็นไปตำมข้อตกลง
102/2561
รำคำ 5,691 บำท
รำคำ 5,691 บำท
ลว. 16 พ.ค. 61
71,110
"
หจก. สวนดอกวัสดุภณ
ั ฑ์พำณิชย์ หจก. สวนดอกวัสดุภณ
ั ฑ์พำณิชย์ เป็นไปตำมข้อตกลง
103/2561
รำคำ 7,110 บำท
รำคำ 7,110 บำท
ลว. 17 พ.ค. 61
1,200.00
"
บริษัทเชียงรำยฮำร์แวร์ช็อปจำกัด บริษัทเชียงรำยฮำร์แวร์ช็อปจำกัด เป็นไปตำมข้อตกลง
104/2561
รำคำ 1,200 บำท
รำคำ 1,200 บำท
ลว. 22 พ.ค. 61
8,800
"
บริษัท สุขใจ เอ็มแอนด์เอ็ม จำกัดบริษัท สุขใจ เอ็มแอนด์เอ็ม จำกัด เป็นไปตำมข้อตกลง
105/2561
รำคำ 8,800 บำท
รำคำ 8,800 บำท
ลว. 23 พ.ค. 61
13,642.50
"
บริษัท หำญเจริญเอนเตอร์ไพรซ์ บริษัท หำญเจริญเอนเตอร์ไพรซ์ เป็นไปตำมข้อตกลง
106/2561
รำคำ 13,642.50 บำท
รำคำ 13,642.50 บำท
ลว. 23 พ.ค. 61
4,000
"
นำงศิรวิ รรณ สินทรัพย์ไพบูลย์ นำงศิรวิ รรณ สินทรัพย์ไพบูลย์ เป็นไปตำมข้อตกลง
107/2561
รำคำ 4,000 บำท
รำคำ 4,000 บำท
ลว. 31 พ.ค. 61
6,300
"
นำยอิ่นคำ วงค์ชัย
นำยอิ่นคำ วงค์ชัย
เป็นไปตำมข้อตกลง
68/2561
รำคำ 6,300 บำท
รำคำ 6,300 บำท
ลว. 1 พ.ค. 61
17,976
"
บริษัท ห้องปฏิบัตกิ ลำง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ห้องปฏิบัตกิ ลำง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นไปตำมข้อตกลง
69/2561
รำคำ 17,976 บำท
รำคำ 17,976 บำท
ลว. 4 พ.ค. 61
1,310
"
นำยขจร สง่ำวงค์
นำยขจร สง่ำวงค์
เป็นไปตำมข้อตกลง
70/2561
รำคำ 1,310 บำท
รำคำ 1,310 บำท
ลว. 8 พ.ค. 61

ลำดับ
ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้าง

15 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์

500

16 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศธ.)

