รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564)
เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
เลขประจาตัวผู้เสีย

ลาดับที่
ภาษี /เลขประจาตัว
(๑)

ชื่อผู้ประกอบการ(๓)

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง(๔)

ประชาชน(๒)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

จานวนเงินรวมที่
จัดซื้อจัดจ้าง(๕)

3,510.00
8,925.00
3100400641961
7,670.00
0573553000614
5,200.00
3531007600
57,500.00
573549000222
12,900.00
3570400138298
5570400006215
2,600.00
3,420.00
1482685198
14,000.00
0573553000614
24,000.00
1570300147965
3,960.00
3570400091666
ร้านผกาทิพย์ การค้า
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสานักงานเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
122,700.00
1483205258
จ้างบริการบารุงรักษาและซ่อมแซม บร 1370
39,620.00
3570400138298 นายเชิญ ไชยวงค์
ค่าสือ่ โฆษณาวิทยุกระจายเสียงเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 1,000.00
3570100257739 นายนพดล ทิพประเสริฐ
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
10,280.00
1560100103476 ร้านโฟกัสดิจิตอล
6,777.00
994000188251 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง ค่าบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
บ.เอ็มเอ็มเคมีคอล 999 จากัด วัสดุเลือกตั้ง 34 รายการ
39,895.00
575562003622
0573545000449 ห้างหุน้ ส่วนจากัดสวนหนังสือ จ้างทาตรายางประทับหรือเครือ่ งหมายเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
600.00
ยอดยกไป
364,557.00
0573545000449

ห้างหุ้นส่วนจากัดสวนหนังสือ

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
ร้านพูนทรัพย์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
หจก.เกษรโฮมเซ็นเตอร์
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ร้านเชียงรายก๊อปปี้เซอร์วสิ
จ้างถ่ายเอกสาร+สแกน
หจก.ไฟร์เซฟเวอร์ เคมีคอล เครือ่ งพ่นหมอกควัน
นายเชิญ ไชยวงค์
จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ
จ้างเหมาบริการตัดหญ้าไหล่ทางถนนสายบ้านป่ากุ๊ก-บ้านก๊อ
นายแก้ว ใจคา
ร้านนครเทิงเครื่องเย็น
จ้างเหมาบริการบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์
หจก.เกษรโฮมเซ็นเตอร์
กระสอบทราย จานวน 2,000 ใบ
ร้านทวีทรัพย์
รองเท้าดับเพลิง
ร้านอู่วิสุทธิย์ นต์ 2
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ นข 6830 เชียงราย

เอกสารอ้างอิง(๖)

เหตุผล
สนับสนุน(๗)

วันที่

เลขที่

8 ม.ค.64

ใบสั่งซื้อ 6/64

(2)

11 ม.ค.64

ใบสั่งซื้อ 12/64

(1)

11 ม.ค.64

ใบสั่งซื้อ 13/64

(1)

14 ม.ค.64
14 ม.ค.64
15 ม.ค.64

ใบสั่งจ้าง 5/64
สัญญาซื้อ 14/64
ใบสั่งจ้าง 6/64

15 ม.ค.64
15 ม.ค.64

ใบสั่งจ้าง 5/64
ใบสั่งจ้าง 6/64

1 ก.พ.64
5 ก.พ.64
5 ก.พ.64
5 มี.ค.64
7 มี.ค.64

ใบสั่งซื้อ 16/64
ใบสั่งซื้อ 17/64
ใบสั่งจ้าง 7/64
สัญญาจ้าง 4/64
ใบสั่งจ้าง 7/64

10 มี.ค.64

ว 119

(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(3)

10 มี.ค.64

ว 119

(1)

11 มี.ค.64

ว 119

(1)

12 มี.ค.64

ใบสั่งซื้อ 18/64

15 มี.ค.64

ใบสั่งจ้าง 8/64

(1)
(2)

เลขประจาตัวผู้เสีย

ลาดับที่
ภาษี /เลขประจาตัว
(๑)

ชื่อผู้ประกอบการ(๓)

