


























































วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดซ้ือนมพาสเจอรไรส ชนิดถุงและอาหารเสริม (นม) นมพรอมด่ืม ยู.เอช.ที. 153,709.92 เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมเชียงราย จก. 153,709.92 สหกรณโคนมเชียงราย จก. 153,709.92 มีคุณสมบัติครบถวน
(สพฐ. 9 โรงเรียน) ประจําเดือน มีนาคม  2563 ตามเงือนไข

2 จัดซ้ือนมพาสเจอรไรส ชนิดถุงและอาหารเสริม (นม) นมพรอมด่ืม ยู.เอช.ที. 15,002.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณโคนมเชียงราย จก. 15,002.40 สหกรณโคนมเชียงราย จก. 15,002.40 มีคุณสมบัติครบถวน
 (ศพด.ทต.หวยสัก) ประจําเดือนมีนาคม  2563 ตามเงือนไข

3 โครงการวางทอระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพักคอนกรีตเสริม 469,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชกุนเจริญทรัพย 469,900.00 บริษัท โชกุนเจริญทรัพย 469,900.00 มีคุณสมบัติครบถวน
เหล็ก บานโปงฮึง  หมูที 1 ตามเงือนไข

4 เชาเครืองถายเอกสาร (สํานักปลัด) ประจําเดือมีนาคม  2563 3,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.ซัพพลายเซอรวิส 3,000.00 พี.เอ็น.ซัพพลายเซอรวิส 3,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

5 เชาเครืองถายเอกสาร (กองคลัง) ประจําเดือน มีนาคม  2563 3,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.ซัพพลายเซอรวิส 3,000.00 พี.เอ็น.ซัพพลายเซอรวิส 3,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

6 เชาเครืองถายเอกสาร (กองชาง) ประจําเดือนมีนาคม  2563 4,500.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.ซัพพลายเซอรวิส 4,500.00 พี.เอ็น.ซัพพลายเซอรวิส 4,500.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

7 เชาเครืองถายเอกสาร (กองสาธารณสุขฯ) ประจําเดือนมีนาคม  2563 2,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.ซัพพลายเซอรวิส 2,000.00 พี.เอ็น.ซัพพลายเซอรวิส 2,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

8 เชาเครืองถายเอกสาร (ศพด.กองศึกษาฯ) ประจําเดือน มีนาคม  2563 2,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.ซัพพลายเซอรวิส 2,000.00 พี.เอ็น.ซัพพลายเซอรวิส 2,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

9 จัดซือนําดืมสําหรับบริโภคใน สนง.เทศบาลตําบลหวยสัก 2,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงนําดืมบัวบาน 2,500.00 โรงนําดืมบัวบาน 2,500.00 มีคุณสมบัติครบถวน
 ประจําเดือน มีนาคม  2563 ตามเงือนไข

10 จัดซือนําดืมสําหรับบริโภคใน ศพด.ทต.หวยสัก 1,800.00 เฉพาะเจาะจง โรงนําดืมบัวบาน 1,800.00 โรงนําดืมบัวบาน 1,800.00 มีคุณสมบัติครบถวน
 ประจําเดือน มีนาคม  2563 ตามเงือนไข

11 จางเหมาบริการเจาหนาทีปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโชคชัย เงาแกว 9,000.00 นายโชคชัย เงาแกว 9,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน มีนาคม  2563 ตามเงือนไข

12 จางเหมาบริการทําความสะอาด (1 อัตรา) 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมพิมาน  คําปา 8,000.00 นางพิมพิมาน  คําปา 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน มีนาคม  2563 ตามเงือนไข

13 จางเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการไมรวมบานพัก 7,482.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดมศักด์ิ  วันทิตย 7,482.00 นายอุดมศักด์ิ  วันทิตย 7,482.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือนมีนาคม  2563 ตามเงือนไข

14 จางเหมาบริการปฏิบัติหนาทีประจํารถบรรทุกนําอเนกประสงค (1 อัตรา) 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพวิชญ มโนวรรณ 8,000.00 นายนพวิชญ มโนวรรณ 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน มีนาคม  2563 ตามเงือนไข

15 จางเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาสวนหยอมและตนไม 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองอินทร แสงผะการ 8,000.00 นายทองอินทร แสงผะการ 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
จํานวน 1 อัตรา ประจําเดือนมีนาคม  2563 ตามเงือนไข

16 จางเหมาบริการเพือเสริมการปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได (1 อัตรา) 7,448.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภพงศ  สุวรรณประภา 7,448.00 นายสุภพงศ  สุวรรณประภา 7,448.00 มีคุณสมบัติครบถวน
 ประจําเดือน มีนาคม  2563 ตามเงือนไข

ยกยอดไป 705,342.32 705,342.32 705,342.32

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2563
เทศบาลตําบลหวยสัก  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วีธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา หมายเหตุผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือกและราคา (บาท)
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วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

ยกยอดมา 705,342.32 705,342.32 705,342.32

17 จางเหมาบริการปฏิบัติหนาทีประจํารถบรรทุกนําเอนกประสงค (1 อัตรา) 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธพิชาญ  กันทะสอน 8,000.00 นายยุทธพิชาญ  กันทะสอน 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
 ประจําเดือน มีนาคม  2563 ตามเงือนไข

18 จางเหมาบริการเจาหนาทีปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิมุข มัฆวาฬ 9,000.00 นายอภิมุข มัฆวาฬ 9,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือนมีนาคม  2563 ตามเงือนไข

19 จางเหมาพนักงานปฏิบัติหนาทีประจํารถบรรทุกนําอเนกประสงค 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ ปาเหนือ 8,000.00 นายนัฐพงศ ปาเหนือ 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
จํานวน 1 อัตรา ประจําเดือนมีนาคม  2563 ตามเงือนไข

