
ล าดบั งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

1 จา้งเหมาบริการงานบึนทึกขอ้มลู 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

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1

แบบรายงานการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2560

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย



ล าดบั งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

11 จดัซ้ือน ้าด่ืม ภทัระน ้าด่ืม 1,360.00               ตกลงราคา นายลพ   มลูสถาน นายลพ   มลูสถาน คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,360.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,360.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

12 จา้งเหมาท าเบาะนัง่ในกระบะทา้ยรถ 3,500.00               ตกลงราคา นายถาวร   ปัญญางาม นายถาวร   ปัญญางาม คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 3,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,500.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

13 จา้งเหมาซ่อมรถน ้าเอนกประสงคฯ์ 13,989.47             ตกลงราคา บ.อีซูซุ เชียงรายบริการ (2002) บ.อีซูซุ เชียงรายบริการ (2002) คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 13,989.47.- บาท ราคาท่ีเสนอ 13,989.47.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

14 จา้งเหมาซ่อมรถน ้าเอนกประสงคฯ์ 4,939.77               ตกลงราคา บ.อีซูซุ เชียงรายบริการ (2002) บ.อีซูซุ เชียงรายบริการ (2002) คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 4,939.77 บาท ราคาท่ีเสนอ 4,939.77 บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

15 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน มีนาคม 2560 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

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1

แบบรายงานการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2560

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย



ล าดบั งานจัดซื้อ วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

1 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 10,912.00             ตกลงราคา หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 10,912.- บาท ราคาท่ีเสนอ 10,912.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร 7,400.00               ตกลงราคา หจก. สวนหนงัสือ หจก. สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 7,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,400.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

3 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 10,439.00             ตกลงราคา หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 10,439.- บาท ราคาท่ีเสนอ 10,439.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 จดัซ้ือคอมพิวเตอร์กองคลงั 31,600.00             ตกลงราคา หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 31,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 31,600.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

5 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียนศรีโพธ์ิเงินวิทยา 31,999.44             ตกลงราคา สหกรณ์โคนมเชียงราย จ  ากดั สหกรณ์โคนมเชียงราย จ  ากดั คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 31,999.44 บาท ราคาท่ีเสนอ 31,999.44 บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

6 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม)ศพด. 5,333.24               ตกลงราคา สหกรณ์โคนมเชียงราย จ  ากดั สหกรณ์โคนมเชียงราย จ  ากดั คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 5,333.24 บาท ราคาท่ีเสนอ 5,333.24 บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

7 จดัซ้ืออุปกรณ์กูชี้พ 9,050.00               ตกลงราคา ร้านสมาร์ทคอมมนิูเคชัน่ ร้านสมาร์ทคอมมนิูเคชัน่ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 9,050.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,050.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

8 จดัซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1,300.00               ตกลงราคา หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,300.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1

แบบรายงานการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดอืน มนีาคม 2560

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย


