
ล าดบั งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

1 จา้งเหมาบริการงานบนัทึกขอ้มลู 1 อตัรา 6,100.00                   ตกลงราคา น.ส.พรพิมล   สายเครือแปง น.ส.พรพิมล   สายเครือแปง คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 6,100.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,100.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 6,100.00                   ตกลงราคา น.ส.มธุรส   เครือสายใจ น.ส.มธุรส   เครือสายใจ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 6,100.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,100.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

3 จา้งเหมาบริการดา้นงานพสัดุ 6,100.00                   ตกลงราคา นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์  ถาปัน คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 6,100.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,100.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 จา้งเหมาบริการงานขบัรถยนตข์องเทศบาลฯ 7,500.00                   ตกลงราคา นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

5 จา้งเหมาบริการงานขบัรถยนตข์องเทศบาลฯ 7,500.00                   ตกลงราคา นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

6 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 7,500.00                   ตกลงราคา นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

7 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมลูฝอย 2,440.00                   ตกลงราคา นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 2,440.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,440.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

8 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมลูฝอย 2,440.00                   ตกลงราคา นายทรงศด์ิั   แสงกลม นายทรงศด์ิั   แสงกลม คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 2,440.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,440.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

9 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 7,000.00                   ตกลงราคา นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

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

10 จา้งเหมาบริการศนูยจ์ดัซ้ือจดัจา้งระดบัอ าเภอ 8,120.00                   ตกลงราคา น.ส.ณัฐชยา   อริยสุกริม น.ส.ณัฐชยา   อริยสุกริม คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 8,120.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,120.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา
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แบบรายงานการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน กมุภาพนัธ์ 2560
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ล าดบั งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

11 ขออนุมติัด าเนินการตรวจสอบสภาพและซ่อม 9,435.05                   ตกลงราคา บ.มิตซูพนัลา้น จ ากดั บ.มิตซูพนัลา้น จ ากดั คุณสมบติัของวสัดุ

บ ารุงรถยนตส่์วนกลางทะเบียน กม 5323 ชร ราคาท่ีเสนอ 9,435.05 บาท ราคาท่ีเสนอ 9,435.05 บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

12 ขออนุมติัเบิกจ่ายค่า่เล้ียงรับรองในการประชุม 3,150.00                   ตกลงราคา น.ส.ใฝทอง   วงคห์ลวง น.ส.ใฝทอง   วงคห์ลวง คุณสมบติัของวสัดุ

สภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัแรก พ.ศ.2560 คร้ังท่ี 1 ราคาท่ีเสนอ 3,150.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,150.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

13 จา้งเหมาปรับเกรดบ่อขยะมอ่นป่าเหียง 5,000.00                   ตกลงราคา นายมัง่   เลิศชุ่ม นายมัง่   เลิศชุ่ม คุณสมบติัของวสัดุ

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

14 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ 1,740.00                   ตกลงราคา ร้านเอกคอม ร้านเอกคอม คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,740.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,740.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

15 จา้งเหมาท าอาหารในการประชุมสภาเทศบาล 3,150.00                   ตกลงราคา นางนวลอนงค ์  นามแกว้ นางนวลอนงค ์  นามแกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

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

16 จา้งเหมาจดัท าอาหารประชุมคณะกรรมการพฒันา 450.00                      ตกลงราคา นางนงลกัษณ์   อุ่นเป็ง นางนงลกัษณ์   อุ่นเป็ง คุณสมบติัของวสัดุ

เทศบาลฯ เพ่ือพิจารณาร่างแผนสามปี ราคาท่ีเสนอ 450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 450.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

17 ซ่อมสญัญาณไฟฉุกเฉินรถยนตก์ูชี้พ และติดตั้งชุดไฟ 6,000.00                   ตกลงราคา ร้านสมาร์ท คอมมนิูเคชัน่ ร้านสมาร์ท คอมมนิูเคชัน่ คุณสมบติัของวสัดุ

สปอร์ตไลทส่์องสว่างบนหลงัคา่รถกูชี้พ ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

18 รับเงินอุดหนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 1,740.00                   ตกลงราคา ร้านเอกคอม ร้านเอกคอม คุณสมบติัของวสัดุ

จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ ราคาท่ีเสนอ 1,740.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,740.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา
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แบบรายงานการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน กมุภาพนัธ์ 2560
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ล าดบั งานจัดซื้อ วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

1 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ซ้ือจาระบี 1,610.00                   ตกลงราคา รวมศกัด์ิซีเมนบลอ็ค รวมศกัด์ิซีเมนบลอ็ค คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,610.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,610.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 จดัซ้ือครุภณัฑง์านบา้นงานครัว (ถงัขยะอนัตราย) 37,500.00                 ตกลงราคา ร้านหวัฝายบุญลอ้มพาณิชย์ ร้านหวัฝายบุญลอ้มพาณิชย์ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 37,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 37,500.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

3 รับเงินอุดหนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2,760.00                   ตกลงราคา หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ระดบัอ าเภอ จดัซ้ือกระดาษ ราคาท่ีเสนอ 2,760.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,760.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 ซ้ือน ้าด่ืม เอม็พี 410.00                      ตกลงราคา นายสิริวฒันายทุธ   ดูแกว้ นายสิริวฒันายทุธ   ดูแกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 410.- บาท ราคาท่ีเสนอ 410.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

5 จดัซ้ือวสัดุในการซ่อมแซมไฟฟ้า 18,419.00                 ตกลงราคา ร้านพิสิษฐ์การไฟฟ้า ร้านพิสิษฐ์การไฟฟ้า คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 18,419.- บาท ราคาท่ีเสนอ 18,419.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

6 จดัซ้ือวสัดุส านกังานกองการศึกษา 14,025.00                 ตกลงราคา หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 14,025.- บาท ราคาท่ีเสนอ 14,025.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

7 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 6,123.00                   ตกลงราคา หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 6,123.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,123.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1
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