20 จางเหมาคนงานประจํารถขยะ  จํานวน 1 อัตรา 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาวุธ ยานะนวล 8,000.00 นายอาวุธ ยานะนวล 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน มีนาคม  2563 ตามเงือนไข

21 จางเหมาคนงานประจํารถขยะ  จํานวน 1 อัตรา 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพศาล  ไกรงาม 8,000.00 นายไพศาล  ไกรงาม 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือนมีนาคม  2563 ตามเงือนไข

22 จางเหมาคนงานประจํารถขยะ  จํานวน 1 อัตรา 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญศรี  วันทิตย 8,000.00 นายบุญศรี  วันทิตย 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน มีนาคม  2563 ตามเงือนไข

23 จางเหมาคนงานประจํารถขยะ  จํานวน 1 อัตรา 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุคิด สุวรรณประภา 8,000.00 นายอุคิด สุวรรณประภา 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือนมีนาคม  2563 ตามเงือนไข

24 จางเหมาบริการคนงานประจํารถขยะ 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรทม แสงผะการ 8,000.00 นายบรรทม แสงผะการ 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน มีนาคม  2563 ตามเงือนไข

25 จางเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย ศพด.ทต.หวยสัก จํานวน 1 อัตรา 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหลัน ฝนตือ 8,000.00 นายหลัน ฝนตือ 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือนมีนาคม  2563 ตามเงือนไข

26 จางเหมาบริการงานบันทึกขอมูลและงานสถิติขอมูลขาวสาร (1 อัตรา) 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัญญา วันทิตย 8,000.00 นางสาวธนัญญา วันทิตย 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
 ประจําเดือนมีนาคม  2563 ตามเงือนไข

27 จางเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงฆาสัตว 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ แสงสนิท 3,000.00 นายอนุรักษ แสงสนิท 3,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
เทศบาลตําบลหวยสัก จํานวน 1 อัตรา ประจําเดือนมีนาคม  2563 ตามเงือนไข

28 จางเหมาทําความสะอาด ศพด. ทต.หวยสัก  (1 อัตรา) 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณีย  สีธิวงค 8,000.00 นางปราณีย  สีธิวงค 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
 ประจําเดือนมีนาคม  2563 ตามเงือนไข

29 จางเหมาบริการคนงานประจํารถขยะ 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพพล สุวรรณประภา 8,000.00 นายนพพล สุวรรณประภา 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน มีนาคม  2563 ตามเงือนไข

30 จางเหมาบริการเพือเสริมการปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได (1 อัตรา) 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ  วงศนอต 8,000.00 นายณัฐวุฒิ  วงศนอต 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
 ประจําเดือน มีนาคม  2563 ตามเงือนไข

31 จางเหมาบริการเพือเสริมการปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได (1 อัตรา) 3,575.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา  ติบสุภา 3,575.00 นางสาวอภิญญา  ติบสุภา 3,575.00 มีคุณสมบัติครบถวน
 ประจําเดือน มีนาคม  2563 ตามเงือนไข

32 จางเหมาบริการพนักงานธุรการ 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนัญชัย  ตันคํา 8,000.00 นายธนัญชัย  ตันคํา 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
 จํานวน 1 อัตรา ประจําเดือน  มีนาคม  2563 ตามเงือนไข

ยกยอดไป 824,917.32 824,917.32 824,917.32

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วีธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา หมายเหตุผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ    (บาท) ผูไดรับการคัดเลือกและราคา    (บาท)
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ยกยอดมา 824,917.32 824,917.32 824,917.32

33 จางเหมารถรับ สง เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหวยสัก สายที1 7,084.00 เฉพาะเจาะจง นายจี  แกวตา 7,084.00 นายจี  แกวตา 7,084.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน  มีนาคม  2563 ตามเงือนไข

34 จางเหมารถรับ สงเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหวยสัก สายที 2 8,096.00 เฉพาะเจาะจง นายจี  แกวตา 8,096.00 นายจี  แกวตา 8,096.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน  มีนาคม  2563 ตามเงือนไข

35 จางเหมารถรับ สงเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหวยสัก สายที 3 11,132.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ สิงหแกว 11,132.00 นายบุญเลิศ สิงหแกว 11,132.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน มีนาคม  2563 ตามเงือนไข

36 จางเหมารถรับ สงเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหวยสัก สายที 4 6,578.00 เฉพาะเจาะจง นายอินจันทร  ศรีคํา 6,578.00 นายอินจันทร  ศรีคํา 6,578.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน  มีนาคม  2563 ตามเงือนไข

37 จางเหมารถรับ สงเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหวยสัก สายที 5 5,060.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ สิงหแกว 5,060.00 นายบุญเลิศ สิงหแกว 5,060.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน  มีนาคม  2563 ตามเงือนไข

38 จางเหมารถรับ สง เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหวยสักสายที 6 12,650.00 เฉพาะเจาะจง นายอินจันทร  ศรีคํา 12,650.00 นายอินจันทร  ศรีคํา 12,650.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน  มีนาคม  2563 ตามเงือนไข

39 จางเหมาบริการคนงานทัวไป  จํานวน  (1 อัตรา) 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปยะพงษ  ติบมา 8,000.00 นายปยะพงษ  ติบมา 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
 ประจําเดือนมีนาคม  2563 ตามเงือนไข

40 จางเหมาพิมพเอกสารหนังสือราชการ จํานวน 1 อัตรา 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคฤทธิ์   กันทรา 8,000.00 นายณรงคฤทธิ์   กันทรา 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
 ประจําเดือนมีนาคม  2563 ตามเงือนไข