500

17 จ้ำงเหมำสำรวจควำมพึงพอใจ

11,000

18 จ้ำงเหมำซักผ้ำ

600

19 จ้ำงเหมำซักผ้ำปูโต๊ะ

300

20 จ้ำงเหมำซ่อมบำรุงเครื่องปรับอำกำศ
21 ซื้ออำหำรเสริม (นม) ถุง เดือนพ.ค. 61

2,800
54,719.28

22 จ้ำงเหมำแม่บ้ำน ศพด.ดงเจริญ

6,500

23 จ้ำงเหมำแม่บ้ำน ศพด.ดงเจริญ

6,500

24 จ้ำงเหมำแม่บ้ำน ศพด.ดงเจริญ

6,500

25 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล. ม.13

374,500

26 จ้ำงเหมำก่อสร้ำง ถนน คสล. ม.1

๒๔๙,๕๐๐

27 จ้ำงเหมำก่อสร้ำง ถนน คสล. ม.15

๓๔๙,๕๐๐

ราคากลาง

วิธซี อื้ หรือจ้าง

-2รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ดั เลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
500
"
หจก.ไอทีโปรเจคแอนด์ซัพพลำย หจก.ไอทีโปรเจคแอนด์ซัพพลำย เป็นไปตำมข้อตกลง
71/2561
รำคำ 500 บำท
รำคำ 500 บำท
ลว. 11 พ.ค. 61
500 เฉพำะเจำะจง หจก.ไอทีโปรเจคแอนด์ซัพพลำย หจก.ไอทีโปรเจคแอนด์ซัพพลำย เป็นไปตำมข้อตกลง
72/2561
รำคำ 500 บำท
รำคำ 500 บำท
ลว. 16 พ.ค. 61
11,000 เฉพำะเจำะจง มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย เป็นไปตำมข้อตกลง
73/2561
รำคำ 11,000 บำท
รำคำ 11,000 บำท
ลว. 21 พ.ค. 61
600 เฉพำะเจำะจง นำงวำสนำ กุลดี
นำงวำสนำ กุลดี
เป็นไปตำมข้อตกลง
74/2561
รำคำ 600 บำท
รำคำ 600 บำท
ลว. 22 พ.ค. 61
300 เฉพำะเจำะจง นำงวำสนำ กุลดี
นำงวำสนำ กุลดี
เป็นไปตำมข้อตกลง
75/2561
รำคำ 300 บำท
รำคำ 300 บำท
ลว. 31 พ.ค. 61
2,800 เฉพำะเจำะจง นำยเฉลิมชัย สุวรรณมณีแก้ว นำยเฉลิมชัย สุวรรณมณีแก้ว เป็นไปตำมข้อตกลง
76/2561
รำคำ 2,800 บำท
รำคำ 2,800 บำท
ลว. 31 พ.ค. 61
54,719.28 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมเชียงรำยจำกัด สหกรณ์โคนมเชียงรำยจำกัด
เป็นไปตำมข้อตกลง
10/2561
รำคำ 54,719.28 บำท
รำคำ 54,719.28 บำท
ลว. 31 พ.ค. 61
6,500 เฉพำะเจำะจง นำงสมหญิง แดงปัดแหว๋ว
นำงสมหญิง แดงปัดแหว๋ว
เป็นไปตำมข้อตกลง
42/2561
รำคำ 6,500 บำท
รำคำ 6,500 บำท
ลว. 1 พ.ค. 61
6,500 เฉพำะเจำะจง นำงฉลำด พรมวงค์
นำงฉลำด พรมวงค์
เป็นไปตำมข้อตกลง
43/2561
รำคำ 6,500 บำท
รำคำ 6,500 บำท
ลว. 1 พ.ค. 61
6,500 เฉพำะเจำะจง นำงโสภำ ดวงดี
นำงโสภำ ดวงดี
เป็นไปตำมข้อตกลง
44/2561
รำคำ 6,500 บำท
รำคำ 6,500 บำท
ลว. 1 พ.ค. 61
374,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแม่กรณ์พำณิชย์
ร้ำนแม่กรณ์พำณิชย์
เป็นไปตำมข้อตกลง
45/2561
รำคำ 374,500 บำท
รำคำ 374,500 บำท
ลว. 18 พ.ค. 61
๒๔๙,๕๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.วิศวะก่อสร้ำง 99
หจก.วิศวะก่อสร้ำง 99
เป็นไปตำมข้อตกลง
46/2561
รำคำ 249,500 บำท
รำคำ 249,500 บำท
ลว. 25 พ.ค. 61
๓๔๙,๕๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.วิศวะก่อสร้ำง 99
หจก.วิศวะก่อสร้ำง 99
เป็นไปตำมข้อตกลง
47/2561
รำคำ 349,500 บำท
รำคำ 349,500 บำท
ลว. 25 พ.ค. 61

ลำดับ
ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี อื้ หรือจ้าง

31 จ้ำงเหมำกองกำรศึกษำ เดือน พ.ค.60

๖,๕๐๐

๖,๕๐๐

"

32 จ้ำงเหมำกองกำรศึกษำ เดือน พ.ค.60

๖,๕๐๐

๖,๕๐๐

"

33 จ้ำงเหมำกองกำรศึกษำ เดือน พ.ค.60

๖,๕๐๐

๖,๕๐๐

"

34 จ้ำงเหมำสำนักปลัด เดือน พ.ค. 60

๖,๕๐๐

๖,๕๐๐

"

35 จ้ำงเหมำสำนักปลัด เดือน พ.ค. 60

๖,๕๐๐

๖,๕๐๐

"

36 จ้ำงเหมำสำนักปลัด เดือน พ.ค. 60

๖,๕๐๐

๖,๕๐๐

"

37 จ้ำงเหมำสำนักปลัด เดือน พ.ค. 60

๖,๕๐๐

๖,๕๐๐

"

38 จ้ำงเหมำสำนักปลัด เดือน พ.ค. 60

๖,๕๐๐

๖,๕๐๐

"

39 จ้ำงเหมำสำนักปลัด เดือน พ.ค. 60

๖,๕๐๐

๖,๕๐๐

"

40 จ้ำงเหมำสำนักปลัด เดือน พ.ค. 60

๖,๕๐๐

๖,๕๐๐

"

41 จ้ำงเหมำสำนักปลัด เดือน พ.ค. 60

๖,๕๐๐

๖,๕๐๐

"

42 จ้ำงเหมำสำนักปลัด เดือน พ.ค. 60

๖,๕๐๐

๖,๕๐๐

"

43 จ้ำงเหมำสำนักปลัด เดือน พ.ค. 60

๖,๕๐๐

๖,๕๐๐

"

44 จ้ำงเหมำสำนักปลัด เดือน พ.ค. 60

๖,๕๐๐

๖,๕๐๐

"

45 จ้ำงเหมำสำนักปลัด เดือน พ.ค. 60

6,500

6,500

"

-3รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
นำงเกษร บุญมำก
รำคำ 6,500 บำท
น.ส.บำนชื่น นิลโน
รำคำ 6,500 บำท
นำงโสภำ ดวงดี
รำคำ 6,500 บำท
นำยสุทัศน์ คำแก่น
รำคำ 6,500 บำท
นำยเฉลิม พรมวงค์
รำคำ 6,500 บำท
น.ส.ปวิชญำ คำแก้ว
รำคำ 6,500 บำท
นำยนพดล ใจศรี
รำคำ 6,500 บำท
นำยประพันธ์ ปัญโญกำส
รำคำ 6,500 บำท
น.ส.ศรำรัตน์ มณีวรรณ์
รำคำ 6,500 บำท
นำยประจง ปัญญำบุญ
รำคำ 6,500 บำท
นำยจักกฤษ ศรีวงค์วรรณ์
รำคำ 6,500 บำท
นำยกิตินันท์ เทพสุภำ
รำคำ 6,500 บำท
นำยวชิรชัย มณีรตั น์
รำคำ 6,500 บำท
นำยธนกฤต ดวงมณี
รำคำ 6,500 บำท
นำยพงษ์พนั ธ์ ต๊ะติ๊บ
รำคำ 6,500 บำท

ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ดั เลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
นำงเกษร บุญมำก
เป็นไปตำมข้อตกลง
101/2560
รำคำ 6,500 บำท
ลว. 4 พ.ค. 60
น.ส.บำนชื่น นิลโน
เป็นไปตำมข้อตกลง
102/2560
รำคำ 6,500 บำท
ลว. 4 พ.ค. 60
นำงโสภำ ดวงดี
เป็นไปตำมข้อตกลง
103/2560
รำคำ 6,500 บำท
ลว. 4 พ.ค. 60
นำยสุทัศน์ คำแก่น
เป็นไปตำมข้อตกลง
104/2560
รำคำ 6,500 บำท
ลว. 4 พ.ค. 60
นำยเฉลิม พรมวงค์
เป็นไปตำมข้อตกลง
105/2560
รำคำ 6,500 บำท
ลว. 4 พ.ค. 60
น.ส.ปวิชญำ คำแก้ว
เป็นไปตำมข้อตกลง
106/2560
รำคำ 6,500 บำท
ลว. 4 พ.ค. 60
นำยนพดล ใจศรี
เป็นไปตำมข้อตกลง
90/2560
รำคำ 6,500 บำท
ลว. 30 ธ.ค. 59
นำยประพันธ์ ปัญโญกำส
เป็นไปตำมข้อตกลง
91/2560
รำคำ 6,500 บำท
ลว. 30 ธ.ค. 59
น.ส.ศรำรัตน์ มณีวรรณ์
เป็นไปตำมข้อตกลง
109/2560
รำคำ 6,500 บำท
ลว. 4 พ.ค. 60
นำยประจง ปัญญำบุญ
เป็นไปตำมข้อตกลง
110/2560
รำคำ 6,500 บำท
ลว. 4 พ.ค. 60
นำยจักกฤษ ศรีวงค์วรรณ์
เป็นไปตำมข้อตกลง
92/2560
รำคำ 6,500 บำท
ลว. 30 ธ.ค. 59
นำยกิตินันท์ เทพสุภำ
เป็นไปตำมข้อตกลง
93/2560
รำคำ 6,500 บำท
ลว. 30 ธ.ค. 59
นำยวชิรชัย มณีรตั น์
เป็นไปตำมข้อตกลง
94/2560
รำคำ 6,500 บำท
ลว. 30 ธ.ค. 59
นำยธนกฤต ดวงมณี
เป็นไปตำมข้อตกลง
95/2560
รำคำ 6,500 บำท
ลว. 30 ธ.ค. 59
นำยพงษ์พนั ธ์ ต๊ะติ๊บ
เป็นไปตำมข้อตกลง
96/2560
รำคำ 6,500 บำท
ลว. 30 ธ.ค. 59

