สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดีอน เมษายน
เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำ๓ ฮอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ลำดับ

งานทีจ่ ัด ซื้อ หรือ จัด จ้า ง

วงเงิน ที่จ ะซื้อ หรือ จ้า ง

๑
๒
๓
(^
๕

จัด ซื้อนั่งร้านเหล็ก
จัดซื้อเต็น ท์ห ลังคาทรงโค้ง
จัด ซื้อ ถัง ขยะแยกประเภท
จัดซื้อโต๊ะพับขาสวิง
จัด ซื้อโต๊ะพับ หน้าเมลามีน
สีข าว
จัด ซื้อ เก้าอี้อ เนกประสงค์
(บุฟองนํ้า)
ติด ตั้ง ระบบเครื่อ งเสียง
ห้องประขุม
ติดตั้งกล้อง (X "โV
จัด ซื้อ จอรับ ภาพ

๙0,๕๒๒.00
๙๘,๔๔0.0๐
๘ ๒ ,๕ 00.00
๗ ๕ ,000.00
๗ ๗ ,000.00

๖
๗
๘
๙

ราคากลาง

วิธ ีซ ื้อ หรือ จ้า ง

๙0,๕๒๒.00
๙๘1๔ ๔ 0.00
๘๒,๕00.0๐
๗๕,๐๐๐.๐0
๗๗,๐๐๐.๐๐

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รายซื่อ ผู้เสนอราคา
และราคาที่เ สนอ
นั่ง ร้านเหล็ก ว่อ งพรขัย
หจก.โซคขัยการผ้าใบ
กลผล)ว๐โก เวนรเก655
ร้านรุ่ง เรือ งธุรกิจ
ร้านรุ่ง เรือ งธุร กิจ

ผู้ได้ร ับ การดัด เลือ กและ
ราคาที่ต กลงซื้อ หรือ จ้า ง
นั่ง ร้านเหล็กว่อ งพรขัย
หจก.โซคขัยการผ้าใบ
กลผล)ว0 โก ชน5เก655
ร้านรุ่งเรืองธุรกิจ
ร้านรุ่งเรืองธุรกิจ

เลขที่แ ละวัน ที่ข องสัญ ญา
หรือ ข้อ ตกลงในการซื้อ หรือ จ้า ง
๐๑/ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๑
๐๒/ ๒๕๖๑ ลงวันท ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๑
๐๓/ ๒๕๖๑ ลงวันท ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๑
๐๕/๒๕๖๑ ลงวับที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑
๐๖/ ๒๕๖๑ ลงวันท ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๑

๑๓ ๐,๐๐๐.๐๐

๑๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่ง เรือ งธุรกิจ

ร้านรุ่งเรืองธุรกิจ

๐๔/ ๒๕๖๑ ลงวันท ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๑

6)©!^,(งึ๋0 0.00

๑๙(5^๘๐๐.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ณิซ ารืย ์ คอนเน็คซั่น
แอนดํ เซอร์วิส
๓๓๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อริย ะกิจ ซัพ พลาย จำกัด
๓ ๙๘ 0๐ .00 เฉพาะเจาะจง หจก.ณิซ ารืย ์ คอนเน็คซั่น
แอนดํ เซอร์วิส
๑๙1๖ ๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ห'จก.๓ซา'ริย คอนเน็คซั่น
แอนด์ เซอร์วิส
๕๓,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ณิซ ารืย ์ คอนเน็คขั่น
แอนด์ เซอร์วิส

หจก.ณิซ ารืย ์ คอนเน็คขั่น
แอนดํ เซอร์วิส
บ.อริย ะกิจ ซัพ พลาย จำกัด
หจก.ฌิซ าริย ์ คอนเน็คซั่น
แอนด์ เซอร์วิส
หจก.ณิซ าริย์ คอนเน็คชั่น
แอนดํ เซอร์วิส
หจก.ณิซ ารืย์ คอนเน็คซั่น
แอนด์ เซอร์วิส

๐๖/ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๑

๓ ๓ ๖ ,000.00
๓ ๙ ,๘ 00.00

๑๐ จัด 1ซื้อดู้ลำโพงอเนกประสงค์

๑ ๙ ,๖ 0 0 .0 0

๑๑ จัด 1ซื้อ'โปรสจกเตอร์

๕ ๓ ,๙ 00.00

๑๒/ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖®
๑๕/ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๑
๐๖/ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๑
๐๙/ ๒๕๖๑ ลงวับที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม
เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำ๓ ออยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กและ
ราคาที่ต กลงซื้อ หรือ จ้า ง
ร้านจัก รวาล อิเล็กทรีค
แอบด์ คอนฯ
หจก. อุทัย การก่อสร้าง

เลขที่แ ละวัน ที่ข องสัญ ญา
หรือ ข้อ ตกลงใบการซื้อ หรือ จ้า ง
๐๒/ ๒๔๖๑ ลงวันที ๒๒ มี.ค. ๒๔๖๑

๑ โครงการปรับ ปรุงอาคารพัส ดุ
กลาง เทศบาลตำบลแม่โป่ง
๒ โครงการก่อ สร้างรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๐
๓ จัด ซื้อซุ้ม เฉลิม พระเกียรติ
จำนวน ๕ ซุ้ม
( จัดซื้อ โพเคี่ยมขยายเสียงในตัว

๒ ๐๐,๐๐๐.๐๐

๒ ๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

๒๘๐,๐๐๐.๐๐

๒๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

รายซื่อ ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ร้านจัก รวาล อิเล็กทรีค
แอนตํ คอนฯ
หจก.อุท ัย การก่อสร้าง

๔๙๕,๐๐๐.๐๐

๔๙๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

ร้านรุ่งเรือ งธุรกิจ

ร้านรุ่งเรือ งธุรกิจ

๐๔/ ๒๔๖๑ ลงวันที ๒๙ ม.ค. ๒๔๖๑

(5)69,(1^00.00

(5)69,(1^00.00 เฉพาะเจาะจง

๐๒/ ๒๔๖๑ ลงวันที ๒๒ ม.ค. ๒๔๖๑

๑๗ ,๐๐๐.๐๐

๑๗๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

มีเดีย แอนตํ

๑๐/ ๒๔๖๑ ลงวับที ๑๐ เม.ย. ๒๔๖๑

๖ จัดซื้อเก้าอี้พ นักพิงสูงคันโยก

๑๐,๘๐๐.๐๐

๑๐,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

มีเดืย แอนด์

๑๗/ ๒๔๖๑ ลงวันที ๑๐ พ.ค. ๒๔๖๑

๘,๐๐๐.๐๐

๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง

หจก.ต้น ข้าว
ทราฟพิค
หจก.ต้น ข้าว
ทราฟพิค
หจก.ต้น ข้าว
ทราฟพิค
หจก.ต้น ข้าว
ทราฟพิค

มีเดีย แอบตํ

๔ จัดซื้อโต๊ะหมู่บูซา

หจก.ต้น ข้าว
ทราฟพิค
หจก.ต้น ข้าว
ทราฟพิค
หจก.ต้น ข้าว
ทราฟพิเค
หจก.ต้น ข้าว
ทราฟพิเค

มีเดีย แอนด์

๑๖/ ๒๔๖๑ ลงวันท ๑๐ พ.ค. ๒๔๖๑

ลำดับ

งานที่จ ัด ซื้อ หรือ จัด จ้า ง

๗ จัด'ซื้อดู้ล ็อ กเกอร์

วงเงิน ที่จ ะซื้อ หรือ จ้^

ราคากลาง

วิธ ีซ ื้อ หรือ จ้า ง

มีเดืย แอนตํ
มีเดีย แอนตํ
มีเดีย แอนด์
มีเดีย แอนด์

๐๔/ ๒๔๖๑ ลงวันท ๒๓ ม.ค. ๒๔๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน
เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภออยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ลำดับ

ที่

งาน จัดซื้อหรีอจัดจ้าง

ที่

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

๑ โครงการราวกันตก หมู่ ๘

๑ ๑ ๙ ,00๐ .00

จัดจ้างติดตั้งผ้าม่าน
๓ โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงาน
ด้วยแสงอาทิตย์ลำหรับสูบนํ้า
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑

๑๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๔๒,๕๐๐.00

(

ลำ
ที่

โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงาน
ด้วยแสงอาทิตย์ หรับสูบนํ้า
ประปาหมู่บ้าน หมู่ ๒

๒๔๒,๔๐๐.๐๐

๔ โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงาน
ด้วยแสงอาทิตย์สำหรับสูบนํ้า
ประปาหมู่บ้าน หมู่ ๓

๒๔๒,๔๐๐.๐๐

ที่

ลำ
ที่

เอ๔1อ,๕00.๐๐

ลำ
ที่

๒๔๒,๔๐๐.๐๐

๖ โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงาน
ด้วยแสงอาทิตย์ หรับสูบนํ้า
ประปาหมู่บ้าน หมู่ ๔
๗ โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงาน
ด้วยแสงอาทิตย์ หรับสูบนํ้า
ประปาหมู่บ้าน หมู่ ๔

รายซื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
๑ ๑ ^,0 0 0 .0 0 เฉพาะเจาะจง ร้านจักรวาล เล็กทริค
แอนดํ คอนฯ
๑๓๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน โฮมไอเดืย ผ้าม่าน
๒๔๐,๐๐๐.๐๐ สอบราคา บริษัท ออล1โรที่ คอม เนซั่น
เซ็นทรืก จำกัด
และ บริษัท อริยะกิจ
ซัพพลาย จำกัด
๒๔๐,๐๐๐.๐๐ สอบราคา บริษัท ออลไรท์ คอมบิเน'จั่น
เซ็นทริก จำกัด
และ บริษัท อริยะกิจ
ซัพพลาย จำกัด
๒๔๐,๐๐๐.๐๐ สอบราคา บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนซั่น
เซ็นทริก จำกัด
และ บริษัท อริยะกิจ
ซัพพลาย จำกัด
๒๔๐,๐๐๐.๐๐ สอบราคา บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น
เซ็นทริก จำกัด
และ บริษัท อริยะกิจ
ซัพพลาย จำกัด
๒๔๐,๐๐๐.๐๐ สอบราคา บริษัท ออลไรท์ คอม เนซั่น
เซ็นทริก จำกัด
และ บริษัท อริยะกิจ
ซัพพลาย จำกัด
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

อิ

บิ

บิ

ที่ ที่

" 7 7 77

เลข และวัน ของสัญ ญา
ผ้ได้รับการดัดเลือกและ
ราคาทิต กลงชีอ หรือ จ้าง
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๑๔/ ๒๔๖๑ ลงวันที ๓๐ พ.ค. ๒๔๖๑
ร้านจักรวาล อิเล็กทริค
แอนดํ คอนฯ
๘/ ๒๔๖๑ ลงวันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๔๖๑
ร้าน โฮมไอเดีย ผ้ามาน
บริษัท ออลไรทิ คอม เนขั่น ๓(๑) ๒๔๖๑ ลงวันท ๒๐ เม.ย ๒๔๖๑
เซ็นทริก จำกัด

บิ /
บิ /

ที่

/

ที

บริษัท ออลไรท์ คอม เนขั่น ๓(๒) ๒๔๖๑ ลงวัน ๒๐ เม.ย ๒๔๖๑
เซ็นทริก จำกัด

บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น ๓(๓) ๒๔๖๑ ลงวัน ๒๐ เม.ย ๒๔๖๑
เซ็นทริก จำกัด

/

บริษัท ออลไรท์ คอมปิเนซั่น ๓(๔) ๒๔๖๑ ลงวันท ๒๐ เม.ย ๒๔๖๑
เซ็นทริก จำกัด

/

ที่

บริษัท ออลไรท์ คอมนิเนขั่น ๓(๔) ๒๔๖๑ ลงวัน ๒๐ เม.ย ๒๔๖๑
เซ็นทริก จำกัด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใบรอบ เดือน มิถุนายน
เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำ๓ ออยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ลำดับ

งานที่จัด ซื้อหรือจัด จ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

รายขื่อ ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
สอบราคา บริษัท ออลไรท์ คอมบิเบขั่น
เซ็นทริก จำกัด
และ บริษัท อริยะกิจ
ซัพพลาย จำกัด
สอบราคา บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น
เซ็นทริก จำกัด
และ บริษัท อริยะกิจ
ซัพพลาย จำกัด
สอบราคา บริษัท ออลไรท์ คอมบิเบซั่น
เซ็นทริก จำกัด
และ บริษัท อริยะกิจ
ซัพพลาย จำกัด
เฉพาะเจาะจง เติมคักดึ๋
วิธีซื้อหรือจ้าง

๘ โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงาน
ด้วยแสงอาทิตย์ลำหรับสูบนํ้า
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖

๒๔๒,๕๐๐.๐๐

๒๕๐,๐๐๐.๐๐

๙ โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงาน
ด้วยแสงอาทิตย์ลำหรับสูบนํ้า
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘

๒๔๒,๕๐๐.๐๐

๒๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๐ โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงาน
ด้วยแสงอาทิตย์ลำหรับสูบนํ้า
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙

๒๔๒,๕๐๐.๐๐

๒๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุกบริเวณศาลาอเนกประสง
๑๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุกหมู่ที่ ๘ ซอย ๔
๑๓ จัดซื้อโพเคี่ยมสแตนเลสบรรยายคุ

๓๖,๐๐๐.๐๐

๓๖,๐๐๐.๐๐

๓๘,๐๐๐.๐๐

๓๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง เติมคักคี่

๑ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
พาราแอสฟ้ลท์ติก(โอเวอร์เลย์)
หมู่ที่ ๗

๒๘,๙๐๐.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐

๒๘,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ต้นข้าว มีเคี่ย แอนด์
ทราฟทิเค
๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.คิริคักคี่พูลผล

เลขที่และวัน ที่ของสัญ ญา
ผู้ได้รับการคัด เลีอกและ
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
บริษัท ออลไรท' คอมบิเนขั่น ๓(๖)/ ๒๕๖๑ ลงวันที ๒๐ เม.ย ๒๕๖๑
เซ็นทริก จำกัด

บริษัท ออลไรที่ คอมบิเนฃั่น ๓(๗)/ ๒๕๖๑ ลงวันท ๒๐ เม.ย ๒๕๖๑
เซ็นทริก จำกัด

บริษัท ออลไรที่ คอมนิเนขั่น ๓(๘)/ ๒๕๖๑ ลงวันท ๒๐ เม.ย ๒๕๖๑
เซ็นทริก จำกัด

เติมคักด

๑๖/ ๒๕๖๑ ลงวันที ๖ มิ.ย. ๒๕๖๑

เติมคักคี่

๑๗/ ๒๕๖๑ ลงวันที ๖ มิ.ย. ๒๕๖๑

หจก.ต้นข้าว มีเดืย แอนด์ ๗/ ๒๕๖๑ ลงวันที ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๑
ทราฟพิเค
๗/ ๒๕๖๑ ลงวันที ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๑
หจก.คิริคักคี่ทูลผล

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม
เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำ๓ ออยสะเก็ด จังหวัดเขียงใหม่
วับที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖®
ลำดับ

งานที่จัดซื้อ หรือ จัดจ้าง

๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
แอสฟ้ลท์ หมู่ที่ ๔ ซอย ๑
๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
แอสพิลท์ หมู่ที่ ๓ ซอย ๔
๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง
แอลฟ้ลท' หมู่ที่ ๓ ซอย ๔
(^ โครงการก่อสร้างถนนคลล. หมู่ที่ ๒
ถนนสายเก่า'ข้าง'รีสอร์ท
๔ จัดซื้อต้สาขาโทรศัพท์
๖ โครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง
หมูท่ ี่ ๗ ซอยรวมใจ
๗ โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง
ไร้สาย (ลก'ข่าย)
๘ จัดซื้อจักรยานก้าวเดิน
๙ จัดซื้อซิพอัพบริหารหน้าท้องคู่

3งเงินที่จะซื้อหรือจ้า
๓๔๘,๐๐๐.0๐

รายซื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
๓๔๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.คิริคักดพูลผล
ราคากลาง

วิธีซ ื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
เลขที่และวันที่ของสัญ ญา
ราคาที่ต กลงซื้อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
หจก.คิริคักตั้พูลผล
๑๐/ ๒๔๖๑ ลงวันที ๗ พ.ค. ๒๔๖๑

๔๐,๐๐๐.๐๐

๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.คิริคักดี้พูลผล

หจก.คิริคักตั้พูลผล

๙/ ๒๔๖๑ ลงวันที่ ๗ พ.ค. ๒๔๖๑

๓๗,๐๐๐.๐๐

๓๗,๐๐๐.๐๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.คิริคักตั้พูลผล

หจก.คิริคักตั้พูลผล

๑๑/ ๒๔๖๑ ลงวันที ๗ พ.ค. ๒๔๖๑

๓๔๐,๐๐๐.๐๐

๓๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายพนมคักตั้ แก้วพิกุล

นายพนมคักตั้ แก้วพิกุล

๑๓/ ๒๔๖๑ ลงวันท ๒๒ พ.ค. ๒๔๖๑

๘๐,๐๐๐.๐๐
๓๔๔,๐๐๐.๐๐

๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง เอพิ เทรดดิ้ง
๓๔๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านจักรวาล อิเล็กทริค
แอนด์ คอนๆ
๓๔๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ไทยทำ

เอพิ เทรดตั้ง
ร้านจักรวาล อิเล็กทริค
แอนด์ คอนๆ
ไทยทำ

๒๖/ ๒๔๖๒ ลงวันที ๒๘ มื.ย. ๒๔๖๑

บริษัท ไอคิวเซ็นเตอริ พลัส
จำกัด
บริษัท ไอคิวเซ็นเตอริ พลัส
จำกัด
บริษัท ไอคิวเซ็นเตอริ พลัส
จำกัด
บริษัท ไอคิวเซ็นเตอริ พลัส
จำกัด
บริษัท ไอคิวเซ็นเตอริ พลัส
จำกัด

๑๘/ ๒๔๖๑ ลงวันที ๑๑ มิ.ย. ๒๔๖๑

๓๔๔,๐๐๐.๐๐
๓๗,๐๐๐.๐๐
๒๗,๐๐๐.๐๐

๑๐ จัดซื้อลู่วิ่งบริหารขา

๔๓,๐๐๐.๐๐

๑๑ จัดซื้อจักรยานนั่งป่น

๓๔,๐๐๐.๐๐

๑๒ จัดซื้อกรรเชียงบกเดียว

๒๘,๐๐๐.๐๐

๓๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส
จำกัด
๒๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอคิวเซ็นเตอริ พลัส
จำกัด
๔๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอคิวเซ็นเตอริ พลัส
จำกัด
๓๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอคิวเซ็นเตอริ พลัส
จำกัด
๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอคิวเซ็นเตอริ พลัส
จำกัด

๘/ ๒๔๖๑ ลงวันที ๔ เม.ย. ๒๔๖๑

๑๙/ ๒๔๖๑ ลงวันท ๑๑ มิ.ย. ๒๔๖๑
๒๐/ ๒๔๖๑ ลงวับท ๑๑ มิ.ย. ๒๔๖๑
๒๑/ ๒๔๖๑ ลงวับที ๑๑ มิ.ย. ๒๔๖๑
๒๒/ ๒๔๖๑ ลงวันที ๑๑ มิ.ย. ๒๔๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม
เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำ๓ออยสะเก็ด จังหวัดเขียงใหม่
วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑
ลำดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

)งเงินที่จะซื้อหรือจ้า

๑๓ จัดซื้ออุปกรณ์บรืหารเอว ๓ คน

๒๗,๐๐๐.๐๐

๑๔ จัดซื้อม้าโยกบริหารหน้าท้อง

๒๗,๐๐๐.๐๐

๑๔ จัดซื้ออุปกรณ์นวดหลังและเอว

๒๗,๐๐๐.๐๐

รายซื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
๒๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส
จำกัด
๒๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอคิวเซ็นเตอริ พลัส
จำกัด
๒๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอคิวเซ็นเตอริ พลัล
จำกัด

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการดัดเสือกและ
เลขที่และวัน ที่ของสัญ ญา
ราคาที่ต กลงซื้อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงใบการซื้อหรือจ้าง
บริษัท ไอคิวเซ็นเตอริ พลัส ๒๓/ ๒๔๖๑ ลงวับที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๔๖๑
จำกัด
บริษัท ไอคิวเซ็นเตอริ พลัส ๒๔/ ๒๕๖๑ ลงวันที ๑๑ มิ.ย. ๒๔๖๑
จำกัด
บริษัท ไอคิวเซ็นเตอริ พลัส ๒๔/ ๒๔๖๑ ลงวันท ๑๑ มิ.ย. ๒๔๖๑
จำกัด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม
เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภออยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ลำดับ

งานที่จ ัด ซื้อ หรีอ จัด จ้า ง

๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรีมเหล็ก หมูท่ ี่ ๕ ซอย ๕
๒ จัด ซื้อ เครื่อ งปรับ อากาศ (กองคลัง)
๓ จัด ซื้อ เครื่อ งปรับ อากาศ
(สำนักปลัด)
(ริ1 โครงการปรับ ปรุง ผิว จราจรลาดยาง
พาราแอสฟ้ล ทัส ิก คอนกรีต
(โอเวอร์เลย์) หมูท่ ี่ ๑

๓๕๐,๐๐0.๐๐

รายชื่อ ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
๓๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อุท ัย การก่อ สร้าง

๒๖,๐๐๐.๐๐
๔๕,๐๐๐.๐๐

๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ไทย ไท ทัย ควิก แอรี
๔๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ไทย ไท ทัย ควิก แอรี

วงเงิน ที่จ ะซื้อ หรือ จ้า ง

๙๙๙,๐๐๐.๐๐

ราคากลาง

วิธ ีซ ื้อ หรือ จ้าง

๔ ๙๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งโพธี้ สลิตา

ผู้ไ ด้ร ับ การดัด เลือ กและ
ราคาที่ต กลงซื้อ หรือ จ้า ง
หจก.อุท ัย การก่อ สร้าง

เลขที่แ ละวัน ที่ข องสัญ ญา
หรือ ข้อ ตกลงในการซื้อ หรือ จ้า ง
๑๕/ ๒๕๖๑ ลงวันที ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๑

ไทย ไท ทัย ควิก แอร์
ไทย ไท ทัย ควิก แอร์

๒๘/ ๒๕๖๑ ลงวับที ๓ ส.ค. ๒๕๖๑
๒ฟ /๒๕๖๑ ลงวันที ๓ ส.ค. ๒๕๖๑

หจก.รุ่งโพธึ๋ สลิตา

๒๐/ ๒๕๖๑ ลงวันท ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน
เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำ๓ ออยสะเก็ด จังหวัดเขียงใหม่
วับที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ลำดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

๑ โครงการปรับปรุงระบบประปา
พร้อมขยายเขตประปา หม่ที่ ๕
จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
จำนวน ๓ ซุ้ม
๓ จัดซื้อเครื่องตบดิน
(^ จัดซื้อเครื่องดัดแต่งพุ่มไม้
๕ จัด1ซื้อเครื่อ งเจีย/ดัด แบบมือถือ
๖ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(กองช่าง)
๗ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(กองการศึกษา)
๘ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(สำนักปลัด ๑)
๙ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(สำนักปลัด ๒)
๑๐ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(กองคลัง)
๑๑ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ
(กองการศึกษา)
๑๒ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ
(สำนักปลัด)

3งเงินที่จะซื้อหรือจ้า
๒๕๐,๐๐๐.๐0
๒๙,๗๐๐.0๐
๒๑1๐๐๐.๐๐
๑๐,๒๐๐.๐๐
๕,๕00.00

๒๒,๐๐๐.๐๐
๖๑,๐๐๐.๐๐
๑๐๘,๐๐๐.0๐
๒๒,๐๐๐.๐๐
๖๓,๐๐๐.๐๐
๗,๕๐๐.๐๐
๗,๕๐๐.๐๐

รายซื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง เต็มศักดี้
ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

๒๙,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองธุรกิจ
๒๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ณิซารืย์ คอนเนิคขั่น
แอนดํ เซอร์วิส
๑๐,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ณิขารืย์ คอนเน็คซั่น
แอนดํ เซอร์วิส
๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ณิชารืย์ คอนเนิคซั่น
แอบด์ เซอร์วิส
๒๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ณิขารืย์ คอนเน็ค'ซั่น
แอนดํ เซอร์วิส
๖๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ณิซารืย์ คอนเน็ค'จั่น
แอนด์ เซอร์วิส
๑๐๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ณิขารืย์ คอนเนิคขั่บ
แอนดํ เซอร์วิส
๒๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ณิขารืย์ คอนเน็คชั่น
แอนดํ เซอร์วิส
๖๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ณิชารีย์ คอนเบ็คซั่น
แอนดํ เซอร์วิส
๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ณิชารืย์ คอนเน็คซั่น
แอนดํ เซอร์วิส
๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ณิชารืย์ คอนเน็คขั่น
แอนด์ เซอร์วิส

ผู้ได้รับการดัด เลือกและ
เลขที่และวันที่ของสัญ ญา
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เต็มศักดึ๋
๒๑/ ๒๕๖๑ ลงวันที ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑
ร้าน รุ่งเรืองธุรกิจ

๓๖/ ๒๕๖๑ ลงวันที ๕ ก.ย. ๒๕๖๑

หจก.ณิซารืย์ คอนเบ็คขั่น
แอนดํ เซอร์วิส
หจก.ณิชารืย์ คอนเน็คซั่น
แอนด์ เซอร์วิส
หจก.ณิชารืย์ คอนเบ็ค'จั่น
แอนด์ เซอร์วิส
หจก.ณิชารืย' คอนเน็คขั่น
แอบด์ เซอร์วิส
หจก.ณิซารีย์ คอนเน็ค'จั่น
แอนด์ เซอร์วิส
หจก.ณิซารีย' คอนเน็คซั่น
แอนดํ เซอร์วิส
หจก.ณิขารีย์ คอบเบ็คซั่น
แอนดํ เซอร์วิส
หจก.ณิขารืย์ คอบเน็คขั่น
แอนด์ เซอร์วิส
ห'จก.ณิซา'รีย' คอนเนิคซั่น
แอนด์ เซอร์วิส
หจก.ณิซารืย์ คอนเนิคขั่น
แอนด์ เซอร์วิส

๑๒๒/ ๒๕๖๑ ลงวันที ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑
๑๒๑/ ๒๕๖๑ ลงวันที ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑
๑๒๓/ ๒๕๖๑ ลงวันท ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๑
๓๐/ ๒๕๖๑ ลวับท ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๑
๓๑/ ๒๕๖๑ ลวับที ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๑
๓๒/ ๒๕๖๑ ลวันที ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๑
๓๓/ ๒๕๖๑ ลวันที ๓๐ ส.ค. ๒๕๖®
๓๔/ ๒๕๖๑ ลวันที ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๑
๑๕๐/ ๒๕๖๑ ลวันที ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๑
๑๕®/ ๒๕๖๑ ลวันที ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๑

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดีอน กันยายน
เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำ๓ ออยสะเก็ด จังหวัดเขียงใหม่
วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖©
ลำดับ

งานที่จัด ซื้อ หรือ จัด จ้าง

3งเงินที่จะซื้อหรือจ้า

๑๓ จัด ,ซื้อเครื่ง'พิมพ์ ๒๔ หัวข็ม

๒๒,๐00.00

๑๔ โครงการติดตั้งผ้าม่าน ห้องนายก,
ห้องปลัด, ห้องสภา
๑๔ โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า
คอนกีดเสริมเหล็กพร้อมฝาปีด
หมู่ที่ ๑ 0

๙๘ ,000.00
๓๔๔,๐๐๐.0๐

รายขื่อ ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
๒๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ณิซารืย์ คอบเน็ค'ขื่น
แอนดํ เซอร์วิส
๙๘,๐๐๐.๐0 เฉพาะเจาะจง ร้าน โอมไอเดืยผ้าม่าน

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

๓๔๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ทรัพย์ทวี

ผู้ได้รับการดัดเลือกและ
เลขที่และวัน ที่ข องสัญ ญา
ราคาที่ต กลงซื้อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
หจก.ณิ'ซารืย์ คอนเนิคซั่น ๑๔๓/ ๒๔๖๑ ลวันที ๑๙ ก.ย. ๒๔๖๑
แอนดํ เซอร์วิส
๒๔/ ๒๔๖๑ ลงวันท ๑๘ ก.ย. ๒๔๖๑
ร้าน โอมไอเดืยผ้าม่าน
ทรัพย์ทวี

๑๙/ ๒๔๖๑ ลงวันที ๑๖ ก.ค. ๒๔๖๑