จานวนเงินรวมที่
จัดซื้อจัดจ้าง(๕)

รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง(๔)

ประชาชน(๒)

ยอดยกมา
19
20
22
23

994000188251
3529900279476
0573553000614
0573553000614

24

994000188251

25
26
27
28
29

0994000165315
1570400117031
3570400091607
99400451393
573564000068
30 1579900339481

31

3579900329414

32

1579900588511

33
34

575563000996
575563000996

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

ค่าขนส่งแบบพิมพ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

ที่ทาการไปรษณีย์ปล้อง

ค่าบริการส่งพัสดุโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

หจก.เกษรโฮมเซ็นเตอร์
หจก.เกษรโฮมเซ็นเตอร์

วัสดุทากระดานประชาสัมพันธ์
กระสอบทราย จานวน 800 ใบ

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
กรมการปกครอง

ค่าบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

องค์การเภสัชกรรม
ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์
ร้านเทคนิคมอเตอร์แอร์
สหกรณ์โคนมเชียงราย จากัด
หจก.โชคชัยอรรวรรณ

นายกิตติพงศ์ ทุกสิ่ง
นายสุกิจ ปันจี

วันที่
18 มี.ค.64
18 มี.ค.64
18 มี.ค.64
21 ม.ค.64

วัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 22 รายการ
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กง 7703 เชียงราย
อาหารเสริม(นม) กล่อง
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพเทศบาลตาบลเชียง
เคี่ยน เม.ย.64-ก.ย.64
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเชียงเคี่ยน

13,205.00
1,590.00
2,550.00
56,257.08
250,000.00

เลขที่

เหตุผล
สนับสนุน(๗)

ว 119
ว 119
ใบสั่งซื้อ 19/64
ใบสั่งซื้อ 15/64

(3)
(2)
(1)
(1)

ว 119

(1)

22 มี.ค.64

ใบสั่งซื้อ 20/64

25 มี.ค.64
25 มี.ค.64
29 มี.ค.64
29 มี.ค.64

ใบสั่งจ้าง 10/64
ใบสั่งจ้าง 10/64
ใบสั่งซื้อ 22/64
สัญญาจ้าง 4/65

(1)
(2)
(2)
(1)
(1)

11,760.00 22 มี.ค.64

จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพเทศบาลตาบลเชียง
เคี่ยน เม.ย.64-ก.ย.64
บริษทั เอ็นพีดีอินเตอร์เนชั่นแนล เครือ่ งปรับอากาศ 13000 BTU
บริษทั เอ็นพีดีอินเตอร์เนชั่นแนล เครือ่ งปรับอากาศ 32000 BTU

นายอภิวัฒน์ วิชัยศิริ

364,557.00
267.50
4,116.00
7,565.00
5,600.00

เอกสารอ้างอิง(๖)

42,000.00 31 มี.ค.64
17,000.00 31 มี.ค.64
42,000.00 31 มี.ค.64

20,900.00 31 มี.ค.64
39,400.00 31 มี.ค.64
ยอดยกไป 1,607,881.58

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการ 23/64
ใบสั่งจ้าง 11/64

(1)
(1)

ข้อตกลงจ้างเหมา
บริการ 22/64

(1)

ใบสั่งซื้อ 24/64
ใบสั่งซื้อ 24/64

(1)
(1)

(๑) ระบุลาดับที่เรียงตามลาดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษี/เลขประจาตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสานักงาน ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจานวนเงินรวมที่จดั ซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจานวนเงินที่จดั ซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวนั ที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ EGP
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑-๓

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล
(๑) ระบุลาดับทีเ่ รียงตามลาดับวันทีท่ มี่ ีการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษี/เลขประจาตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
(๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
(๔) ระบุรายการพัสดุทจี่ ัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสานักงาน ซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(๕) ระบุจานวนเงินรวมทีจ่ ัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีทใี่ บเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจานวนเงินทีจ่ ัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
(๖) ระบุวันที่/เลขทีข่ องสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีส่ ุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนทีส่ ุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑-๓

