
วงเงินท่ีจะซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกเลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

หรือจะจ้าง ราคาท่ีเสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ิออุปกรณ์เลือกต้ัง 60,337.00     60,337.00     เฉพาะเจาะจง 60,337.00        
บริษัท เอ็มเอ็นเคมีคอล999 

จ ากัด
60,337.00   เสนอราคาต่ าสุด 49/2564 ลว.25ก.พ.64

2 จ้างท าอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับการสนับสนุนเลือกต้ัง15,900.00     15,900.00     เฉพาะเจาะจง 15,900.00        นางบัวค า   แก้วด า 15,900.00   เสนอราคาต่ าสุด 202/2564 ลว.15มี.ค.64

2 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน มีนาคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นายชาญเดช หมุดใหม่      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 175/2564 ลว.1.มี.ค.64

3 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน มีนาคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นายมานิตย์ สลีสองสม      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 176/2564 ลว.1.ก.พ.64

4 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน มีนาคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นายภูวเดช พิทักษ์เจริญเดช      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 177/2564 ลว.1.ก.พ.64

5 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน มีนาคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวพรสุดา โวยยือกู่      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 178/2564 ลว.1.ก.พ.64

6 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน มีนาคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวรุ่งรัศมี อาจศัตรู      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 179/2564 ลว.1.ก.พ.64

7 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน มีนาคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวพรรณิภา ตะต้องใจ      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 180/2564 ลว.1.ก.พ.64

8 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน มีนาคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาววนิดา กุลสุทธิ      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 181/2564 ลว.1.ก.พ.64

9 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน มีนาคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นายคมสรรค์ แก้วด า      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 182/2564 ลว.1.ก.พ.64

10 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน มีนาคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นายศักดาฤทธ์ิ ศรีเขียว      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 183/2564 ลว.1.ก.พ.64

11 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน มีนาคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวรุจิเรข หมายดี      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 184/2564 ลว.1.ก.พ.64

12 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน มีนาคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นายกฤษณะ เมืองค า      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 185/2564 ลว.1.ก.พ.64

13 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน มีนาคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวสายรุ้ง วะรีวะราช      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 186/2564 ลว.1.ก.พ.64

14 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน มีนาคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวภัสสรา นกงาม      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 187/2564 ลว.1.ก.พ.64

15 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน มีนาคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางนฤมล แซ่ลี      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 188/2564 ลว.1.ก.พ.64

16 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน มีนาคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางพรพรรณ ไอสาม      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 189/2564 ลว.1.ก.พ.64

17 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน มีนาคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นายสราวุธ ทรายทอง      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 190/2564 ลว.1.ก.พ.64

18 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน มีนาคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางอ าไพ สอนสุกอง      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 191/2564 ลว.1.ก.พ.64

19 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน มีนาคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาริศา ฟุ้งพานิชกุล      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 192/2564 ลว.1.ก.พ.64

20 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน มีนาคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวนารีวรรณ ปันค า      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 193/2564 ลว.1.ก.พ.64

21 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน มีนาคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวเมทินี  โบรสศักด์ิ      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 194/2564 ลว.1.ก.พ.64

22 จ้างเหมาบริการ ประจ าเดือน มีนาคม 2564       9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง           9,000.00 นางสาวลัดดาวัลย์  แซ่เต๋ิน      9,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 195/2564 ลว.1.ก.พ.64

วันท่ี...1-31....เดือน...มีนาคม....พ.ศ...2564...

                                                                                                     เทศบาลต าบลบ้านแซว  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย

                                                                                                  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....มกราคม.....