41 จางเหมาบริการปฏิบัติหนาทีประจํารถบรรทุกนําอเนกประสงค (1 อัตรา) 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทักษิณ ศรีวิชัย 8,000.00 นายทักษิณ ศรีวิชัย 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือนนายมีนาคม  2563 ตามเงือนไข

42 จางเหมาบริการเจาหนาทีปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภัทร ผางคํา 9,000.00 นายธีรภัทร ผางคํา 9,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือนมีนาคม  2563 ตามเงือนไข

43 จางเหมาบริการเจาหนาทีปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญสม กิติรัตน 9,000.00 นายบุญสม กิติรัตน 9,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน มีนาคม  2563 ตามเงือนไข

44 จางเหมาบริการพนักงานเพือปฎิบัติงานดานธุรการ 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวรรณ  อวดครอง 8,000.00 นางสาวศศิวรรณ  อวดครอง 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
 จํานวน 1 อัตรา ประจําเดือน  มีนาคม  2563 ตามเงือนไข

45 คาจัดซือตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน  1 ตู 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงราย 5,000.00 หางหุนสวนจํากัด เชียงราย 5,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
เซอรวิส (2019) เซอรวิส (2019) ตามเงือนไข

46 คาจัดซือตูเก็บเอกสารเหล็กสูงบานเปดกระจก จัดเก็บ 4 ชัน จํานวน 1 ตู 7,500.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงราย 7,500.00 หางหุนสวนจํากัด เชียงราย 7,500.00 มีคุณสมบัติครบถวน
เซอรวิส (2019) เซอรวิส (2019) ตามเงือนไข

47 ตราวจเช็คแอรรถยนตสวนกลาง(รถตู)หมายเลขทะเบียน นข-7563 650.00 เฉพาะเจาะจง พี.อาร.ออดิโอ 650.00 พี.อาร.ออดิโอ 650.00 มีคุณสมบัติครบถวน
เชียงราย เนืองจากแอรไมเย็น ตามเงือนไข

48 ตราวจเช็คแอรรถยนตสวนกลาง(รถตู)หมายเลขทะเบียน นข-4558 650.00 เฉพาะเจาะจง พี.อาร.ออดิโอ 650.00 พี.อาร.ออดิโอ 650.00 มีคุณสมบัติครบถวน
เชียงราย เนืองจากแอรไมเย็น ตามเงือนไข

ยอดยกไป 939,317.32 939,317.32 939,317.32

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วีธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา หมายเหตุผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ    (บาท) ผูไดรับการคัดเลือกและราคา    (บาท)
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วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

ยอดยกมา 939,317.32 939,317.32 939,317.32

49 จางเหมาซอมตูสาขาโทรศัพทสํานังาน  - เนืองจากสัญญาณโทรศัพท 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ภักดีคอมมิวนิเคชัน 8,500.00 ภักดีคอมมิวนิเคชัน 8,500.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ภายนอกและภายใน ไมสามารถใชได ตามเงือนไข

50 จัดซือวัสดุงานบานงานครัว  จํานวน  5 รายการ 11,880.00 เฉพาะเจาะจง รานสินไพศาล 11,880.00 รานสินไพศาล 11,880.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

51 คาโฆษณาและเผยแพร 1,380.00 เฉพาะเจาะจง รานหวยสักไวนิล 1,380.00 รานหวยสักไวนิล 1,380.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

52 ซือวัสดุและอุปกรณไฟฟา  จํานวน  15  รายการ 60,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮับไลทติง จํากัด 60,710.00 บริษัท ฮับไลทติง จํากัด 60,710.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

53 ซือกระเบืองลอนคู1.20 เมตร  จํานวน  5  แผน  ครอบกระเบืองลอนคู 540.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นาวากิจกอสราง 540.00 หจก.นาวากิจกอสราง 540.00 มีคุณสมบัติครบถวน
จํานวน 7 แผน ตามเงือนไข

54 โครงการกอสรางถนนหินคลุกปรับเกลีย บานรองเบอ หมูที 19 399,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ที เค วาย กรุป 399,500.00 หจก.ที เค วาย กรุป 399,500.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

55 คาจัดซือวัสดุสํานักงาน  จํานวน  18  รายการ 2,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด 2,530.00 บริษัท วิทวัสการคา จํากัด 2,530.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

56 ซือยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81- 1234 เชียงราย 11,950.00 เฉพาะเจาะจง รานฐิติแม็กซยางเซอรวิส 11,950.00 รานฐิติแม็กซยางเซอรวิส 11,950.00 มีคุณสมบัติครบถวน
จํานวน 1 ชุด ตามเงือนไข

57 ซือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  จํานวน 4 รายการ 7,320.00 เฉพาะเจาะจง รานวีรภัทรเซอวิส 7,320.00 รานวีรภัทรเซอวิส 7,320.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

58 ซือยางรถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 7599 เชียงราย 11,400.00 เฉพาะเจาะจง รานฐิติแม็กซยางเซอรวิส 11,400.00 รานฐิติแม็กซยางเซอรวิส 11,400.00 มีคุณสมบัติครบถวน
จํานวน 4  เสน ตามเงือนไข

59 วัสดุงานบานงานครัว (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจการกรมสง 64,611.00 เฉพาะเจาะจง หางรามา 64,611.00 หางรามา 64,611.00 มีคุณสมบัติครบถวน
เสริมการปกครองทองถิน) ตามเงือนไข

ยอดยกไป 1,519,638.32 1,519,638.32 1,519,638.32

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วีธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
หมายเหตุผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ    (บาท) ผูไดรับการคัดเลือกและราคา    (บาท)
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วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

ยอดยกมา 0.00 1,519,638.32 1,519,638.32

60 ซือวัสดุสํานักงาน  จํานวน  14  รายการ 2,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด 2,795.00 บริษัท วิทวัสการคา จํากัด 2,795.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

61 ซือวัสดุกอสราง   จํานวน  12  รายการ 16,549.00 เฉพาะเจาะจง พลภัณฑ เครืองมือไฟฟา 16,549.00 พลภัณฑ เครืองไฟฟา 16,549.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

62 คาจัดซือไมคชุดเขารวมประชุม ระบบดิจิตอล 55,319.00 เฉพาะเจาะจง ชุมพลอีเล็กโทรนิคส 55,319.00 ชุมพลอีเล็กโทรนิคส 55,319.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

63 คาจัดซือลําโพงขยายเสียง 11,770.00 เฉพาะเจาะจง ชุมพลอีเล็กโทรนิคส 11,770.00 ชุมพลอีเล็กโทรนิคส 11,770.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

64 คาจัดซือแอมปขยายเสียง 9,630.00 เฉพาะเจาะจง ชุมพลอีเล็กโทรนิคส 9,630.00 ชุมพลอีเล็กโทรนิคส 9,630.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

65 คาจัดซือโตะทํางานเอนกประสงค พรอมเกาอีผาบุ 7,800.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงราย 7,800.00 หางหุนสวนจํากัด เชียงราย 7,800.00 มีคุณสมบัติครบถวน
เซอรวิส (2019) เซอรวิส (2019) ตามเงือนไข

66 คาจัดซือเกาอีทํางานสํานักงาน 26,100.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เชียงราย 26,100.00 หจก.พีพีแอล โปรเฟสชัน 26,100.00 มีคุณสมบัติครบถวน
เซอรวิส (2019) นัล ไอที เซอรวิส ตามเงือนไข

67 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงกอสราง 109,000.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 109,000.00 หางหุนสวนจํากัด 109,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ไชยประเสริฐ 1983 ไชยประเสริฐ 1983 ตามเงือนไข

68 โครงการวางทอระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพักคอนกรีตเสริม 439,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ที เค วาย กรุป 439,500.00 หจก.ที เค วาย กรุป 439,500.00 มีคุณสมบัติครบถวน
เหล็ก บานรองเบอ หมูที 12 ตามเงือนไข

69 คาโฆษณาและเผยแพร 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานหวยสักไวนิล 1,500.00 รานหวยสักไวนิล 1,500.00 มีคุณสมบัติครบถวน
จํานวน 4  เสน ตามเงือนไข

70 ตรวจเช็คและซอมแซมแอรรถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 7563 2,500.00 เฉพาะเจาะจง พี.อาร.ออดิโอ 2,500.00 พี.อาร.ออดิโอ 2,500.00 มีคุณสมบัติครบถวน
เชียงราย ตามเงือนไข

ยอดยกไป 682,463.00 2,202,101.32 2,202,101.32

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วีธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
หมายเหตุผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ    (บาท) ผูไดรับการคัดเลือกและราคา    (บาท)
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วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

ยอดยกมา 682,463.00 2,202,101.32 2,202,101.32

71 ซือวัสดุสํานักงาน  จํานวน  14  รายการ 6,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด 6,020.00 บริษัท วิทวัสการคา จํากัด 6,020.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

72 ถนนและลานจอดรถ 1,128,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวียงพานคอนกรีต 1,128,000.00 บริษัท เวียงพานคอนกรีต 1,128,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
จํากัด จํากัด ตามเงือนไข

73 ซือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  จํานวน  1 รายการ 3,800.00 เฉพาะเจาะจง รานวีรภัทรเซอวิส 3,800.00 รานวีรภัทรเซอวิส 3,800.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

74 ซือวัสดุงานบานงานครัว  จํานวน  7 รายการ 5,177.00 เฉพาะเจาะจง รานสินไพศาล 5,177.00 รานสินไพศาล 5,177.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

75 จางบํารุงรักษาและซอมแซม(ซอมปกติ)รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ทิดจันทร ไดนาโม 1,500.00 ทิดจันทร ไดนาโม 1,500.00 มีคุณสมบัติครบถวน
81-1234 เชียงราย ตามเงือนไข

76 ซือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  จํานวน  2  รายการ 8,750.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด รานยา 8,750.00 หางหุนสวนจํากัด รานยา 8,750.00 มีคุณสมบัติครบถวน
รักษสุขภาพ รักษสุขภาพ ตามเงือนไข

77 ซือวัสดุงานบานงานครัว  จํานวน  1 รายการ 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานวีรภัทรเซอวิส 1,500.00 รานวีรภัทรเซอวิส 1,500.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

78 ซือวัสดุคอมพิวเตอร  ตลับหมึก HP Laserjet Pro M15A  จํานวน  2 ตลับ 3,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด 3,580.00 บริษัท วิทวัสการคา จํากัด 3,580.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

ยอดรวม 1,840,790.00 3,360,428.32 3,360,428.32

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วีธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
หมายเหตุผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ    (บาท) ผูไดรับการคัดเลือกและราคา    (บาท)



วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 โครงการเจาะบอบาดาลพรอมติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าลึก พรอมอุปกรณ บาน 170,473.60 เฉพาะเจาะจง หจก.ตนตะวัน (เชียงราย) 170,473.60 หจก.ตนตะวัน (เชียงราย) 170,473.60 มีคุณสมบัติครบถวน
รองเผียว  หมูที 18 คอนสตรัคชัน คอนสตรัคชัน ตามเงือนไข

