
ล าดบั งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

1 จา้งเหมางานบริการงานบนัทึกขอ้มลู 6,100.00                ตกลงราคา น.ส.พรพิมล   สายเครือแปง น.ส.พรพิมล   สายเครือแปง คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 6,100.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,100.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

2 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 5,490.00                ตกลงราคา น.ส.มธุรส   เครือสายใจ น.ส.มธุรส   เครือสายใจ คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 5,490.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,490.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

3 จา้งเหมาบริการงานขบัรถยนตข์องเทศบาลฯ 7,500.00                ตกลงราคา นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

4 จา้งเหมาบริการงานขบัรถยนตข์องเทศบาลฯ 7,500.00                ตกลงราคา นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

5 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 7,500.00                ตกลงราคา นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,500.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

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

ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

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

ราคาท่ีเสนอ 6,100.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,100.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

8 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมลูฝอย 2,745.00                ตกลงราคา นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 2,745.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,745.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

9 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมลูฝอย 2,745.00                ตกลงราคา นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 2,745.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,745.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1

แบบรายงานการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 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 คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 8,120.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,120.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

11 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,500.00                ตกลงราคา หจก.เอส.พี.ซพัพลาย โอ.เอ หจก.เอส.พี.ซพัพลาย โอ.เอ คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 2,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,500.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

12 จา้งเหมาท าป้ายโครงการซกัซอ้มแผนป้องกนั 300.00                   ตกลงราคา น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 300.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

13 จา้งเหมาท าอาหารโครงการซกัซอ้มแผนป้องกนั 16,250.00              ตกลงราคา นางโฉมยงค ์   อินตะ๊แสน นางโฉมยงค ์   อินตะ๊แสน คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 16,250.- บาท ราคาท่ีเสนอ 16,250.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

14 จา้งเหมาจดัท าป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจา้ 540.00                   ตกลงราคา น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัครบถว้น

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในราชการท่ี 9 ราคาท่ีเสนอ 540.- บาท ราคาท่ีเสนอ 540.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

15 จา้งเหมาท าอาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 4,200.00                ตกลงราคา นางนวลอนงค ์  นามแกว้ นางนวลอนงค ์  นามแกว้ คุณสมบติัครบถว้น

โครงการจดังานวนัแมแ่ห่งชาติ ประจ าปี 2560 ราคาท่ีเสนอ 4,200.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,200.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

16 จา้งเหมาท าป้ายโครงการจดังานวนัแมแ่ห่งชาติ 400.00                   ตกลงราคา น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัครบถว้น

ประจ าปี 2560 ราคาท่ีเสนอ 400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 400.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

17 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณท่ีทิ้งขยะมลูฝอย ม.1 5,000.00                ตกลงราคา นายมัง่    เลิศชุ่ม นายมัง่    เลิศชุ่ม คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

18 จา้งเหมาท าป้ายโครงการรณงคป้์องกนัโรคเอดส์ 500.00                   ตกลงราคา น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 500.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1

แบบรายงานการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2560

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย



ล าดบั งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

19 จา้งเหมาท าอาหารในโครงการรณงคป้์องกนัโรคเอดส์ 5,200.00                ตกลงราคา นางโฉมยงค ์   อินตะ๊แสน นางโฉมยงค ์   อินตะ๊แสน คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 5,200.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,200.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

20 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,100.00                ตกลงราคา หจก.เมง็รายซพัพลาย เซอร์วิส หจก.เมง็รายซพัพลาย เซอร์วิส คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 4,100.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,100.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

21 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 5,900.00                ตกลงราคา หจก.เมง็รายซพัพลาย เซอร์วิส หจก.เมง็รายซพัพลาย เซอร์วิส คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 5,900.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,900.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

22 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 6,500.00                ตกลงราคา หจก. ที.เค.ซพัพลาย เชียงราย หจก. ที.เค.ซพัพลาย เชียงราย คุณสมบติัครบถว้น

ศนูยจ์ดัซ้ือจดัจา้งอ าเภอป่าแดด ราคาท่ีเสนอ 6,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,500.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

23 จา้งเหมาจดัท าอาหารโครงการขบัข่ีปลอดภยั 6,110.00                ตกลงราคา นางโฉมยงค ์   อินตะ๊แสน นางโฉมยงค ์   อินตะ๊แสน คุณสมบติัครบถว้น

สร้างวินยัจราจร ราคาท่ีเสนอ 6,110.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,110.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

24 จดัท าป้ายโครงการขบัข่ีปลอดภยัสร้างวินยัจราจร 900.00                   ตกลงราคา น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 900.- บาท ราคาท่ีเสนอ 900.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

25 จา้งเหมาท าโครงป้ายติดรถยนตส่์วนกลาง 2,500.00                ตกลงราคา นายสมพงค ์   ยารวง นายสมพงค ์   ยารวง คุณสมบติัครบถว้น

เพ่ือประชาสมัพนัธ์ ราคาท่ีเสนอ 2,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,500.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

26 จา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์และเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,750.00                ตกลงราคา ร้านเอกคอม ร้านเอกคอม คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 4,750.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,750.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1

แบบรายงานการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2560

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย



ล าดบั งานจัดซื้อ วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

1 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ์ 3,100.00                ตกลงราคา นายอนนัต ์   มชัฌิมานนท์ นายอนนัต ์   มชัฌิมานนท์ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 3,100.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,100.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 จดัซ้ือแบบพิมพ์ 8,445.00                ตกลงราคา โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดนฯ โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดนฯ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 8,445.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,445.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

3 จดัซ้ือแกส๊แอลพีจี 800.00                   ตกลงราคา น.ส.หยาดพิรุณ    ทะสุ น.ส.หยาดพิรุณ    ทะสุ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 800.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร (ดอกดาวเรือง) 20,000.00              ตกลงราคา บา้นบวัสายพิน บา้นบวัสายพิน คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 20,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 20,000.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

5 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงโครงการซกัซอ้มแผนป้องกนั 1,000.00                ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรป่าแดด  จ  ากดัสหกรณ์การเกษตรป่าแดด  จ  ากดั คุณสมบติัของวสัดุ

และบรรเทาสาธาภยัต าบลศรีโพธ์ิเงิน ราคาท่ีเสนอ 1,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,000.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

6 จดัซ้ือกระดาษถ่าย 80 g 3,450.00                ตกลงราคา หจก. สวนหนงัสือ หจก. สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 3,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,450.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

7 จดัซ้ือวสัดุส านกังานในการประดิษฐ์ดอกไมจ้นัทน์ 1,175.00                ตกลงราคา หจก. สวนหนงัสือ หจก. สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 1,175.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,175.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

8 จดัซ้ือวสัดุในการจดัสถานท่ีเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 4,843.00                ตกลงราคา หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ราคาท่ีเสนอ 4,843.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,843.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

9 จดัซ้ือวสัดุขาตั้งไมก้รอบรูป 900.00                   ตกลงราคา น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 900.- บาท ราคาท่ีเสนอ 900.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

10 จดัซ้ือผงเคมีโครงการซกัซอ้มแผนป้องกนั 6,000.00                ตกลงราคา ร้านมือโปรดบัเพลิง ร้านมือโปรดบัเพลิง คุณสมบติัของวสัดุ

และบรรเทาสาธาภยัต าบลศรีโพธ์ิเงิน ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1

แบบรายงานการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดอืน สิงหาคม 2560



ล าดบั งานจัดซื้อ วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

11 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 430.00                   ตกลงราคา หจก. สวนหนงัสือ หจก. สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 430.- บาท ราคาท่ีเสนอ 430.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

12 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 8,840.00                ตกลงราคา หจก.เมง็รายซพัพลาย เซอร์วิส หจก.เมง็รายซพัพลาย เซอร์วิส คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 8,840.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,840.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

13 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน (โตะ๊หินอ่อน) 7,062.00                ตกลงราคา บ. กิจเจริญป่าแดด จ ากดั บ. กิจเจริญป่าแดด จ ากดั คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 7,062.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,062.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

14 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน ศนูยจ์ดัซ้ือจดัจา้งระดบัอ าเภอ 18,095.00              ตกลงราคา หจก. สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 18,095.- บาท ราคาท่ีเสนอ 18,095.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

15 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 15,425.00              ตกลงราคา หจก. สวนหนงัสือ หจก. สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 15,425.- บาท ราคาท่ีเสนอ 15,425.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

16 จดัซ้ือครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 29,500.00              ตกลงราคา หจก.ที.เค.ซพัพลาย เชียงราย หจก.ที.เค.ซพัพลาย เชียงราย คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 29,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 29,500.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

17 จดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม 45,000.00              ตกลงราคา หจก. สวนหนงัสือ หจก.สุขสวสัด์ิ   คอนกรีต คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 45,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 45,000.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

18 จดัซ้ือครุภณัฑเ์ล่ือยยนต์ 28,000.00              ตกลงราคา ร้าน CR ไฟร์ แอนด ์เซฟต้ี ร้าน CR ไฟร์ แอนด ์เซฟต้ี คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 28,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 28,000.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

19 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร (ส านกัปลดั) 3,830.00                ตกลงราคา ร้าน นพรัตน์การเกษตร ร้าน นพรัตน์การเกษตร คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 3,830.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,830.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1

แบบรายงานการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดอืน สิงหาคม 2560

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย



ล าดบั งานจัดซื้อ วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

20 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก สป.) 3,190.00                ตกลงราคา บ. วิทวสัการคา้ บ. วิทวสัการคา้ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 3,190.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,190.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

21 จดัซ้ืดวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึกกองคลงั) 4,200.00                ตกลงราคา เอน็.ที.เซอร์วิส เอน็.ที.เซอร์วิส คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 4,200.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,200.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

22 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ(กองช่าง) 12,479.00              ตกลงราคา บ.กิจเจริญป่าแดด จ ากดั บ.กิจเจริญป่าแดด จ ากดั คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 12,479.- บาท ราคาท่ีเสนอ 12,479.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

23 โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูแอสฟัลทติ์ก 499,000.00            ตกลงราคา หจก. เชียงรายธนะวงศ์ หจก. เชียงรายธนะวงศ์ คุณสมบติัครบถว้น

คอนกรีตหนา 5 ซม. ราคาท่ีเสนอ 499,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 499,000.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

24 ก่อสร้างโรงเกบ็ขยะอนัตราย จ านวน 1 จุด ต.ศรีโพธ์ิเงิน 26,800.00              ตกลงราคา นายปวริศร์    ยามี นายปวริศร์    ยามี คุณสมบติัครบถว้น

อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ราคาท่ีเสนอ 26,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 26,800.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

25 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมบ่อพกั 273,500.00            ตกลงราคา หจก. เชาวนพาณิชย์ หจก. เชาวนพาณิชย์ คุณสมบติัครบถว้น

ขา้งทางหลวง ม.5 บา้นศรีพฒันา ราคาท่ีเสนอ 273,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 273,500.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

26 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในต.ศรีโพธ์ิเงิน 134,000.00            ตกลงราคา หจก. เชาวนพาณิชย์ หจก. เชาวนพาณิชย์ คุณสมบติัครบถว้น

หนา้บา้นนางสุข ถึงบา้น นายสมศกัด์ิ ม.4 ราคาท่ีเสนอ 134,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 134,000.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

27 โครงการซ่อมแซมหอ้งประชุม,หอ้งน ้า,หอ้งปลดั, 25,000.00              ตกลงราคา นายปวริศร์    ยามี นายปวริศร์    ยามี คุณสมบติัครบถว้น

ศนูยเ์ดก็เลก็.และหลงัคาส านกังาน ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 สายมอ่นป่าเหียง 496,000.00            ตกลงราคา หจก. สุขสวสัด์ิ คอนกรีต หจก. สุขสวสัด์ิ คอนกรีต คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 496,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 496,000.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1

แบบรายงานการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดอืน สิงหาคม 2560

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย


