^8!?

บันทึกข้อความ

ส่วนราซการ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่โป่ง
ที่ -/วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แบบ สฃร.๑)
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง
๑ .

เรื่องเดิม

ต าม ท ี่ก ร ม บ ัญ ช ีก ล างไ ด ้อ อ ก แ บ บ ระ บ บ จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้า งภ าค ร ัฐ อ ิเ ล ็ก ท ร อ น ิก ส ์
(เะ160เ:โ๐ท10 0 (^ 6 โก๓ 61า1: ? โ๐(ะนโ6กก601: : 6-0?) ให้ข ้อ มูล การจัด ซื้อ จัด จ้า งสอดคล้อ งกับ แบบ สฃร. ดังนั้น
เพื่อลดความซํ้าซ้อนในการจัดทำข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการประจำหน่ว ยงาน หน่ว ยงานของรัฐ สามารถนำสำเนาข้อ มูล ที่ล งในระบบ 6-0? ตามแบบรูป ที่
กรมบัญชีกลางกำหนดมาสำเนาไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของราขการได้แทนการใช้แบบ สชร.๑ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง
ในการนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้ดำเนินการจัดทำสำเนาข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ลงระบบ 6-0? ตามแบบรูป ที่ก รมบัญ ชีก ลางกำหนดประจำเดือ นมกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดดังแบบมาพร้อมนี้
๓.

ระเบียบ

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างชองหน่วยงานชองรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการในระบบการจัด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ก ทรอนิก ส์ (ธ๒(ะ1:โ๐ท๔ 0 (^ 6 โก๓ 6ก1: ?โอบนโ6๓ 6ก*
๑.

: 6 - 0 ?)

๔.ข้อเสนอ
เห็นควรสำเนาข้อมูลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงในระบบ 6-0? ตามแบบรูปที่กรมบัญชีกลาง
กำหนดประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ประกาศเผยแพร่ไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการประจำเทศบาลตำบล
แม่โป่งต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมต

กถ!®*'
(นางสาวกฤซอร เอกกรวิวัฒน์)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
/ความเห็น,..

-๒-

ความเห็นหั2หน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
น้:]. ^ .9

(ลงซื่อ)
(นางอังคณา ทาพรหม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ความเห็นปลัดเทศบาล
(ลงซื่อ)
(นาย^^^^^)

ปลัดเง๙)บาลตำบลแม่โปง

นายกเทศมนตรีตำบลแม่โป่ง

ขอมลสาระ สำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลแม่โป่ง

2. เลขที่โครงการ

64017390477

3. ขื่อโครงการ

จ้างออกแบบจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนงานกอสร้าง จำนวน ๑ โครงการ (งานกอสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพซีวิติและสงเสริมอาซีพผู้สูงอายุฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

13.227.00 บาท

5. ราคากลาง

13.227.00 บาท

6. รายขื่อ ผู้เสนอราคา มีตังนี้
รายการพิจ ารณา

เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร

จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลนงานกอสร้าง จำนวน 0)
โครงการ (งานกอสร้างอาคารศูนย์พัฒ นาคุณ ภาพซีวิติและ
สงเสริมอาขีพผู้สูงอายุฯ)

3560101093314

รายขื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

นายกฤติน เชื้อทอง

13,227.00

7. ผู้ที่'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก่
ลาดบ

เลขประจำตัว
ผู้เสีย ภาษีอ ากร

1

3560101093314

0
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1

8,

ขื่อ ผู้ข าย
นายกฤติน เชื้อทอง

เลขคุมสัญ ญา
ในระบบ 6-0?

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งชื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งชื้อ

640108000281

28/2564

28/01/2564

จำนวนเงิน
13,227.00

สถานะสัญญา

เหตุผลทคัดเสิอก

สงงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมฟ้ตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลแม่โป่ง

2. เลขที่โครงการ

64017574535

3. ซื่อโครงการ

ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ (กองข่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

54,700.00 บาท

5. ราคากลาง

54,700.00 บาท

6. รายซื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ (กองซาง)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
3571200105656

รายซื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ร้านศิริวัฒน่การไฟฟ้า ซัพพลาย

54,700.00

7. ผู้ที่'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสีย ภาษีอ ากร

1

3571200105656

1

ซอผูขาย
V

ร้านศิริวัฒน่การไฟฟ้า ซัพพลาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ 6-13?

