
ล าดับ งานจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิจัดซือ้/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

1 จา้งเหมาท าป้ายโครงการตุ๊กตาใหมพรม 360.00                    ตกลงราคา น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 360.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 360.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ ทต. 1,030.00                 ตกลงราคา น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,030.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 1,030.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

3 จา้งท าป้ายวนัแม่ 1,290.00                 ตกลงราคา น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,290.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 1,290.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 จา้งท าอาหาร อาหารวา่ง 1,500.00                 ตกลงราคา นางหวนั   แสงแกว้ นางหวนั   แสงแกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

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

5 จา้งเหมาติดธงเฉลิมพระเกียรติ 4,800.00                 ตกลงราคา นายสุข   กาดใจเข็ม นายสุข   กาดใจเข็ม คุณสมบติัของวสัดุ

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

6 จา้งเหมาซ่อมปร้ินเตอร์ 850.00                    ตกลงราคา น.ส.ณฐัชยา น.ส.ณฐัชยา คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 850.- บาท ราคาท่ีเสนอ 850.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

7 จา้งเหมาโบนสั 11,000.00               ตกลงราคา ดร. สุชาติ รัตนกุล ดร. สุชาติ รัตนกุล คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 11,000.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 11,000.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

8 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,500.00                 ตกลงราคา หจก.เอส.พี.ซพัพลาย โอ เอ หจก.เอส.พี.ซพัพลาย โอ เอ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 2,500.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 2,500.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา
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ล าดับ งานจัดซือ้ วงเงนิงบประมาณ วธีิจัดซือ้/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

1 ซ้ือน ้าด่ืม 665.00                    ตกลงราคา นายสิริวฒันายทุธ   ดูแกว้ นายสิริวฒันายทุธ   ดูแกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 665.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 665.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 ซ้ือวสัดุส านกังาน 324.00                    ตกลงราคา ร้านเลิศเฟอร์นิเจอร์ ร้านเลิศเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 324.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 324.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

3 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ตุ๊กตาใหมพรม 5,640.00                 ตกลงราคา PP&P PP&P คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 5,640.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,640.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 ซ้ือธงเฉลิมพระเกียรติติดเสาไฟฟ้าแบบคู่ 67,152.00               ตกลงราคา น.ส.ปภาคุณ   สุริยะมงคล น.ส.ปภาคุณ   สุริยะมงคล คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 67,152.- บาท ราคาท่ีเสนอ 67,152.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

5 ซ้ือตน้ไม้ 3,220.00                 ตกลงราคา ร้านสวนประพจษ์ ร้านสวนประพจษ์ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 3,220.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,220.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

6 จดัซ้ือนม ศพด. 3,784.88                 ตกลงราคา สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 3,784.88  บาท ราคาท่ีเสนอ 3,784.88  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

7 จดัซ้ือนม โรงเรียน 22,709.28               ตกลงราคา สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 22,709.28  บาท ราคาท่ีเสนอ 22,709.28  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

8 จดัซ้ือน ้าด่ืม 630.00                    ตกลงราคา นายสิริวฒันายทุธ   ดูแกว้ นายสิริวฒันายทุธ   ดูแกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 630.-    บาท ราคาท่ีเสนอ 630.-    บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ าเภอป่าแดด  จังหวดัเชียงราย
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