
ล าดับ งานจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิจัดซือ้/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

1 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 6,600.00                     ตกลงราคา หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส คุณสมบติัของวสัดุ

กองช่าง ราคาท่ีเสนอ 6,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,600.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 8,750.00                     ตกลงราคา หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส คุณสมบติัของวสัดุ

กองคลงั ราคาท่ีเสนอ 8,750.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,750.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

3 จา้งเหมาท าป้ายรณรงคต์ามโครงการ 2,880.00                     ตกลงราคา น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ตั้งจุดตรวจ จุดสกดั ราคาท่ีเสนอ 2,880.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,880.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 ปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณท่ีทิ้งขยะมูลฝอย 4,800.00                     ตกลงราคา นายมัง่   เลิศชุ่ม นายมัง่   เลิศชุ่ม คุณสมบติัของวสัดุ

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

5 จา้งเหมาซ่อมแซมรถจกัรยานยนต์ 450.00                        ตกลงราคา นายกมล   อินทะวงศ์ นายกมล   อินทะวงศ์ คุณสมบติัของวสัดุ

ขรย 358 ชร ราคาท่ีเสนอ 450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 450.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

6 จา้งเหมาบริการงานบนัทึกขอ้มูล 6,100.00                     ตกลงราคา น.ส.พรพิมล   สายเครือแปง น.ส.พรพิมล   สายเครือแปง คุณสมบติัของวสัดุ

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

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

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

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

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

9 จา้งเหมาบริการงานขบัรถยนตข์องเทศบาลฯ 7,500.00                     ตกลงราคา นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา
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ล าดับ งานจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิจัดซือ้/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

10 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 7,500.00                     ตกลงราคา นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม คุณสมบติัของวสัดุ

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

11 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดท่ีท าการ 7,000.00                     ตกลงราคา นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

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

12 จา้งเหมาบริการดา้นการบริหารพสัดุ 6,100.00                     ตกลงราคา นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์  ถาปัน คุณสมบติัของวสัดุ

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

13 จา้งเหมาบริการงานเก็บขยะมูลฝอย 2,440.00                     ตกลงราคา นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี คุณสมบติัของวสัดุ

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

14 จา้งเหมาบริการงานเก็บขยะมูลฝอย 2,440.00                     ตกลงราคา นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม คุณสมบติัของวสัดุ

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

15 จา้งเหมาบริการศูนยจ์ดัซ้ือจดัจา้งระดบัอ าเภอ 8,120.00                     ตกลงราคา น.ส.ณฐัชยา   อริยสุกริม น.ส.ณฐัชยา   อริยสุกริม คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 8,120.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,120.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

16 การส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 11,000.00                   ตกลงราคา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย คุณสมบติัของวสัดุ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ราคาท่ีเสนอ 11,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 11,000.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา
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ล าดับ งานจัดซือ้ วงเงนิงบประมาณ วธีิจัดซือ้/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

1 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ารวจ กลอ้งวดัมุมกองช่าง 109,500.00                ตกลงราคา หจก.เชียงราย ซี.ไอ.จี. จ ากดั หจก.เชียงราย ซี.ไอ.จี. จ ากดั คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 109,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 109,500.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 ซ้ือน ้าด่ืมชุมชนศรีมงคล 670.00                        ตกลงราคา นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 670.- บาท ราคาท่ีเสนอ 670.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

3 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ กองช่าง 28,810.00                   ตกลงราคา หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 28,810.- บาท ราคาท่ีเสนอ 28,810.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 ซ้ือกระเบ้ือง 48,863.00                   ตกลงราคา ร้าน รวมศกัด์ิซีเมนตบ์ล๊อค ร้าน รวมศกัด์ิซีเมนตบ์ล๊อค คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 48,863.- บาท ราคาท่ีเสนอ 48,863.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

5 ซ้ือวสัดุส านกังาน 4,070.00                     ตกลงราคา หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 4,070.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,070.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา
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