
ล าดับ งานจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิจัดซือ้/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

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 1,830.00                ตกลงราคา นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,830.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,830.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

9 จา้งเหมาบริการงานเก็บขยะมูลฝอย 1,830.00                ตกลงราคา นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,830.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,830.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา
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แบบรายงานการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ าเภอป่าแดด  จังหวดัเชียงราย



ล าดับ งานจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิจัดซือ้/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

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

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

11 จา้งเหมาค่าอาหารประชุมสภาในวนัท่ี 14 ก.ค. 60 3,150.00                ตกลงราคา นางโฉมยงค ์   อินต๊ะแสน นางโฉมยงค ์   อินต๊ะแสน คุณสมบติัของวสัดุ

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

12 จา้งเหมาท าป้ายโครงการจดัหาพนัธุ์ปลา ปล่อยแหล่ง 720.00                   ตกลงราคา น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

น ้าธรรมชาติ ราคาท่ีเสนอ 720.- บาท ราคาท่ีเสนอ 720.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

13 จา้งเหมาท าอาหารโครงการอบรมเยาวชนสมัพนัธ์ 6,110.00                ตกลงราคา นางโฉมยงค ์   อินต๊ะแสน นางโฉมยงค ์   อินต๊ะแสน คุณสมบติัของวสัดุ

ป้องกนัฯ ราคาท่ีเสนอ 6,110.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,110.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

14 จา้เหมาจดัท าป้ายโครงการอบรมเยาวชนสมัพนัธุ์ป้องกนั 360.00                   ตกลงราคา น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

และต่อตา้นยาเสพติด ราคาท่ีเสนอ 360.- บาท ราคาท่ีเสนอ 360.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

15 จา้เหมาท าป้ายกิจกรรม 5 ส. วนั Big Cleaning Day 250.00                   ตกลงราคา น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 250.- บาท ราคาท่ีเสนอ 250.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

16 จา้งเหมาท าป้ายกิจกรรมปลูกตน้ดาวเรือง 250.00                   ตกลงราคา น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 250.- บาท ราคาท่ีเสนอ 250.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

17 จา้งเหมาจดัท าป้ายเฉลิมพระเกียรติพระเจา้อยูห่วั 540.00                   ตกลงราคา น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

มหาวิชราลงกรณ ราคาท่ีเสนอ 540.- บาท ราคาท่ีเสนอ 540.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

18 จา้งเหมาท าป้ายถวายความอาลยัพระบาทสมเด็จ 540.00                   ตกลงราคา น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราคาท่ีเสนอ 540.- บาท ราคาท่ีเสนอ 540.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา
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แบบรายงานการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ าเภอป่าแดด  จังหวดัเชียงราย



ล าดับ งานจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิจัดซือ้/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

19 จา้งเหมาท าอาหารในการประชุมสภาวนัท่ี 31 ก.ค. 60 3,150.00                ตกลงราคา นางโฉมยงค ์   อินต๊ะแสน นางโฉมยงค ์   อินต๊ะแสน คุณสมบติัของวสัดุ

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

20 จา้งเหมาซ่อมแซมกลอ้งวงจรปิดในส านกังาน 2,850.00                ตกลงราคา หจก.ที.เค.ซพัพลาย เชียงราย หจก.ที.เค.ซพัพลาย เชียงราย คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 2,850.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,850.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

21 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 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
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(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

1 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 819.00                   ตกลงราคา หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 819.- บาท ราคาท่ีเสนอ 819.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 2,750.00                ตกลงราคา หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 2,750.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,750.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

3 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 5,416.00                ตกลงราคา บ.วิทวสัการคา้ จ  ากดั บ.วิทวสัการคา้ จ  ากดั คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 5,416.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,416.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร 584.22                   ตกลงราคา บ.กิจเจริญป่าแดด จ ากดั บ.กิจเจริญป่าแดด จ ากดั คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 584.22 บาท ราคาท่ีเสนอ 584.22 บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

5 ซ้ือวสัดุ อุปกรณ์อ่ืนๆ โครงการอบรมเยาวชน 1,525.00                ตกลงราคา น.ส.จิราพร   สุขใจ น.ส.จิราพร   สุขใจ คุณสมบติัของวสัดุ

สมัพนัธ์ป้องกนัและต่อตา้นยาเสพติด ราคาท่ีเสนอ 1,525.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,525.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

6 จดัซ้ือรูปพร้อมกรอบรูป 2,300.00                ตกลงราคา น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กุสุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 2,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,300.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

7 ซ้ือวสัดุส านกังาน 3,280.00                ตกลงราคา หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 3,280.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,280.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

8 ซ้ือวสัดุส านกังาน 608.00                   ตกลงราคา วิทวสัการคา้ วิทวสัการคา้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 608.- บาท ราคาท่ีเสนอ 608.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

9 จดัซ้ือน ้าด่ืมชุมชนศรีมงคล 790.00                   ตกลงราคา นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 790.- บาท ราคาท่ีเสนอ 790.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ าเภอป่าแดด  จังหวดัเชียงราย
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ล าดับ งานจัดซือ้ วงเงนิงบประมาณ วธีิจัดซือ้/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

10 จดัซ้ือแบตเตอร่ีไฟกระพริบโซล่าเซลล์ 5,550.00                ตกลงราคา หจก.ที.เค.ซพัพลาย เชียงราย หจก.ที.เค.ซพัพลาย เชียงราย คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 5,550.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,550.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

11 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 72,700.00              ตกลงราคา หจก.สุขสวสัด์ิ   คอนกรีต หจก.สุขสวสัด์ิ   คอนกรีต คุณสมบติัครบถว้น

จ านวน 2 จุด ราคาท่ีเสนอ 72,700.- บาท ราคาท่ีเสนอ 72,700.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

12 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน ้า คสล. ม.8 190,000.00            ตกลงราคา หจก.สุขสวสัด์ิ   คอนกรีต หจก.สุขสวสัด์ิ   คอนกรีต คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 190,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 190,000.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

13 โครงการซ่อมแซมท่อ คสล. ม.2 30,000.00              ตกลงราคา หจก.เชาวนพาณิชย์ หจก.เชาวนพาณิชย์ คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 30,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 30,000.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

14 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กภายในต าบล 15,000.00              ตกลงราคา หจก.เชาวนพาณิชย์ หจก.เชาวนพาณิชย์ คุณสมบติัครบถว้น

ศรีโพธ์ิเงิน จ  านวน 1 จุด นานายประเสริฐ  เทียมวงหลา้ ราคาท่ีเสนอ 15,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 15,000.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

15 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน ้า คสล. จ านวน 4 จุด 82,000.00              ตกลงราคา หจก.เชาวนพาณิชย์ หจก.เชาวนพาณิชย์ คุณสมบติัครบถว้น

หมู.่2,หมู.่1,หมู.่2,หมู.่7 ราคาท่ีเสนอ 82,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 82,000.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

16 จ่ายขาดเงินสะสมโครงการวางท่อระบายน ้า คสล. 117,200.00            ตกลงราคา หจก.สุขสวสัด์ิ   คอนกรีต หจก.สุขสวสัด์ิ   คอนกรีต คุณสมบติัครบถว้น

พร้อมบ่อพกั ซอยบา้นนางผ่องพรร     เผ่ือแผ่  ม.7 ราคาท่ีเสนอ 117,200.- บาท ราคาท่ีเสนอ 117,200.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร .1

แบบรายงานการด าเนินการจัดซือ้ในรอบเดือน กรกฎาคม 2560

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ าเภอป่าแดด  จังหวดัเชียงราย