2 ซ้ือนามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 100,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณการเกษตรเมือง 100,000.00 สหกรณการเกษตรเมือง 100,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือนมีนาคม - พฤษภาคม  2563 เชียงราย จํากัด เชียงราย จํากัด ตามเงือนไข

3 โครงการวางกอสรางหอถังสูง บานรองเผียว หมูที 8 432,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชกุนเจริญทรัพย 432,112.00 บริษัท โชกุนเจริญทรัพย 432,112.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

4 เชาเครืองถายเอกสาร (สํานักปลัด) ประจําเดือเมษายน  2563 3,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.ซัพพลายเซอรวิส 3,000.00 พี.เอ็น.ซัพพลายเซอรวิส 3,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

5 เชาเครืองถายเอกสาร (กองคลัง) ประจําเดือน เมษายน  2563 3,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.ซัพพลายเซอรวิส 3,000.00 พี.เอ็น.ซัพพลายเซอรวิส 3,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

6 เชาเครืองถายเอกสาร (กองชาง) ประจําเดือนเมษายน  2563 4,500.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.ซัพพลายเซอรวิส 4,500.00 พี.เอ็น.ซัพพลายเซอรวิส 4,500.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

7 เชาเครืองถายเอกสาร (กองสาธารณสุขฯ) ประจําเดือนเมษายน  2563 2,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.ซัพพลายเซอรวิส 2,000.00 พี.เอ็น.ซัพพลายเซอรวิส 2,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

8 เชาเครืองถายเอกสาร (ศพด.กองศึกษาฯ) ประจําเดือน เมษายน  2563 2,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอ็น.ซัพพลายเซอรวิส 2,000.00 พี.เอ็น.ซัพพลายเซอรวิส 2,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

9 จัดซือนําดืมสําหรับบริโภคใน สนง.เทศบาลตําบลหวยสัก 2,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงนําดืมบัวบาน 2,500.00 โรงนําดืมบัวบาน 2,500.00 มีคุณสมบัติครบถวน
 ประจําเดือน เมษายน  2563 ตามเงือนไข

10 จัดซือนําดืมสําหรับบริโภคใน ศพด.ทต.หวยสัก 1,800.00 เฉพาะเจาะจง โรงนําดืมบัวบาน 1,800.00 โรงนําดืมบัวบาน 1,800.00 มีคุณสมบัติครบถวน
 ประจําเดือน เมษายน  2563 ตามเงือนไข

11 จางเหมาบริการเจาหนาทีปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโชคชัย เงาแกว 9,000.00 นายโชคชัย เงาแกว 9,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน เมษายน  2563 ตามเงือนไข

12 จางเหมาบริการทําความสะอาด (1 อัตรา) 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมพิมาน  คําปา 8,000.00 นางพิมพิมาน  คําปา 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน เมษายน  2563 ตามเงือนไข

13 จางเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการไมรวมบานพัก 7,482.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดมศักด์ิ  วันทิตย 7,482.00 นายอุดมศักด์ิ  วันทิตย 7,482.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือนเมษายน  2563 ตามเงือนไข

14 จางเหมาบริการปฏิบัติหนาทีประจํารถบรรทุกนําอเนกประสงค (1 อัตรา) 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพวิชญ มโนวรรณ 8,000.00 นายนพวิชญ มโนวรรณ 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน เมษายน  2563 ตามเงือนไข

15 จางเหมาบริการดูแลและบํารุงรักษาสวนหยอมและตนไม 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองอินทร แสงผะการ 8,000.00 นายทองอินทร แสงผะการ 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
จํานวน 1 อัตรา ประจําเดือนเมษายน  2563 ตามเงือนไข

16 จางเหมาบริการเพือเสริมการปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได (1 อัตรา) 7,448.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภพงศ  สุวรรณประภา 7,448.00 นายสุภพงศ  สุวรรณประภา 7,448.00 มีคุณสมบัติครบถวน
 ประจําเดือน เมษายน  2563 ตามเงือนไข

ยกยอดไป 769,315.60 769,315.60 769,315.60

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจางในรอบเดือนเมษายน 2563
เทศบาลตําบลหวยสัก  อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วีธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา หมายเหตุผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือกและราคา (บาท)
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ยกยอดมา 769,315.60 769,315.60 769,315.60

17 จางเหมาบริการปฏิบัติหนาทีประจํารถบรรทุกนําเอนกประสงค (1 อัตรา) 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธพิชาญ  กันทะสอน 8,000.00 นายยุทธพิชาญ  กันทะสอน 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
 ประจําเดือน เมษายน  2563 ตามเงือนไข

18 จางเหมาบริการเจาหนาทีปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิมุข มัฆวาฬ 9,000.00 นายอภิมุข มัฆวาฬ 9,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือนเมษายน  2563 ตามเงือนไข

19 จางเหมาพนักงานปฏิบัติหนาทีประจํารถบรรทุกนําอเนกประสงค 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ ปาเหนือ 8,000.00 นายนัฐพงศ ปาเหนือ 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
จํานวน 1 อัตรา ประจําเดือนเมษายน  2563 ตามเงือนไข

20 จางเหมาคนงานประจํารถขยะ  จํานวน 1 อัตรา 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาวุธ ยานะนวล 8,000.00 นายอาวุธ ยานะนวล 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน เมษายน  2563 ตามเงือนไข

21 จางเหมาคนงานประจํารถขยะ  จํานวน 1 อัตรา 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพศาล  ไกรงาม 8,000.00 นายไพศาล  ไกรงาม 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือนเมษายน  2563 ตามเงือนไข

22 จางเหมาคนงานประจํารถขยะ  จํานวน 1 อัตรา 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญศรี  วันทิตย 8,000.00 นายบุญศรี  วันทิตย 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน เมษายน  2563 ตามเงือนไข

23 จางเหมาคนงานประจํารถขยะ  จํานวน 1 อัตรา 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุคิด สุวรรณประภา 8,000.00 นายอุคิด สุวรรณประภา 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือนเมษายน  2563 ตามเงือนไข

24 จางเหมาบริการคนงานประจํารถขยะ 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรทม แสงผะการ 8,000.00 นายบรรทม แสงผะการ 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน เมษายน  2563 ตามเงือนไข

25 จางเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัย ศพด.ทต.หวยสัก จํานวน 1 อัตรา 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหลัน ฝนตือ 8,000.00 นายหลัน ฝนตือ 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือนเมษายน  2563 ตามเงือนไข

26 จางเหมาบริการงานบันทึกขอมูลและงานสถิติขอมูลขาวสาร (1 อัตรา) 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัญญา วันทิตย 8,000.00 นางสาวธนัญญา วันทิตย 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
 ประจําเดือนเมษายน  2563 ตามเงือนไข

27 จางเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงฆาสัตว 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ แสงสนิท 3,000.00 นายอนุรักษ แสงสนิท 3,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
เทศบาลตําบลหวยสัก จํานวน 1 อัตรา ประจําเดือนเมษายน  2563 ตามเงือนไข

28 จางเหมาทําความสะอาด ศพด. ทต.หวยสัก  (1 อัตรา) 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณีย  สีธิวงค 8,000.00 นางปราณีย  สีธิวงค 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
 ประจําเดือนเมษายน  2563 ตามเงือนไข

29 จางเหมาบริการคนงานประจํารถขยะ 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพพล สุวรรณประภา 8,000.00 นายนพพล สุวรรณประภา 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน เมษายน  2563 ตามเงือนไข

30 จางเหมาบริการเพือเสริมการปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได (1 อัตรา) 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ  วงศนอต 8,000.00 นายณัฐวุฒิ  วงศนอต 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
 ประจําเดือน เมษายน  2563 ตามเงือนไข

31 จางเหมาบริการเพือเสริมการปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได (1 อัตรา) 3,575.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญา  ติบสุภา 3,575.00 นางสาวอภิญญา  ติบสุภา 3,575.00 มีคุณสมบัติครบถวน
 ประจําเดือน เมษายน  2563 ตามเงือนไข

32 จางเหมาบริการพนักงานธุรการ 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนัญชัย  ตันคํา 8,000.00 นายธนัญชัย  ตันคํา 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
 จํานวน 1 อัตรา ประจําเดือน  เมษายน  2563 ตามเงือนไข

ยกยอดไป 888,890.60 888,890.60 888,890.60

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วีธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา หมายเหตุผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ    (บาท) ผูไดรับการคัดเลือกและราคา    (บาท)
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ยกยอดมา 888,890.60 888,890.60 888,890.60

33 จางเหมารถรับ สง เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหวยสัก สายที1 7,084.00 เฉพาะเจาะจง นายจี  แกวตา 7,084.00 นายจี  แกวตา 7,084.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน  เมษายน  2563 ตามเงือนไข

34 จางเหมารถรับ สงเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหวยสัก สายที 2 8,096.00 เฉพาะเจาะจง นายจี  แกวตา 8,096.00 นายจี  แกวตา 8,096.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน  เมษายน  2563 ตามเงือนไข

35 จางเหมารถรับ สงเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหวยสัก สายที 3 11,132.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ สิงหแกว 11,132.00 นายบุญเลิศ สิงหแกว 11,132.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน เมษายน  2563 ตามเงือนไข

36 จางเหมารถรับ สงเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหวยสัก สายที 4 6,578.00 เฉพาะเจาะจง นายอินจันทร  ศรีคํา 6,578.00 นายอินจันทร  ศรีคํา 6,578.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน  เมษายน  2563 ตามเงือนไข

37 จางเหมารถรับ สงเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหวยสัก สายที 5 5,060.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ สิงหแกว 5,060.00 นายบุญเลิศ สิงหแกว 5,060.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน  เมษายน  2563 ตามเงือนไข

38 จางเหมารถรับ สง เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหวยสักสายที 6 12,650.00 เฉพาะเจาะจง นายอินจันทร  ศรีคํา 12,650.00 นายอินจันทร  ศรีคํา 12,650.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน  เมษายน  2563 ตามเงือนไข

39 จางเหมาบริการคนงานทัวไป  จํานวน  (1 อัตรา) 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปยะพงษ  ติบมา 8,000.00 นายปยะพงษ  ติบมา 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
 ประจําเดือนเมษายน  2563 ตามเงือนไข

40 จางเหมาพิมพเอกสารหนังสือราชการ จํานวน 1 อัตรา 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงคฤทธิ์   กันทรา 8,000.00 นายณรงคฤทธิ์   กันทรา 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
 ประจําเดือนเมษายน  2563 ตามเงือนไข

41 จางเหมาบริการปฏิบัติหนาทีประจํารถบรรทุกนําอเนกประสงค (1 อัตรา) 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทักษิณ ศรีวิชัย 8,000.00 นายทักษิณ ศรีวิชัย 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือนนายเมษายน  2563 ตามเงือนไข

42 จางเหมาบริการเจาหนาทีปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรภัทร ผางคํา 9,000.00 นายธีรภัทร ผางคํา 9,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือนเมษายน  2563 ตามเงือนไข

43 จางเหมาบริการเจาหนาทีปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญสม กิติรัตน 9,000.00 นายบุญสม กิติรัตน 9,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ประจําเดือน เมษายน  2563 ตามเงือนไข

44 จางเหมาบริการพนักงานเพือปฎิบัติงานดานธุรการ 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิวรรณ  อวดครอง 8,000.00 นางสาวศศิวรรณ  อวดครอง 8,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
 จํานวน 1 อัตรา ประจําเดือน  เมษายน  2563 ตามเงือนไข

45 ซือวัสดุเชือเพลิงและหลอลืน  จํานวน   1   รายการ 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมกรณปโตรเลียม 1,000.00 บริษัท แมกรณปโตรเลียม 1,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
จํากัด จํากัด ตามเงือนไข

46 จางเหมาบํารุงรักษาและซอมแซมตรวจเช็คตามระยะ(ซอมปกติ)รถบรรทุก 9,878.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงแสง(เชียงราย) 9,878.24 หางหุนสวนจํากัด(เชียงราย) 9,878.24 มีคุณสมบัติครบถวน
มีกระเชา เลขทะเบียน 81 - 8582 เชียงราย จํากัด จํากัด ตามเงือนไข

47 โครงการปรับปรุงรถตูเพือใชเปนรถตูพยาบาล 148,500.00 เฉพาะเจาะจง สุเมธ ออโตคาร 148,500.00 สุเมธ ออโตคาร 148,500.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

48 ซือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  จํานวน  1  รายการ 13,440.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รานยารักษสุขภาพ 13,440.00 หจก.รานยารักษสุขภาพ 13,440.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

ยอดยกไป 1,162,308.84 1,162,308.84 1,162,308.84

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วีธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา หมายเหตุผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ    (บาท) ผูไดรับการคัดเลือกและราคา    (บาท)
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วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

ยอดยกมา 1,162,308.84 1,162,308.84 1,162,308.84

49 ซือวัสดุเครืองแตงกาย  จํานวน  2  รายการ 13,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายการดับเพลิง 13,750.00 หจก.เชียงรายการดับเพลิง 13,750.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

50 จัดซือวัสดุสํานักงาน  จํานวน  2 รายการ 1,464.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด 1,464.00 บริษัท วิทวัสการคา จํากัด 1,464.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

51 ซือยางรถบรรทุกเอนกประสงคเททายติดตังเครนไฮดรอลิค พรอมกระเชา 42,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เค.ยางยนต 42,000.00 หจก.เอส.เค.ยางยนต 42,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ไฟฟา หมายเลขทะเบียน 81- 8582 เชียงราย เชียงราย เชียงราย ตามเงือนไข

52 คาจางเหมาบริการ 7,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สิงหอําพรรณ 7,000.00 หจก.สิงหอําพรรณ 7,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
คอนสตรัคชัน คอนสตรัคชัน ตามเงือนไข

53 ซือวัสดุงานบานงานครัว  จํานวน  1  รายการ 490.00 เฉพาะเจาะจง รานสินไพศาล 490.00 รานสินไพศาล 490.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

54 ซือวัสดุสํานักงาน  จํานวน  7  รายการ 4,701.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ที เค วาย กรุป 4,701.00 หจก.ที เค วาย กรุป 4,701.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

55 จางเหมาตัดชุดปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน  จํานวน  14  ชุด 18,200.00 เฉพาะเจาะจง พี.เค.พี. สปอรต 18,200.00 พี.เค.พี. สปอรต 18,200.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

56 ซือวัสดุสํานักงาน  จํานวน  2  รายการ 2,300.00 เฉพาะเจาะจง รานวีรภัทรเซอวิส 2,300.00 รานวีรภัทรเซอวิส 2,300.00 มีคุณสมบัติครบถวน
จํานวน 1 ชุด ตามเงือนไข

57 จางบํารุงรักษาและซอมแซมการตรวจเช็คตามระยะ(ซอมปกติ) รถยนต 7,466.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูพันลาน จํากัด 7,466.46 บริษัท มิตซูพันลาน จํากัด 7,466.46 มีคุณสมบัติครบถวน
สวนกลาง หมายเลขทะเบียน ผก 8336  เชียงราย ตามเงือนไข

58 จางบํารุงรักษาและซอมแซมการตรวจเช็คตามระยะ(ซอมปกติ) รถยนต 5,850.00 เฉพาะเจาะจง พี.อาร.ออดิโอ 5,850.00 พี.อาร.ออดิโอ 5,850.00 มีคุณสมบัติครบถวน
สวนกลาง หมายเลขทะเบียน ผก 8336  เชียงราย ตามเงือนไข

59 จางบํารุงรักษาและซอมแซมการตรวจเช็คตามระยะ(ซอมปกติ) รถยนต 6,375.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย 6,375.15 บริษัท โตโยตาเชียงราย 6,375.15 มีคุณสมบัติครบถวน
สวนกลาง หมายเลขทะเบียน กว  612  เชียงราย ตามเงือนไข

ยอดยกไป 1,271,905.45 1,271,905.45 1,271,905.45

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วีธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
หมายเหตุผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ    (บาท) ผูไดรับการคัดเลือกและราคา    (บาท)
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วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

ยอดยกมา 0.00 1,271,905.45 1,271,905.45

60 ซือถุงยังชีพ  จํานวน  10  ชุด 2,752.00 เฉพาะเจาะจง บางเกษตรการคา 2,752.00 บางเกษตรการคา 2,752.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

61 ซือวัสดุกอสราง  619,108.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นาวากิจกอสราง 619,108.00 หจก.นาวากิจกอสราง 619,108.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

62 โครงการปองกันและชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนทีเกิด 370,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นาวากิจกอสราง 370,800.00 หจก.นาวากิจกอสราง 370,800.00 มีคุณสมบัติครบถวน
จากสาธารณภัยตาง ๆ ตามเงือนไข