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640114462672

45/2564

29/01/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลทดัดเสิอก

54,700.00 จัด ทำสัญ ญา/ 9 0 แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หนวยงาน

เทศบาลตำบลแมโป่ง

2. เลขที่โครงการ

64017329880

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุโหม ๒๐๑๙ ( ๓ Vเอ-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

42.865.00 บาท

5. ราคากลาง

42.865.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจ ารณา
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (00\/เอ-๑๙)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0503538001265

ราคาที่เสนอ

รายชื่อผู้เสนอราคา
ห้างหุ้นสวนจำกัด เคมเทค แอนด์ เมดิคอลกรุ๊ป

42,865.00

7. ผู้ที่'ได้'วับการคัดเลือก ได้แก
ลาดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอ ากร

1

0503538001265

0

07
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ซอผูขาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคมเทค แอนด์
เมติคอลกรุ๊ป

เลขคุมสัญญา
ในระบบ 6-139

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640114265449

36/2564

18/01/2564

จำนวนเงิน
42,865.00

สถานะสัญญา

เหตุผลทีคัดเสิอก

สงงานตามกำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หนวยงาน

เทศบาลตำบลแม่โป่ง

2. เลขที่โครงการ

64017365993

3. ซื่อโครงการ

ซื้อคูลเลอร์นํ้าสแตนเลส จำนวน ๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

8.030.00 บาท

5. ราคากลาง

8.030.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
จัดซื้อคูลเลอร์สแตนเลส จำนวน ๒ ใบ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
3509901382866

รายซื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

เขียงฮง

8,030.00

7. ผู้ที่1ได้;รับการคัดเลือก ได้แก
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอ ากร

1

3509901382866

9

ซื่อผู้ขาย
เขียงฮง

เลขคุมสัญญา
ในระบบ 0-613

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640114294876

40/2564

20/01/2564

จำนวนเงิน
8,030.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

สงงานตามกำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

เทศบาลตำบลแมโป่ง

2. เลขที่โครงการ

64017390694

3. ขื่อโครงการ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร เทศบาลตำบลแมโป่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

5,750.00 บาท

5. ราคากลาง

5,750.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ
*

เลขประจำคัวผู้เสียภาษีอากร
3500500468010

รายขื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

สุคนธนิตย์เครื่องเขียน

5,750.00

'
------------------

7. ผู้ที่’โต้'รับการคัดเลือก ได้แก
ลำดับ

เลขประจำคัว
ผู้เสียภาษีอ ากร

ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ 6-6?

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

1

3500500468010

สุคนธนิตย์เครื่องเขียน

640114314050

037/2564

20/01/2564

0

จำนวนเงิน
5,750.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

สงงานครบถ้วน

เฟ้นผู้มีคุณสมบติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หนวยงาน

เทศบาลตำบลแม่โป่ง

2. เลขที่โครงการ

64017385517

3. ซื่อโครงการ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

6,710.00 บาท

5. ราคากลาง

6,710.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจ ารณา
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
*

เลขประจำคัวผู้เสียภาษีอากร
3500500468010

รายซื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

สุคนธนิตย์เครื่องเขียน

6,710.00

1
------------------

7. ผู้ที่'ได้รับการคัดเลือก ได้แก
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอ ากร

ซื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ 6-0?

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

1

3500500468010

สุคนธนิตย์เครื่องเขียน

640114311169

038/2564

20/01/2564

0

จำนวนเงิน
6,710.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

สงงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หนวยงาน

เทศบาลตำบลแม่โป่ง

2. เลขที่โครงการ

64017367363

3. ขื่อโครงการ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

9,925.00 บาท

5. ราคากลาง

9,925.00 บาท

6. รายขื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
จํดซอวัสดุคอมพิวเตอร จาบวน ๖ รายการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
3500500468010

รายขื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

^ ๙ -ฟ *4
สุคนธนตยเครองเขยน

9,925.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอ ากร

ขื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ 6-69

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

1

3500500468010

สุคนธนิตย์เครื่องเขียน

640114295252

41/2564

20/01/2564

9

จำนวนเงิน
9,925.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

สงงานตามกำหนด

เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หนวยงาน

เทศบาลตำบลแม่โป่ง

2. เลขที่โครงการ

64017058713

3. ซื่อโครงการ

จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบและรับ รองแบบรูป รายการงานกอสร้าง จำนวน ๓ โครงการ จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

13,260.00 บาท

5. ราคากลาง

13,260.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจ ารณา

เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร

จ้างเหมาออกแบบและรับรองแบบรปรายการงานกอสร้าง
จำนวน ๓ โครงการ

3560101093314

รายซื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

นายกฤติน เชือทอง

13,260.00

7. ผู้ที่'โด้'รับการคัดเลือก ได้แก
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสีย ภาษีอ ากร

1

3560101093314

ซื่อผู้ขาย
นายกฤติน เชื้อทอง

เลขคุมสัญญา
ในระบบ 6-0?

