
ล าดบั งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

1 จา้งเหมาท าโลโกเ้ทศบาล 560.00                       ตกลงราคา นายอุเทน   พรพทุธินนัท์ นายอุเทน   พรพทุธินนัท์ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 560.- บาท ราคาท่ีเสนอ 560.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 จา้งเหมาเคร่ืองเสียง 10,000.00                  ตกลงราคา นายสุข   กาดใจเขม็ นางโฉมยงค ์  อินตะ๊เสน คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 10,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 10,000.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

3 จา้งเหมาปรับพ้ืนท่ี/สนามกีฬา 24,000.00                  ตกลงราคา นายมัง่   เลิศชุ่ม นายมัง่   เลิศชุ่ม คุณสมบติัของวสัดุ

ในเขตเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน ราคาท่ีเสนอ 24,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 24,000.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 จา้งเหมาท าป้าย 1,710.00                    ตกลงราคา น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,710.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,710.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

5 จา้งเหมาท าพานพุม่ดอกไมส้ด 1,000.00                    ตกลงราคา สุกญัญา   ยามี สุกญัญา   ยามี คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,000.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

6 จา้งเหมาท าป้ายวนัทอ้งถ่ินไทย 250.00                       ตกลงราคา น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 250.- บาท ราคาท่ีเสนอ 250.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

7 จา้งเหมาซ่อมแอร์ (กองช่าง) 850.00                       ตกลงราคา วิชชุลดา วิชชุลดา คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 850.- บาท ราคาท่ีเสนอ 850.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

8 จา้งเหมาซ่อมแอร์ (กองการศึกษา) 1,900.00                    ตกลงราคา วิชชุลดา วิชชุลดา คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,900.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,900.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา
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ล าดบั งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

9 จา้งเหมาซ่อมแอร์ (กองคลงั) 2,300.00                    ตกลงราคา วิชชุลดา วิชชุลดา คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 2,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,300.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

10 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,500.00                    ตกลงราคา หจก. เอส.พี. ซพัพลาย หจก. เอส.พี. ซพัพลาย คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 2,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,500.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

11 จา้งเหมาซ่อมแอร์ (ส านกัปลดั) 6,900.00                    ตกลงราคา วิชชุลดา วิชชุลดา คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 6,900.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,900.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา
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แบบรายงานการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2559
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ล าดบั งานจัดซื้อ วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

1 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 6,035.00                    ตกลงราคา เอน็.ที.คอมพิวเตอร์ เอน็.ที.คอมพิวเตอร์ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 6,035.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,035.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,760.00                    ตกลงราคา พงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน พงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 2,760.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,760.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

3 จดัซ้ือวสัดุกีฬา 4,800.00                    ตกลงราคา พงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน พงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 4,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,800.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองการศึกษา) 7,050.00                    ตกลงราคา พงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน น ้าด่ืม เอม็พี คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 7,050.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,050.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

5 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,343.00                    ตกลงราคา กิจเจริญป่าแดด กิจเจริญป่าแดด คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 2,343.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,343.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

6 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 875.00                       ตกลงราคา กิจเจริญป่าแดด กิจเจริญป่าแดด คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 875.- บาท ราคาท่ีเสนอ 875.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

7 จดัซ้ือน ้าด่ืม 525.00                       ตกลงราคา น ้าด่ืม เอม็พี น ้าด่ืม เอม็พี คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 525. บาท ราคาท่ีเสนอ 525.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

8 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 400.00                       ตกลงราคา กิจเจริญป่าแดด กิจเจริญป่าแดด คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 400.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

9 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 4,030.00                    ตกลงราคา พงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน พงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 4,030.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,030.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย
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แบบรายงานการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดอืน มนีาคม 2559



ล าดบั งานจัดซื้อ วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

10 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 23,035.00                  ตกลงราคา กิจเจริญป่าแดด กิจเจริญป่าแดด คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 23,035.- บาท ราคาท่ีเสนอ 23,035.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

11 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า 2,147.00                    ตกลงราคา กิจเจริญป่าแดด กิจเจริญป่าแดด คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 2,147.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,147.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

12 จดัซ้ือโซฟา 19,800.00                  ตกลงราคา เมร่ีฟอนิเจอร์ เมร่ีฟอนิเจอร์ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 19,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 19,800.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

13 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,560.00                    ตกลงราคา กิจเจริญป่าแดด กิจเจริญป่าแดด คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,560.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,560.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

14 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร 1,017.00                    ตกลงราคา กิจเจริญป่าแดด กิจเจริญป่าแดด คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,017.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,017.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

15 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,920.00                    ตกลงราคา เอน็.ที.คอมพิวเตอร์ เอน็.ที.คอมพิวเตอร์ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,920.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,920.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

16 จดัซ้ือน ้าด่ืม 760.00                       ตกลงราคา น ้าด่ืม เอม็พี น ้าด่ืม เอม็พี คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 760.- บาท ราคาท่ีเสนอ 760.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

17 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 3,110.00                    ตกลงราคา พงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน พงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 3,110.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,110.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

แบบรายงานการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดอืน มนีาคม 2559

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย
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