
ล าดับ งานจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาทีเ่สนอ

1 จา้งเหมางานบริการงานบนัทึกขอ้มูล 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 จา้งเหมาบริการงานขบัรถยนตข์องเทศบาลฯ 7,500.00              ตกลงราคา นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า คุณสมบติัของวสัดุ

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

4 จา้งเหมาบริการงานขบัรถยนตข์องเทศบาลฯ 7,500.00              ตกลงราคา นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ คุณสมบติัของวสัดุ

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

5 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 7,500.00              ตกลงราคา นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม คุณสมบติัของวสัดุ

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

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

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

7 จา้งเหมาบริการ ดา้นการบริหารพสัดุ 6,100.00              ตกลงราคา นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์  ถาปัน คุณสมบติัของวสัดุ

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

8 จา้งเหมาบริการงานเก็บขยะมูลฝอย 3,050.00              ตกลงราคา นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 3,050.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,050.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

9 จา้งเหมาบริการงานเก็บขยะมูลฝอย 3,050.00              ตกลงราคา นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 3,050.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,050.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา
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ล าดับ งานจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาทีเ่สนอ

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

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

11 จา้งเหมาท าป้ายโครงการบวชป่าชุมชน 720.00                 ตกลงราคา น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 750.- บาท ราคาท่ีเสนอ 750.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

12 จา้งเหมาท าป้ายโครงการจดัท าฝายชลอน ้า 360.00                 ตกลงราคา น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 360.- บาท ราคาท่ีเสนอ 360.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

14 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,670.00              ตกลงราคา หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 4,670.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,670.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

15 จา้งเหมาท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 1,650.00              ตกลงราคา ร้าน ป่าแดดแอร์ ร้าน ป่าแดดแอร์ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,650.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,650.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ าเภอป่าแดด  จังหวดัเชียงราย
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ล าดับ งานจัดซื้อ วงเงนิงบประมาณ วธีิจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาทีเ่สนอ

1 ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการสร้างฝายชลอน ้า 29,400.00            ตกลงราคา หจก.สุขสวสัด์ิ คอนกรีต หจก.สุขสวสัด์ิ คอนกรีต คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 29,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 29,400.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 ซ้ือน ้าด่ืมชุมชนศรีมงคล 470.00                 ตกลงราคา นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 470.- บาท ราคาท่ีเสนอ 470.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

3 จดัซ้ือเคร่ืองอดัพลาสติก 8,000.00              ตกลงราคา บ. 3 อาร์ ประเทศไทย จ ากดั บ. 3 อาร์ ประเทศไทย จ ากดั คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (ทอ้งถ่ินอ าเภอ) 5,250.00              ตกลงราคา หจก.ที.เค.ซพัพลาย เชียงราย หจก.ที.เค.ซพัพลาย เชียงราย คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 5,250.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,250.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

5 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเคร่ืองพิมพ)์ 3,840.00              ตกลงราคา หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 3,840.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,840.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

6 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 5,153.00              ตกลงราคา หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 5,153.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,153.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

7 จดัซ้ือทรายก าจดัลูกน ้ายงุลาย 12,000.00            ตกลงราคา หจก.ยพิุน ซพัพลาย หจก.ยพิุน ซพัพลาย คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 12,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 12,000.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

8 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,600.00              ตกลงราคา เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,600.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

9 จดัซ้ือน ้าด่ืมชุมชนศรีมงคล 920.00                 ตกลงราคา นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 920.- บาท ราคาท่ีเสนอ 920.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา
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10 จดัซ้ือวสัดุเพ่ือใชใ้นการจดัสถานท่ีเพ่ือเป็น 11,400.00            ตกลงราคา หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

การถวายความอาลยั ราคาท่ีเสนอ 11,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 11,400.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

11 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หมึกเคร่ืองพิมพ์ 3,840.00              ตกลงราคา หจก. เมง็ราย ซพัพลาย เซอร์วิส หจก. เมง็ราย ซพัพลาย เซอร์วิส คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 3,840.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,840.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

12 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียน 11,730.00            ตกลงราคา สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย คุณสมบติัของวสัดุ

ศรีโพธ์ิเงินวิทยา ราคาท่ีเสนอ 11,730.- บาท ราคาท่ีเสนอ 11,730.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

13 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนยพ์ฒันา 2,346.00              ตกลงราคา สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย คุณสมบติัของวสัดุ

เด็กเล็ก ราคาท่ีเสนอ 2,346.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,346.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

14 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 660.00                 ตกลงราคา สหอีเล็คโทรนิคส์ สหอีเล็คโทรนิคส์ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 660.- บาท ราคาท่ีเสนอ 660.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา
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