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640108000087

21/2564

12/01/2564

จำนวนเงิน
13,260.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หนวยงาน

เทศบาลตำบลแม่โป่ง

2. เลขที่โครงการ

64017210143

3. ซื่อโครงการ

ซื้อวัสดุกอสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

9,280.00 บาท

5. ราคากลาง

9,280.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจ ารณา
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
5240400004410

รายซื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

แม่โป่งวัสดุ

9,280.00

7. ผู้ที่โต้'รับการคัดเลือก ได้แก
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสีย ภาษีอ ากร

1

5240400004410

ซื่อผู้ขาย
แม่โป่งวัสดุ

เลขคุมสัญญา
ในระบบ 6-6?

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640114167797

32/2564

13/01/2564

จำนวนเงิน
9,280.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเสือก

สงงานตามกำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หนวยงาน

เทศบาลตำบลแม่โป่ง

2. เลขที่โครงการ

64017268515

3. ซื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

7.500.00 บาท

5. ราคากลาง

7.500.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจ ารณา
จัดซื้อวัสดุกอสร้าง จำนวน ๑ รายการ

เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร
5240400004410

รายซื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

แม่โป่งวัสดุ

7,500.00

7. ผู้ที่'โต้'รับการคัดเลือก ได้แก
ลาดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสีย ภาษีอ ากร

1

5240400004410

0

0-/

1

V

ชื่อ ผู้ข าย

แมโป่งวัสดุ

เลขคุมสัญญา
ในระบบ 6-ธเ3

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640114216232

34/2564

15/01/2564

จำนวนเงิน
7,500.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

สงงานตามกำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบ้ตตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หนวยงาน

เทศบาลตำบลแม่โป่ง

2. เลขที่โครงการ

64017118211

3. ซื่อโครงการ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

14,720.00 บาท

5. ราคากลาง

14,720.00 บาท

6. รายซื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจ ารณา
จัดซอวัสดุคอมพิวเตอร* จำนวน ๑ รายการ
V

*;

‘ะ *

0

เลขประจำดัวผู้เสียภาบีอากร
3501700021044

รายซื่อผู้เสนอราคา
*

ราคาที่เสนอ

๙

คอมพิวเตอรเชอรวิส

14,720.00

7. ผู้ที่'ใต้'รับการคัดเลือก ได้แก
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสีย ภาบีอ ากร

1

3501700021044

! **
ซอผูขาย
คอมพิวเตอร์เซอร์วิส

เลขคุมสัญญา
ในระบบ 6-0?

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640114093106

30/2564

07/01/2564

จำนวนเงิน
14,720.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานตามกำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อ มูล สาระสำคัญ ในสัญ ญา
1. หนวยงาน

เทศบาลตำบลแมโป่ง

2. เลขที่โครงการ

64017139915

3. ซื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

18,485.00 บาท

5. ราคากลาง

18,485.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจ ารณา
วัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร จำนวน ๑๗
รายการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
3500500468010

รายซื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

สุคนธนิตย์เครื่องเขียน

18,485.00

7. ผู้ที่'โต้'รับการดัดเลือก ได้แก
ลาดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสีย ภาษีอ ากร

ขีอ ผูขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ อ-ด?

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

1

3500500468010

สุคนธนิตย์เครื่องเขียน

640114110556

27/2564

04/01/2564

๐

V

1

1)

จำนวนเงิน
18,485.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

สงงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หนวยงาน

เทศบาลตำ'บลแมโป่ง

2. เลขที่โครงการ

64017139619

3. ขื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. ง'ขประมาณ

11.530.00 บาท

5. ราคากลาง

11.530.00 บาท

6. รายขื่อ ผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

วัสดงานบ้านงานครัวศนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร จำนวน ๗
รายการ

3500500468010

รายขื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

สุคนธนตยเคริองเขียน

11,530.00

7. ผู้ที่,ได้รับการคัดเลือก ได้แก'
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสีย ภาษีอ ากร

ขื่อ ผู้ขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ 6-013

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วับที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

1

3500500468010

สุคนธนิตย์เครื่องเขียน

640114110260

26/2564

04/01/2564

จำนวนเงิน
11,530.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

สงงๆนครบถ้วน

เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หนวยงาน

เทศบาลตำบลแม่โป่ง

2. เลขที่โครงการ

64017082493

3. ขื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

16,250.00 บาท

5. ราคากลาง

16,250.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจ ารณา
วัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ

เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร
3500500468010

รายขื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

สุคนธนิตย์เครื่องเขียน

16,250.00

7. ผู้ที่'โต้'รับการดัดเลือก ได้แก
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสีย ภาษีอ ากร

*3 **
ซอผูขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ 6-0?