46 จ้ำงเหมำกองสำธำรณสุข เดือน พ.ค. 60

ลำดับ
ที่

งานจัดซือ้ จัดจ้าง

6,500

วงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้าง

6,500

ราคากลาง

"

วิธซี อื้ หรือจ้าง

47 ก่อสร้ำงถนน คสล. ม.8

99,500

99,500

"

48 ก่อสร้ำงถนน คสล. ม.14

299,500

299,500

"

1,890,000 1,890,000

"

49 จ้ำงเหมำบริกำรจัดเก็บ ขนขยะ งบปี 60
50 ก่อสร้ำงถนน คสล. ม.16

149,000

149,000

"

51 ก่อสร้ำงถนน คสล. ม.20

349,000

349,000

"

52 ปรับปรุงภูมิทัศน์ /เสริมคันตลิ่ง ม.18

188,500

188,500

"

53 โครงกำรขุดเจำะบ่อน้ำบำดำล ม.15

200,000

200,000

"

54 ก่อสร้ำงถนน คสล. ม.12

99,500

99,500

"

55 ก่อสร้ำงถนน คสล. ม.6

99,500

99,500

"

นำยพูนพันธ์ โพธำวิจติ ร
รำคำ 6,500 บำท
-4รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

นำยพูนพันธ์ โพธำวิจติ ร
รำคำ 6,500 บำท

เป็นไปตำมข้อตกลง

116/2560
ลว. 4 พ.ค. 60

ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ ดั เลือก เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญา
ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง
วิศวะก่อสร้ำง
วิศวะก่อสร้ำง
เป็นไปตำมข้อตกลง
117/2560
รำคำ 99,500 บำท
รำคำ 99,500 บำท
ลว. 5 พ.ค. 60
วิศวะก่อสร้ำง
วิศวะก่อสร้ำง
เป็นไปตำมข้อตกลง
118/2560
รำคำ 299,500 บำท
รำคำ 299,500 บำท
ลว. 5 พ.ค. 60
บ.กรีนเทคเอ็นไวรอนเมนท์ จก. บ.กรีนเทคเอ็นไวรอนเมนท์ จก. เป็นไปตำมข้อตกลง
119/2560
รำคำ 1,890,000 บำท
รำคำ 1,890,000 บำท
ลว. 6 พ.ค. 60
หจก.เชียงรำยพรเจริญ
หจก.เชียงรำยพรเจริญ
เป็นไปตำมข้อตกลง
120/2560
รำคำ 149,000 บำท
รำคำ 149,000 บำท
ลว. 10 พ.ค. 60
หจก.เชียงรำยพรเจริญ
หจก.เชียงรำยพรเจริญ
เป็นไปตำมข้อตกลง
121/2560
รำคำ 349,000 บำท
รำคำ 349,000 บำท
ลว. 10 พ.ค. 60
หจก.พญำมังกร
หจก.พญำมังกร
เป็นไปตำมข้อตกลง
122/2560
รำคำ 188,500 บำท
รำคำ 188,500 บำท
ลว. 11 พ.ค. 60
บ.เวิลต์ เคมีคอล ซัพพลำย จำกัด บ.เวิลต์ เคมีคอล ซัพพลำย จำกัด เป็นไปตำมข้อตกลง
123/2560
รำคำ 200,000 บำท
รำคำ 200,000 บำท
ลว. 18 พ.ค. 60
วิศวะก่อสร้ำง
วิศวะก่อสร้ำง
เป็นไปตำมข้อตกลง
124/2560
รำคำ 99,500 บำท
รำคำ 99,500 บำท
ลว. 18 พ.ค. 60
วิศวะก่อสร้ำง
วิศวะก่อสร้ำง
เป็นไปตำมข้อตกลง
125/2560
รำคำ 99,500 บำท
รำคำ 99,500 บำท
ลว. 18 พ.ค. 60

