ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือน มิถุนายน 2563
**************************
ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
และมาตรา 9 วรรคหนึ่ ง (8) แห่ งพระราชบั ญญั ติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ได้กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
เป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีต่างๆ ในรอบเดือน มิถุนายน
2563 ตามรายละเอียดแบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)………………………….…………
(นายประสิทธิ์ พุฒซื่อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ลำดับ
ที่
1

2

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
ซื้อน้้ำดื่ม เดือนมิถุนำยน 2563

เช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร

วงเงินงบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซื้อ/จ้ำง

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

2,000.00

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนสำยรุ้งพำณิชย์

ร้ำนสำยรุ้งพำณิชย์

โดยนำยมำนิตย์ เจริญดี
รำคำ 1,384.-บำท

โดยนำยมำนิตย์ เจริญดี
รำคำ 1,384.-บำท

โครงกำรดังกล่ำวโดยตรง

หจก. ส.กำรพิมพ์ อินฟอร์เมชั่น

หจก. ส.กำรพิมพ์ อินฟอร์เมชั่น

เนื่องจำกเป็นผู้ให้เช่ำตำม

2,500.00

เฉพำะเจำะจง

เดือนมิถุนำยน 2563
3

4

5

6

จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 1 กล่อง

จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 2 กล่อง

จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน ส้ำนักปลัด

จัดซื้ออ่ำงล้ำงมือ ศูนย์พัฒนำเด็ก อบต.

เทคโนโลยี โดย นำยสมศักดิ์ บุญแก้ว
2,568.00

4,520.00

7,335.00

1,420.00

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

เหตุผลที่คัดเลือก
เนื่องจำกเป็นผู้ขำยพัสดุตำม

เทคโนโลยี โดย นำยสมศักดิ์ บุญแก้ว โครงกำรดังกล่ำวโดยตรง

รำคำ 2,500.-บำท

รำคำ 2,500.-บำท

บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จ้ำกัด

บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จ้ำกัด

โดยนำยอดิศักดิ์ อิ่นค้ำ

โดยนำยอดิศักดิ์ อิ่นค้ำ

รำคำ 2,568.-บำท

รำคำ 2,568.-บำท

หจก.เชียงรำยเทคโนคอม

หจก.เชียงรำยเทคโนคอม

โดย นำงสำวกฤตพร บัวหลวง

โดย นำงสำวกฤตพร บัวหลวง

รำคำ 4,520.-บำท

รำคำ 4,520.-บำท

เอสพี เครื่องเขียน

เอสพี เครื่องเขียน

โดย น.ส.ประภัสรำ อุชชิน

โดย น.ส.ประภัสรำ อุชชิน

รำคำ 7,335.- บำท

รำคำ 7,335.- บำท

ร้ำนลุงตำก่อสร้ำง

ร้ำนลุงตำก่อสร้ำง

โดยนำยสุเวทย์ กองสอน

โดยนำยสุเวทย์ กองสอน

รำคำ 1,420.-บำท

รำคำ 1,420.-บำท

เนื่องจำกเป็นผู้ขำยพัสดุตำม
โครงกำรดังกล่ำวโดยตรง
เนื่องจำกเป็นผู้ขำยพัสดุตำม
โครงกำรดังกล่ำวโดยตรง
เนื่องจำกเป็นผู้ขำยพัสดุตำม
โครงกำรดังกล่ำวโดยตรง
เนื่องจำกเป็นผู้ขำยพัสดุตำม
โครงกำรดังกล่ำวโดยตรง

7

จัดซื้ออำหำร (เสริม) นมโรงเรียน

55,890.52

เฉพำะเจำะจง

(เดือน ก.ค - ก.ย 2563)
8

9

จ้ำงส้ำรวจควำมพึงพอใจ

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย

11,000.00

9,000.00

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

อบต.ห้วยไคร้ เดือนมิถุนำยน 2563
10

ค่ำจ้ำงเหมำแม่บำ้ นท้ำควำมสะอำด

7,000.00

เฉพำะเจำะจง

อบต.ห้วยไคร้ เดือนมิถุนำยน 2563
11

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่ ส้ำนักปลัด

8,500.00

เฉพำะเจำะจง

อบต.ห้วยไคร้ เดือนมิถุนำยน 2563
12

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำนท้ำควำมสะอำด

7,000.00

เฉพำะเจำะจง

ศพด.อบต.ห้วยไคร้ เดือน มิ.ย 2563
13

ค่ำจ้ำงเหมำเก็บขยะ เขต อบต.ห้วยไคร้

1,260.00

เฉพำะเจำะจง

เดือน มิถุนำยน 2563

สหกรณ์โคนม เชียงรำย จ้ำกัด

สหกรณ์โคนม เชียงรำย จ้ำกัด

โดย นำยพัฒพงษ์ เสมอใจ

โดย นำยพัฒพงษ์ เสมอใจ

รำคำ 55,890.52 บำท

รำคำ 55,890.52 บำท

มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย

มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงรำย

เนื่องจำกเป็นผู้รบั จ้ำงตำม

โดย อ. ดร.อนันต์ แก้วตำติ๊บ

โดย อ. ดร.อนันต์ แก้วตำติ๊บ

โครงกำรดังกล่ำวโดยตรง

รำคำ 11,000.- บำท

รำคำ 11,000.- บำท

บ.รักษำควำมปลอดภัย คนเวียง 96 บริกำร

เนื่องจำกเป็นผู้ขำยพัสดุตำม
โครงกำรดังกล่ำวโดยตรง

บ.รักษำควำมปลอดภัย คนเวียง 96 บริกำร เนื่องจำกเป็นผู้รบั จ้ำง

โดย นำยสยมภู สุเดชมำรค

โดย นำยสยมภู สุเดชมำรค

โครงกำรดังกล่ำวโดยตรง

รำคำ 9,000.- บำท

รำคำ 9,000.- บำท

นำงทองใบ จีระยำ

นำงทองใบ จีระยำ

เนื่องจำกเป็นผู้รบั จ้ำงตำม

รำคำ 7,000.-บำท

รำคำ 7,000.-บำท

โครงกำรดังกล่ำวโดยตรง

นำงสำวเมธำวี ชัยยะ

นำงสำวเมธำวี ชัยยะ

เนื่องจำกเป็นผู้รบั จ้ำงตำม

รำคำ 8,500.- บำท

รำคำ 8,500.- บำท

โครงกำรดังกล่ำวโดยตรง

นำงสำวเมสุนีย์ สิงห์ทอง

นำงสำวเมสุนีย์ สิงห์ทอง

รำคำ 7,000 บำท

รำคำ 7,000 บำท

โครงกำรดังกล่ำวโดยตรง

นำยสุจิน บุญเรือง

นำยสุจิน บุญเรือง

เนื่องจำกเป็นผู้รบั จ้ำงตำม

รำคำ 1,260.-บำท

รำคำ 1,260.-บำท

โครงกำรดังกล่ำวโดยตรง

เนื่องจำกเป็นผู้รบั จ้ำง

14

ค่ำจ้ำงเหมำเก็บขยะ เขต อบต.ห้วยไคร้
เดือนมิถุนำยน 2563

1,260.00

เฉพำะเจำะจง

นำยถนัส บุญเรือง
รำคำ 1,260.-บำท

นำยถนัส บุญเรือง
รำคำ 1,260.-บำท

เนื่องจำกเป็นผู้รบั จ้ำงตำม
โครงกำรดังกล่ำวโดยตรง

15

ค่ำจ้ำงเหมำเก็บขยะ เขต อบต.ห้วยไคร้
เดือน มิถุนำยน 2563

1,260.00

เฉพำะเจำะจง

นำยกมล เตจ๊ะมงคล
รำคำ 1,260.-บำท

นำยกมล เตจ๊ะมงคล
รำคำ 1,260.-บำท

เนื่องจำกเป็นผู้รบั จ้ำงตำม
โครงกำรดังกล่ำวโดยตรง

16

ค่ำจ้ำงเหมำ ผูช้ ่วยดูแลเด็ก ศพด.อบต.
เดือน มิถุนำยน 2563 กองกำรศึกษำ

8,500.00

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวชลีรัตน์ ค้ำเพ็ชร
รำคำ 8,500.- บำท

นำงสำวชลีรัตน์ ค้ำเพ็ชร
รำคำ 8,500.- บำท

เนื่องจำกเป็นผู้รบั จ้ำง
โครงกำรดังกล่ำวโดยตรง

17

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่ กองคลัง

8,500.00

เฉพำะเจำะจง

เดือน มิถุนำยน 2563
18

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่ กองคลัง

8,500.00

เฉพำะเจำะจง

เดือนมิถุนำยน 2563
19

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่ กองช่ำง

8,500.00

เฉพำะเจำะจง

เดือนมิถุนำยน 2563
20

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำที่

8,500.00

เฉพำะเจำะจง

เดือนมิถุนำยน 2563 กองช่ำง
21

ค่ำจ้ำงเติมน้ำ้ ยำแอร์ เปลี่ยนพัดลม

3,000.00

เฉพำะเจำะจง

ซ่อมรถบรรทุกขยะ 81-4448
22

จ้ำงซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน

6,050.00

เฉพำะเจำะจง

จ้ำนวน 2 เครื่อง
23

เปลี่ยนถ่ำยน้้ำมันเครื่องรถยนต์

1,255.00

เฉพำะเจำะจง

ส่วนกลำง กจ 8723 ชร.
24

จ้ำงท้ำป้ำยไวนิล ยำเสพติด

1,820.00

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวพรรณิกำ กุลใย

นำงสำวพรรณิกำ กุลใย

เนื่องจำกเป็นผู้รบั จ้ำงตำม

รำคำ 8,500.- บำท

รำคำ 8,500.- บำท

โครงกำรดังกล่ำวโดยตรง

นำงสำวอัจฉรำ อินต๊ะ

นำงสำวอัจฉรำ อินต๊ะ

เนื่องจำกเป็นผู้รบั จ้ำงตำม

รำคำ 8,500.- บำท

รำคำ 8,500.- บำท

โครงกำรดังกล่ำวโดยตรง

นำงสำวสุดำรัตน์ ชุ่มมงคล

นำงสำวสุดำรัตน์ ชุ่มมงคล

รำคำ 8,500.- บำท

รำคำ 8,500.- บำท

โครงกำรดังกล่ำวโดยตรง

นำงสำวนุชจรี ธิเขียว

นำงสำวนุชจรี ธิเขียว

เนื่องจำกเป็นผู้รบั จ้ำง

รำคำ 8,500.- บำท

รำคำ 8,500.- บำท

โครงกำรดังกล่ำวโดยตรง

พีเอส แอร์

พีเอส แอร์

เนื่องจำกเป็นผู้รบั จ้ำงตำม

รำคำ 3,000.-บำท

รำคำ 3,000.-บำท

โครงกำรดังกล่ำวโดยตรง

นำยณรงค์ ชัยเลิศ

นำยณรงค์ ชัยเลิศ

เนื่องจำกเป็นผู้รบั จ้ำงตำม

รำคำ 6,050.-บำท

รำคำ 6,050.-บำท

โครงกำรดังกล่ำวโดยตรง

หจก.ปิยะพรเจริญกิจ

นำยกมล เตจ๊ะมงคล

เนื่องจำกเป็นผู้รบั จ้ำงตำม

รำคำ 1,255.-บำท

รำคำ 1,255.-บำท

โครงกำรดังกล่ำวโดยตรง

นำงสำวสำยพิณ วงค์วิไชย

นำงสำวสำยพิณ วงค์วิไชย

เนื่องจำกเป็นผู้รบั จ้ำงตำม

รำคำ 2,520.-บำท

รำคำ 2,520.-บำท

โครงกำรดังกล่ำวโดยตรง

เนื่องจำกเป็นผู้รบั จ้ำง

(ลงชื่อ)......................................................................ผู้รำยงำน
( นำงสำวมยุรี แสนขัติ )
ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง