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

1

3500500468010

สุคนซนิตย์เครื่องเขียน

640114066244

28/2564

04/01/2564

จำนวนเงิน
16,250.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่ดัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป๋นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หนวยงาน

เทศบาลตำบลแมโป่ง

2. เลขที่โครงการ

64017074733

3. ซื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

11,640.00 บาท

5 . ราคากลาง

11,640.00 บาท

6. รายซื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจ ารณา
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
3500500468010

รายซื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

สุคนธนิตย์เครื่องเขียน

11,640.00

7. ผู้ที่'โต้'รับการดัดเสือก ได้แก
ลาดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอ ากร

ฟ **
ซอผูขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ 6-0?

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

1

3500500468010

สุคนธนิตย์เครื่องเขียน

640114069234

25/2564

06/01/2564

0

07

*

จำนวนเงิน
11,640.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่ดัดเลือก

สงงานตามกำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หนวยงาน

เทศบาลตำบลแม่โป่ง

2. เลขที่โครงการ

64017085072

3. ซื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองซาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

16,550.00 บาท

5. ราคากลาง

16,550.00 บาท

6. รายซื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจ ารณา
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองขาง)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
3500500468010

รายซื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

สุคนธนิตย์เครื่องเขียน

16,550.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอ ากร

ขอผูขาย

เลขคุมสัญญา
ในระบบ 6-6?

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

1

3500500468010

สุคนธนิตย์เครื่องเขียน

640114065926

31/2564

07/01/2564

จำนวนเงิน
16,550.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

สงงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

จ้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หนวยงาน

เทศบาลตำบลแมโป่ง

2. เลขที่โครงการ

64017044703

3. ขื่อโครงการ

ซื้อวัสดุกอสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

7,329.00 บาท

5. ราคากลาง

7,329.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจ ารณา
วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ

เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร
5240400004410

รายขื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ร้านแม่โป่งวัสดุ

7,329.00

7. ผู้ที่'ได้วับการดัดเลือก ได้แก่
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอ ากร

1

5240400004410

1

ซอผู1ขาย
ร้านแมโป่งวัสดุ

V

เลขคุมสัญญา
ในระบบ 6-6?

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640114034384

24/2564

05/01/2564

จำนวนเงิน
7,329.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

สงงานตามกำหนด

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หนวยงาน

เทศบาลตำบลแม่โป่ง

2. เลขที่โครงการ

64017360148

3. ขื่อโครงการ

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อย กวา ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

33.600.00 บาท

5. ราคากลาง

33.600.00 บาท

6. รายขื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจ ารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอย กวา ๑๙ นัว) จำนวน ๒ เครือง
1 V

1

1

V

3520300016948

รายขื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

เอส.เอ็ม.อ ี บิซิเนส

33,600.00

7. ผู้ที่1ได้'รับการคัดเลือก ได้แก
ลาดบ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอ ากร

1

3520300016948

0

V

ซอผูขาย
เอส.เอ็ม.อี บิซิฌส

เลขคุมสัญญา
ในระบบ 6-6?

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640114289254

39/2564

20/01/2564

จำนวนเงิน

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

33,600.00 จัด ทำสัญ ญา/ ? 0 แล้ว เษีนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หนวยงาน

เทศบาลตำบลแม่โป่ง

2. เลขที่โครงการ

64017274001

3. ซื่อโครงการ

ซื้อพันธ์ไม้ดอกไม้ประคับ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

16,500.00 บาท

5. ราคากลาง

16,500.00 บาท

6. รายซื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจ ารณา
จัดซื้อพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน

๕

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
รายการ

3200600386891

รายซื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ร้านสวนตระกูลเอ็งเนิสเซอรี่

16,500.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก
สำดิบ

เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอ ากร

1

3200600386891

0

0^

1

I/

ขือ ผูขาย
ร้านสวนตระกูลเอ็งเนิสเซอรี่

เลขคุมสัญญา
ในระบบ 6-613

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640114219848

35/2564

15/01/2564

จำนวนเงิน
16,500.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

สงงาบครบถ้วน

เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลลาระสำคัญในสัญญา
1. หนวยงาน

เทศบาลตำบลแม่โป่ง

2. เลขที่โครงการ

64017220623

3. ซื่อโครงการ

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

29,700.00 บาท

5. ราคากลาง

29,700.00 บาท

6. รายซื่อผ้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำดัวผู้เสียภาษีอากร

จดซอครุภัณ ฑคอมพิวเตอร จำนวน ๑ เคริอง
V

‘

*

*ะ*

๙

0

๘)

3520300016948

รายซื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

เอส.เอม.อ บฃเนส

29,700.00

7. ผูที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก
ลำดับ

เลขประจำตัว
ผู้เสีย ภาษีอ ากร

1

3520300016948

ซื่อผู้ขาย
เอส.เอ็ม .อี บิซิเนส

เลขคุมสัญญา
ใบระบบ 6-09

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ

640114176476

33/2564

13/01/2564

จำบวบเงิน
29,700.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

สงงานตามกำหนด

เฟ้นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

