
ล ำดับ งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ

1 จา้งเหมาท าป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ 720.00                 ตกลงราคา น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ออกก าลงักายพร้อมกนัทุกวนัพธุ ราคาท่ีเสนอ 720.- บาท ราคาท่ีเสนอ 720.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 จา้งเหมาท าป้ายวนัเด็ก 960.00                 ตกลงราคา น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 960.- บาท ราคาท่ีเสนอ 960.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

3 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตเ์ก็บขยะมูลฝอย 9,510.00              ตกลงราคา อู่จ  ารัสยนต์ อู่จ  ารัสยนต์ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 9,510.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,510.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 จา้งเหมาท าป้ายไวนิลโครงการจดัตั้งสภาเด็ก 360.00                 ตกลงราคา ร้านโฟกสัดิจิตอล ร้านโฟกสัดิจิตอล คุณสมบติัของวสัดุ

และเยาวชน ต.ศรีโพธ์ิเงิน ราคาท่ีเสนอ  360.- บาท ราคาท่ีเสนอ  360.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

5 จา้งเหมาบริการงานบนัทึกขอ้มูล 6,100.00              ตกลงราคา น.ส.พรพิมล   สายเครือแปง น.ส.พรพิมล   สายเครือแปง คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 6,1000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,100.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

6 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 6,100.00              ตกลงราคา น.ส.มธุรส   เครือสายใจ น.ส.มธุรส   เครือสายใจ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ  6,100.-  บาท ราคาท่ีเสนอ  6,100  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

7 จา้งเหมาบริการดา้นงานพสัดุ 6,100.00              ตกลงราคา นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์  ถาปัน คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 6,100.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,100.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

8 จา้งเหมาบริการงานขบัรถยนตข์องเทศบาลฯ 7,500.00              ตกลงราคา นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ  7,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ  7,500.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร .1

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2560

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ

9 จา้งเหมาบริการงานขบัรถยนตข์องเทศบาลฯ 7,500.00              ตกลงราคา นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

10 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 7,500.00              ตกลงราคา นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

11 จา้งเหมาบริการงานเก็บขยะมูลฝอย 3,050.00              ตกลงราคา นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 3,050.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,050.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

12 จา้งเหมาบริการงานเก็บขยะมูลฝอย 3,050.00              ตกลงราคา นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 3,050.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,050.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

13 จา้งเหมาท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 7,000.00              ตกลงราคา นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

14 ขออุนมติัด านเนการตรวจสอบสภาพและ 16,316.00            ตกลงราคา บริษทั มาสดา้สินธานี จ  ากดั บริษทั มาสดา้สินธานี จ  ากดั คุณสมบติัของวสัดุ

ซ่อมบ ารุงรถยนตส่์วนกลาง บม 8029 ชร ราคาท่ีเสนอ 16,316.- บาท ราคาท่ีเสนอ 16,316.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

                                                                                                                                                                                                                                                                                               แบบ สขร .1

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม  2560

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย



ล ำดับ งำนจัดซ้ือ วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ

1 ซ้ือวสัดุของขวญัของรางวลัวนัเด็ก 14,000.00            ตกลงราคา หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 14,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 14,000.-บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองคก์ร 1,740.00              ตกลงราคา ร้านเอกคอม ร้านเอกคอม คุณสมบติัของวสัดุ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ ราคาท่ีเสนอ 1,740.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,740.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

3 ซ้ือน ้าด่ืม ภทัระน ้าด่ืม 1,160.00              ตกลงราคา นายลพ   มูลสถาน นายลพ   มูลสถาน คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,160.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,160.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 ซ้ือหมึกคอมพิวเตอร์ 4,396.00              ตกลงราคา หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 4,396.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,396.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

                            แบบ สขร .1

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม  2560

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย


