
ล าดบั งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

1 จา้งเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเขา้เล่ม 2,800.00              ตกลงราคา ป่าแดดเคร่ืองเขียน ป่าแดดเคร่ืองเขียน คุณสมบติัของวสัดุ

แผนพฒันา สามปี (2560 - 2562) ราคาท่ีเสนอ 2,800.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 2,800.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 จา้งเหมาท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 250.00                 ตกลงราคา โฟกสั ดิจิติล โฟกสั ดิจิตอล คุณสมบติัของวสัดุ

สภาวฒันธรรมต าบลศรีโพธ์ิเงิน ราคาท่ีเสนอ 250.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 250.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

3 จา้งเหมาท าป้ายโครงการฝายแมว้ 720.00                 ตกลงราคา โฟกสั ดิจิติล โฟกสั ดิจิตอล คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 720.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 720.-   บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 จา้งเหมาท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 500.00                 ตกลงราคา โฟกสั ดิจิติล โฟกสั ดิจิติล คุณสมบติัของวสัดุ

โครงการถวายเทียนเทศกาลเขา้พรรษา ราคาท่ีเสนอ 500.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 500.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

5 จา้งเหมาท าป้ายโครงการ 720.00                 ตกลงราคา โฟกสั ดิจิติล โฟกสั ดิจิตอล คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 720.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 720.-   บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

6 จา้งเหมาท าอาหาร อาหารว่าง 6,240.00              ตกลงราคา นางโฉมยงค ์  อินตะ๊แสน นางโฉมยงค ์  อินตะ๊แสน คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 6,240.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 6,240.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

7 จา้งเหมาท าอาหารว่าง 2,800.00              ตกลงราคา น.ส.วีรนุช   อริยวฒันา น.ส.วีรนุช   อริยวฒันา คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 2,800.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 2,800.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

8 จา้งเหมาท าอาหารสภาฯ 3,150.00              ตกลงราคา นางหวนั   แสงแกว้ นางหวนั   แสงแกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1

แบบรายงานการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2559

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย



ล าดบั งานจัดซื้อ วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

1 จดัซ้ืออุปกรณ์และเวชภณัฑย์าเพ่ือใช้ 5,293.00              ตกลงราคา ร้านไพบูลยเ์ภสชั ร้านไพบูลยเ์ภสชั คุณสมบติัของวสัดุ

ในงานระบบการแพทยฉุ์กเฉิน ราคาท่ีเสนอ 5,293.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 5,293.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 จดัซ้ือน ้าด่ืม 785.00                 ตกลงราคา ร้านเอม็พี ร้านเอม็พี คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 785.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 785.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

3 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองการศึกษา) 3,450.00              ตกลงราคา ร้านวิทวสั ร้านวิทวสั คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 3,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,450.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร 1,155.60              ตกลงราคา ร้านกิจเจริญป่าแดด ร้านกิจเจริญป่าแดด คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,155.60 บาท ราคาท่ีเสนอ 1,155.60 บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

5 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ส านกัปลดั) 1,500.00              ตกลงราคา ร้านพงษศ์กัด์ิ ร้านพงษศ์กัด์ิ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,500.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

6 จดัซ้ือวสัดุเพ่ือใชใ้นการหล่อเทียนพรรษา 4,500.00              ตกลงราคา ร้านพงษศ์กัด์ิ ร้านพงษศ์กัด์ิ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 4,500.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 4,500.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

7 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 14,020.00            ตกลงราคา ร้านพงษศ์กัด์ิ ร้านพงษศ์กัด์ิ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 14,020.-   บาท ราคาท่ีเสนอ 14,020.-   บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

8 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 5,000.00              ตกลงราคา ร้านพงษศ์กัด์ิ ร้านพงษศ์กัด์ิ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 5,000.-    บาท ราคาท่ีเสนอ 5,000.-    บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

9 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,400.00              ตกลงราคา ร้านพงษศ์กัด์ิ ร้านพงษศ์กัด์ิ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 2,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,400.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

10 จดัซ้ือวสัดุ - อุปกรณ์ในการฝึกอบรม 2,680.00              ตกลงราคา ร้านป่าแดดเคร่ืองเขียน ร้านป่าแดดเคร่ืองเขียน คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 2,680.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,680.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย
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แบบรายงานการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดอืน กรกฎาคม 2559


