
ล าดบั งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

1 จา้งเหมางานบริการงานบนัทึกขอ้มลู 3,327.00                ตกลงราคา น.ส.พรพิมล   สายเครือแปง น.ส.พรพิมล   สายเครือแปง คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 3,327.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,327.- 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 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมลูฝอย 2,440.00                ตกลงราคา นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า คุณสมบติัของวสัดุ

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

9 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมลูฝอย 2,440.00                ตกลงราคา นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ คุณสมบติัของวสัดุ

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1

แบบรายงานการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน 2560

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย



ล าดบั งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

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

11 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการปลูกหญา้แฝก 360.00                   ตกลงราคา น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 360.- บาท ราคาท่ีเสนอ 360.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

12 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการทอ้งถ่ินไทย 360.00                   ตกลงราคา น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ร่วมใจภกัด์ิ รักษพ้ื์นท่ีสีเขียว ราคาท่ีเสนอ 360.- บาท ราคาท่ีเสนอ 360.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

13 จา้งเหมาท าอาหาร 3,150.00                ตกลงราคา นางนวลอนงค ์  นามแกว้ นางนวลอนงค ์  นามแกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

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

14 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอาการกองช่าง 550.00                   ตกลงราคา ร้าน ป่าแดดแอร์ ร้าน ป่าแดดแอร์ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 550.- บาท ราคาท่ีเสนอ 550.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

15 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,250.00                ตกลงราคา หจก.เมง็ราย ซพัพลาย เซอร์วิส หจก.เมง็ราย ซพัพลาย เซอร์วิส คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,250.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,250.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

16 จา้งเหมาท าความสะอาดป้ัมไฮโดรลิค รถขยะ 2,700.00                ตกลงราคา อู่จ  ารัสยนต์ อู่จ  ารัสยนต์ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 2,700.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,700.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

17 จา้งเหมาท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 5,500.00                ตกลงราคา ร้าน ป่าแดดแอร์ ร้าน ป่าแดดแอร์ คุณสมบติัของวสัดุ

ส านกัปลดั ราคาท่ีเสนอ 5,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,500.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

18 จา้งเหมาจดัท าโบนสั ปี 2560 11,000.00              ตกลงราคา ม. ราชภฎัเชียงราย ม. ราชภฎัเชียงราย คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 11,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 11,000.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา
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19 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 3,040.00                ตกลงราคา หจก.เมง็ราย ซพัพลาย เซอร์วิส หจก.เมง็ราย ซพัพลาย เซอร์วิส คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 3,040.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,040.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

20 จา้งเหมาจดัท าอาหารว่างเล้ียงรับรองการประชุม 750.00                   ตกลงราคา นางนวลอนงค ์  นามแกว้ นางนวลอนงค ์  นามแกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 750.- บาท ราคาท่ีเสนอ 750.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

21 จา้งเหมาจดัท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 340.00                   ตกลงราคา นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 340.- บาท ราคาท่ีเสนอ 340.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

22 จา้งเหมาท าป้ายประดิษฐ์ดอกไมจ้นัทน์ 250.00                   ตกลงราคา น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 250.- บาท ราคาท่ีเสนอ 250.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

23 จา้งเหมาท าป้ายโครงการหล่อเทียนถวายเน่ืองใน 1,220.00                ตกลงราคา น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

เทศกาลวนัเขา้พรรษา ราคาท่ีเสนอ 1,220.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,220.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 640,000.00            ตกลงราคา นางเนตรนรินทร์   ดวงแกว้ นางเนตรนรินทร์   ดวงแกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

สายบา้นนายประทีป  สิทธิสิงห์  ม.1 ราคาท่ีเสนอ 640,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 640,000.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา
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แบบรายงานการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน 2560
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ล าดบั งานจัดซื้อ วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

1 จดัซ้ือวสัดุน ้าด่ืมส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 1,500.00                ตกลงราคา น.ส.หยาดพิรุณ   ทะสุ น.ส.หยาดพิรุณ   ทะสุ คุณสมบติัของวสัดุ

โครงการปลูกหญา้แฝก ราคาท่ีเสนอ 1,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,500.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว กองการศึกษา 4,850.00                ตกลงราคา หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 4,850.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,850.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

3 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  ส านกัปลดั 19,320.00              ตกลงราคา หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส หจก.เมง็รายซพัพลายเซอร์วิส คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 19,320.- บาท ราคาท่ีเสนอ 19,320.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว ส านกัปลดั 2,716.00                ตกลงราคา หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 2,716.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,716.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

5 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กล่องใส่ของฝาลอ็ค) 900.00                   ตกลงราคา หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 900.- บาท ราคาท่ีเสนอ 900.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

6 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 9,310.00                ตกลงราคา หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 9,310.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,310.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

7 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,930.00                ตกลงราคา บริษทั เชียงราย ดนตรี จ  ากดั บริษทั เชียงราย ดนตรี จ  ากดั คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 4,930.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,930.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

8 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 3,901.00                ตกลงราคา หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 3,901.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,901.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

9 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 796.00                   ตกลงราคา บริษทั วทัวสัการคา้ จ  ากดั บริษทั วทัวสัการคา้ จ  ากดั คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 796.- บาท ราคาท่ีเสนอ 796.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย
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10 จดัซ้ือน ้าด่ืมชุมชนศรีมงคล 630.00                   ตกลงราคา นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 630.- บาท ราคาท่ีเสนอ 630.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา


