
ล าดบั งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

1 จา้งเหมาจดัท าอาหารประชุมสภา 3,150.00                  ตกลงราคา นางหวนั   แสงแกว้ นางหวนั   แสงแกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 3,150.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,150.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 จา้งเหมาซ่อมแอร์ (กองคลงั) 1,700.00                  ตกลงราคา วิชชุลดา วิชชุลดา คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,700.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 1,700.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

3 จา้งเหมาท าป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ 900.00                     ตกลงราคา โฟกสั ดิจิตอล โฟกนั ดิจิตอล คุณสมบติัของวสัดุ

ทอ้งถ่ินไทย ร่วมใจภกัด์ิ รักพ้ืนท่ีสีเขียว ราคาท่ีเสนอ 90.-   บาท ราคาท่ีเสนอ 900.-   บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 จา้งเหมาท าอาหาร 7,350.00                  ตกลงราคา นางหวนั   แสงแกว้ นางหวนั   แสงแกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 7,350.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,350.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

5 จา้งเหมาท าป้าย 360.00                     ตกลงราคา น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 360.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 360.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

6 จา้งเหมาป้ายโครงการอาหาร 360.00                     ตกลงราคา โฟกสั ดิจิตอล โฟกนั ดิจิตอล คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 360.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 360.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

7 จา้งเหมาท าอาหาร อาหารว่าง 18,850.00                ตกลงราคา นางโฉมยงค ์  อินตะ๊แสน นางโฉมยงค ์  อินตะ๊แสน คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 18,850.- บาท ราคาท่ีเสนอ 18,850.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

8 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,400.00                  ตกลงราคา ร้านเอกคอม ร้านเอกคอม คุณสมบติัของวสัดุ

(กองการศึกษา) ราคาท่ีเสนอ 3,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,400.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา
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แบบรายงานการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน 2559
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ล าดบั งานจัดซื้อ วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

1 จดัซ้ือน ้าด่ืม 1,105.00                  ตกลงราคา น ้าด่ืมเอม็พี น ้าด่ืมเอม็พี คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,105.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 1,105.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 จดัซ้ือวสัดุน ้าด่ืม โครงการ "ทอ้งถ่ินไทย 1,000.00                  ตกลงราคา วิรุณพาณิชย์ วิรุณพาณิชย์ คุณสมบติัของวสัดุ

ร่วมใจภกัด์ิ รักพ้ืนท่ีสีเขียว" ราคาท่ีเสนอ 1,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,000.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

3 จดัซ้ือน ้ามนัดีเซล + เบนซิน 2,000.00                  ตกลงราคา หจก.บางจาก หจก.บางจาก คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 2,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,000.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 จดัซ้ือแกส๊หุงตม้ 780.00                     ตกลงราคา วิรุณพาณิชย์ วิรุณพาณิชย์ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 780.- บาท ราคาท่ีเสนอ 780.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

5 จดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 679.45                     ตกลงราคา บริษทั กิจเจริญป่าแดด จ ากดั บริษทั กิจเจริญป่าแดด จ ากดั คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 679.45  บาท ราคาท่ีเสนอ 679.45  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

6 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 706.20                     ตกลงราคา บริษทั กิจเจริญป่าแดด จ ากดั บริษทั กิจเจริญป่าแดด จ ากดั คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 706.20   บาท ราคาท่ีเสนอ 706.20   บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

7 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (สป.) 256.80                     ตกลงราคา บริษทั กิจเจริญป่าแดด จ ากดั บริษทั กิจเจริญป่าแดด จ ากดั คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 256.80    บาท ราคาท่ีเสนอ 256.80    บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

8 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั) 2,360.00                  ตกลงราคา ร้านพงษศ์กัด์ิ ร้านพงษศ์กัด์ิ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 2,360.-    บาท ราคาท่ีเสนอ 2,360.-    บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

9 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 500.00                     ตกลงราคา ร้านพงษศ์กัด์ิ ร้านพงษศ์กัด์ิ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 500.-    บาท ราคาท่ีเสนอ 500.-    บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1

แบบรายงานการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดอืน มถุินายน 2559



ล าดบั งานจัดซื้อ วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

10 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 7,000.00                  ตกลงราคา ร้านวิทวสั ร้านวิทวสั คุณสมบติัของวสัดุ

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

11 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั) 1,150.00                  ตกลงราคา ร้านโฟกสั ร้านโฟกสั คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,150.-    บาท ราคาท่ีเสนอ 1,150.-    บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

12 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (ผูป้ระสบภยั) 702.99                     ตกลงราคา กิจเจริญป่าแดด กิจเจริญป่าแดด คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 702.99    บาท ราคาท่ีเสนอ 702.99    บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1

แบบรายงานการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดอืน มถุินายน 2559

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย


