
ล าดบั งานจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิจัดซือ้/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

1 จา้งเหมาถ่ายเอกสารเทศบญัญติั 60 4,580.00              ตกลงราคา ป่าแดดเคร่ืองเขียน ป่าแดดเคร่ืองเขียน คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 4,580.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 4,580.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 จา้งเหมาท าป้าย 1,030.00              ตกลงราคา น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

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

3 จา้งเหมาท าป้าย 750.00                 ตกลงราคา น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 750.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 750.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตดัหญา้ 2,850.00              ตกลงราคา ต.ยานยนต์ ต.ยานยนต์ คุณสมบติัของวสัดุ

หมายเลขครุภณัฑ ์700-48-0001 ราคาท่ีเสนอ 2,850.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 2,850.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

5 จา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 3,114.00              ตกลงราคา น.ส.ณฐัชยา   อริยสุกริม น.ส.ณฐัชยา   อริยสุกริม คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 3,114.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,114.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

6 จา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ (ส านกัปลดั) 6,500.00              ตกลงราคา บ.วิทวสัการคา้ บ.วิทวสัการคา้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 6,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,500.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร .1

แบบรายงานการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน กนัยายน 2559

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ าเภอป่าแดด  จังหวดัเชียงราย



ล าดบั งานจัดซือ้ วงเงนิงบประมาณ วธีิจัดซือ้/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

1 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 870.00                 ตกลงราคา ร้านพงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน ร้านพงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 870.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 870.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 6,998.00              ตกลงราคา บ.วิทวสัการคา้ บ.วิทวสัการคา้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 6,998.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 6,998.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

3 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กองช่าง) 7,266.00              ตกลงราคา กิจเจริญฯ กิจเจริญฯ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 7,266.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,266.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั) 4,440.00              ตกลงราคา ร้านพงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน ร้านพงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 4,440.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,440.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

5 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 1,070.00              ตกลงราคา ร้านพงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน ร้านพงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,070.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,070.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

6 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ส านกัปลดั) 5,625.00              ตกลงราคา ร้านพงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน ร้านพงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 5,625.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 5,625.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

7 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้างส าหรับซ่อมแซมสนาม 12,200.00            ตกลงราคา หจก.ทริบเป้ิล-เซเวน่ หจก.ทริบเป้ิล-เซเวน่ คุณสมบติัของวสัดุ

หญา้หน้า สนง. ราคาท่ีเสนอ 12,200.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 12,200.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

8 จดัซ้ือกระจกโคง้ และเสาพร้อมติดตั้ง 12,800.00            ตกลงราคา หจก.เชียงราย ไพร แอนร์ เรซ ดิง โปรดกัส์ หจก.เชียงราย ไพร แอนร์ เรซ ดิง โปรดกัส์ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 12,800.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 12,800.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

9 จดัซ้ือกระจกนูน 18,200.00            ตกลงราคา หจก.เชียงราย ไพร แอนร์ เรซ ดิง โปรดกัส์ หจก.เชียงราย ไพร แอนร์ เรซ ดิง โปรดกัส์ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 18,200.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 18,200.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ าเภอป่าแดด  จังหวดัเชียงราย
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แบบรายงานการด าเนินการจัดซือ้ในรอบเดอืน กนัยายน 2559



ล าดบั งานจัดซือ้ วงเงนิงบประมาณ วธีิจัดซือ้/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

10 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 446.19                 ตกลงราคา กิจเจริญฯ กิจเจริญฯ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 446.19 บาท ราคาท่ีเสนอ 446.19 บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

11 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 12,679.00            ตกลงราคา กิจเจริญฯ กิจเจริญฯ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 12,679.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 12,679.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

12 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 256.80                 ตกลงราคา กิจเจริญฯ กิจเจริญฯ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 256.80 บาท ราคาท่ีเสนอ 256.80 บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

13 จดัซ้ือครุภณัฑถ์งัดบัเพลิง 13,500.00            ตกลงราคา หจก.เชียงราย ไพร แอนร์ เรซ ดิง โปรดกัส์ หจก.เชียงราย ไพร แอนร์ เรซ ดิง โปรดกัส์ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 13,500.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 13,500.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

14 จดัซ้ือกลอ้งวงจรปิด 44,510.00            ตกลงราคา หจก. เอส พี เค สเด็ต ซพั เทเลคอม เน็ตเวิร์ด หจก. เอส พี เค สเด็ต ซพั เทเลคอม เน็ตเวิร์ด คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 44,510.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 44,510.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

15 จดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ (กองคลงั) 19,200.00            ตกลงราคา เอน็.ที. คอมพิวเตอร์ เอน็.ที. คอมพิวเตอร์ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 19,200.- บาท ราคาท่ีเสนอ 19,200.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

16 จดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ (สป.) 23,700.00            ตกลงราคา ร้านพงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน ร้านพงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 23,700.- บาท ราคาท่ีเสนอ 23,700.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

17 จดัซ้ือครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 66,464.00            ตกลงราคา ทิตเกอร์ซาวด ์จ  ากดั ทิตเกอร์ซาวด ์จ  ากดั คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 66,464.- บาท ราคาท่ีเสนอ 66,464.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

18 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั) 6,970.00              ตกลงราคา ร้านพงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน ร้านพงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 6,970.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,970.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร .1

แบบรายงานการด าเนินการจัดซือ้ในรอบเดอืน กนัยายน 2559

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ าเภอป่าแดด  จังหวดัเชียงราย



ล าดบั งานจัดซือ้ วงเงนิงบประมาณ วธีิจัดซือ้/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

19 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 23,700.00            ตกลงราคา ร้านพงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน ร้านพงษศ์กัด์ิเคร่ืองเขียน คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 23,700.- บาท ราคาท่ีเสนอ 23,700.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

20 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3,949.00              ตกลงราคา บ.วิทวสัการคา้ บ.วิทวสัการคา้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 3,949.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 3,949.-  บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

21 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 7,795.00              ตกลงราคา บ.วิทวสัการคา้ บ.วิทวสัการคา้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 7,795.-   บาท ราคาท่ีเสนอ 7,795.-   บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

22 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 19,159.00            ตกลงราคา บ.วิทวสัการคา้ บ.วิทวสัการคา้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 19,159.-   บาท ราคาท่ีเสนอ 19,159.-   บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

23 จดัซ้ือน ้าด่ืม 550.00                 ตกลงราคา นายสิริวฒันา   ดูแกว้ นายสิริวฒันา   ดูแกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 550.-   บาท ราคาท่ีเสนอ 550.-   บาท สมราคาท่ีเสนอราคา
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แบบรายงานการด าเนินการจัดซือ้ในรอบเดอืน กนัยายน 2559
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