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



23 จ้างท าป้ายไวนิลงานเลือกต้ัง       1,962.00        1,962.00 เฉพาะเจาะจง           1,962.00 ร้านสมายด์ป้ายดี      1,962.00 เสนอราคาต่ าสุด 204/2564 ลว.19มี.ค.64
31 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินส์ 350.00         350.00         เฉพาะเจาะจง 350.00            ขวัญชัยคอมพิวเตอร์  แอนด์ 350.00       เสนอราคาต่ าสุด 203/2564 ลว.16มี.ค.64

จ้างเปล่ียนแบตเตอรร่ี รถยนต์ กษ 2490 3,700.01      3,700.01       เฉพาะเจาะจง 3,700.01          บริษัท นกเงือกบริการ จ ากัด 3,700.01     เสนอราคาต่ าสุด 201/2564 ลว.15มี.ค.64
จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 23,150.00     23,150.00     เฉพาะเจาะจง 23,150.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเจริญทอง 23,150.00   เสนอราคาต่ าสุด
จ้างเหมาท าอาหาร โครงการป้องกันไฟป่า 17,600.00     17,600.00     เฉพาะเจาะจง 17,600.00        นายปกรณ์  สรีลารักษ์ 17,600.00   เสนอราคาต่ าสุด 197/2564 ลว.2มี.ค.64
จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน เดือน มีนาคม 2563 5,775.00      5,775.00       เฉพาะเจาะจง 5,775.00          นางสมศรี  ประมาค่ัง 5,775.00     เสนอราคาต่ าสุด 168/2564 ลว.1มี.ค.64

32 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน เดือน มีนาคม 2564 12,600.00     12,600.00     เฉพาะเจาะจง 12,600.00        นายขวัญชัย จักแก้ว 12,600.00   เสนอราคาต่ าสุด 169/2564 ลว.1มี.ค.64

33 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน เดือน มีนาคม 2564 7,875.00      7,875.00       เฉพาะเจาะจง 7,875.00          นายชวน  ประมาค่ัง 7,875.00     เสนอราคาต่ าสุด 170/2564 ลว.1มี.ค.64

34 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน เดือน มีนาคม 2564 9,450.00      9,450.00       เฉพาะเจาะจง 9,450.00          นายชวน  ประมาค่ัง 9,450.00     เสนอราคาต่ าสุด 171/2564 ลว.1มี.ค.64

35 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน เดือน มีนาคม 2564 17,010.00     17,010.00     เฉพาะเจาะจง 17,010.00        นายลายฟิน แซ่เต๋ิน 17,010.00   เสนอราคาต่ าสุด 172/2564 ลว.1มี.ค.64

36 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน เดือน มีนาคม 2564 7,980.00      7,980.00       เฉพาะเจาะจง 7,980.00          นางสาวลลิตา ดาวุธ 7,980.00     เสนอราคาต่ าสุด 173/2564 ลว.1มี.ค.64

37 จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน เดือน มีนาคม 2564 17,010.00     17,010.00     เฉพาะเจาะจง 17,010.00        นายเกาเสียว แซ่ผ่าน 17,010.00   เสนอราคาต่ าสุด 174/2564 ลว.1มี.ค.64

38 วัสดุก่อสร้าง 1,209.25      1,209.25       เฉพาะเจาะจง 1,209.25          ร้านป่าตึงซีเมนต์บล๊อก 1,209.25     เสนอราคาต่ าสุด 51/2564 ลว.4มี.ค.64

39 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีปี 64 1,700.00      1,700.00       เฉพาะเจาะจง 1,700.00          ร้านสมายด์ป้ายดี 1,700.00     เสนอราคาต่ าสุด 200/2564 ลว.12มี.ค.64

40 จัดซ้ือวัคซีนโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 68,010.00     68,010.00     เฉพาะเจาะจง 68,010.00        บริษัท ซีทีเค999 จ ากัด 68,010.00   เสนอราคาต่ าสุด 50/2564 ลว.3มี.ค.64

41
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานตู้เก็บของแบบกระจก

เล่ือ 2 ช้ัน
4,500.00      4,500.00       เฉพาะเจาะจง 4,500.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ริมกกเฟอร์นิเจอร์4,500.00     เสนอราคาต่ าสุด 48/2564 ลว.18ก.พ.64

42 จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ า 9,500.00      9,500.00       เฉพาะเจาะจง 9,500.00          ร้านนุชนาถ 9,500.00     เสนอราคาต่ าสุด 199/2564 ลว.11มี.ค.64