63 โครงการปองกันและชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนทีเกิด 2,277,288.50 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายรุงถาวร 2,277,228.50 หจก.เชียงรายรุงถาวร 2,277,288.50 มีคุณสมบัติครบถวน
จากสาธารณภัยตาง ๆ ตามเงือนไข

64 ซือวัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน  7  รายการ 2,310.00 เฉพาะเจาะจง ชุมพลอีเล็กโทรนิคส 2,310.00 ชุมพลอีเล็กโทรนิคส 2,310.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

65 ซือวัสดุสํานักงาน  จํานวน  6  รายการ 4,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด 4,420.00 บริษัท วิทวัสการคา จํากัด 4,420.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

66 จางบํารุงรักษาและซอมแซม(ซอมปกติ)รถบรรทุกขยะหมายเลข81 -8717 1,470.00 เฉพาะเจาะจง ส.ไดนาโม 1,470.00 ส.ไดนาโม 1,470.00 มีคุณสมบัติครบถวน
เชียงราย ตามเงือนไข

67 ซือวัสดุกอสราง  เพือชวยเหลือผูประสพภัยพิบัติ(วาตภัย) บานสันสลี 8,566.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายรุงถาวร 8,566.00 หจก.เชียงรายรุงถาวร 8,566.00 มีคุณสมบัติครบถวน
หมูที  15 ตามเงือนไข

68 โครงการกิจกรรมวันเทศบาล  24 เมษายน 600.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวุฒิ  ปนตา 600.00 นายชัยวุฒิ  ปนตา 600.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

69 โครงการกิจกรรมวันเทศบาล  24 เมษายน 385.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด 385.00 บริษัท วิทวัสการคา จํากัด 385.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

70 จางเหมาจัดทําปายไวนิล  หามทิงขนะพรอมโครงไม  จํานวน  5  ปาย 1,250.00 เฉพาะเจาะจง รานหวยสักไวนิล 1,250.00 รานหวยสักไวนิล 1,250.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

ยอดยกไป 3,288,949.50 4,560,794.95 4,560,854.95

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วีธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
หมายเหตุผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ    (บาท) ผูไดรับการคัดเลือกและราคา    (บาท)
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วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

ยอดยกมา 3,288,949.50 4,560,794.95 4,560,854.95

71 โครงการกอสรางถังเก็บนําใส  บานรองเผียว  หมูที  24 566,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายวิศวชลการ 566,000.00 หจก.เชียงรายวิศวชลการ 566,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

72 ซือวัสดุสํานักงาน  จํานวน  8  รายการ 2,039.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด 2,039.00 บริษัท วิทวัสการคา จํากัด 2,039.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

73 โครงการปองกันและชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนทีเกิด 109,667.50 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายรุงถาวร 109,667.50 หจก.เชียงรายรุงถาวร 109,667.50 มีคุณสมบัติครบถวน
จากสาธารณภัยตาง ๆ ตามเงือนไข

74 จางบํารุงรักษาและซอมแซมเครืองปรับอากาศ 900.00 เฉพาะเจาะจง เอ.พี.แอรเซอรวิส เชียงราย 900.00 เอ.พี.แอรเซอรวิส เชียงราย 900.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

75 จางบํารุงรักษาและซอมแซม(ซอมปกติ) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 4,494.00 เฉพาะเจาะจง อูชางสูข 4,494.00 อูชางสูข 4,494.00 มีคุณสมบัติครบถวน
81-1234 เชียงราย ตามเงือนไข

76 ตรวจเช็คระบบแอรรถยนตสวนกลาง (รถตู) หมายเลขทะเบียน นข 4558 2,450.00 เฉพาะเจาะจง พี.อาร.ออดิโอ 2,450.00 พี.อาร.ออดิโอ 2,450.00 มีคุณสมบัติครบถวน
เชียงราย ตามเงือนไข

77 วัสดุยานพาหนะและขนสง ฟลมกรองแสงพรอมติดตังรถยนตสวนกลาง 2,500.00 เฉพาะเจาะจง พี.อาร.ออดิโอ 2,500.00 พี.อาร.ออดิโอ 2,500.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ทะเบียน กบ 9843 เชียงราย ตามเงือนไข

78 โครงการวางทอระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพักคอนกรีตเสริม 29,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สิงหอําพรรณ คอน 299,000.00 หจก.สิงหอําพรรณ คอน 299,000.00 มีคุณสมบัติครบถวน
เหล็ก บานโปงฮึง  หมูที 1 สตรัคชัน สตรัคชัน ตามเงือนไข

76 โครงการวางทอระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพักคอนกรีตเสริม 298,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชกุน เจริญทรัพย 298,500.00 บริษัท โชกุน เจริญทรัพย 298,500.00 มีคุณสมบัติครบถวน
เหล็ก บานสันตนเปา  หมูที 13 จํากัด จํากัด ตามเงือนไข

77 จางบํารุงรักษาและซอมแซมเครืองปรับอากาศ 900.00 เฉพาะเจาะจง เอ.พี.แอรเซอรวิส เชียงราย 900.00 เอ.พี.แอรเซอรวิส เชียงราย 900.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

78 จางบํารุงรักษาและซอมแซมเครืองปรับอากาศ 900.00 เฉพาะเจาะจง เอ.พี.แอรเซอรวิส เชียงราย 900.00 เอ.พี.แอรเซอรวิส เชียงราย 900.00 มีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงือนไข

ยอดรวม 4,006,900.00 5,547,845.45 5,547,905.45

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วีธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
หมายเหตุผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ    (บาท) ผูไดรับการคัดเลือกและราคา    (บาท)
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