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

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

3 จา้งเหมาบริการงานขบัรถยนตข์องเทศบาลฯ 7,500.00                ตกลงราคา นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ คุณสมบติัครบถว้น

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

4 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 7,500.00                ตกลงราคา นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม คุณสมบติัครบถว้น

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

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

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

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

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

7 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมลูฝอย 2,745.00                ตกลงราคา นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี คุณสมบติัครบถว้น

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

8 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมลูฝอย 2,745.00                ตกลงราคา นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม คุณสมบติัครบถว้น

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1

แบบรายงานการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน กนัยายน 2560

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย



ล าดบั งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

9 จา้งเหมาบริการศนูยจ์ดัซ้ือจดัจา้งระดบัอ าเภอ 8,120.00                ตกลงราคา น.ส.ณัฐชยา   อริยสุกริม น.ส.ณัฐชยา   อริยสุกริม คุณสมบติัครบถว้น

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

10 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

11 จา้งเหมาท าป้ายโครงการส่งเสริมอาชีพผูพิ้การ 360.00                   ตกลงราคา น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัครบถว้น

และผูสู้งอายุ ราคาท่ีเสนอ 360.- บาท ราคาท่ีเสนอ 360.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

12 จา้งเหมาจดัท าอาหารโครงการส่งเสริมอาชีพผูพิ้การ 14,180.00              ตกลงราคา นางเพชร    นนัทะ นางเพชร    นนัทะ คุณสมบติัครบถว้น

และผูสู้งอายุ ราคาท่ีเสนอ 14,180.- บาท ราคาท่ีเสนอ 14,180.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

13 จา้งเหมารถบสัโครงการส่งเสริมอาชีพผูพิ้การ 40,500.00              ตกลงราคา หจก.เชียงราย อาลีทวัร์ หจก.เชียงราย อาลีทวัร์ คุณสมบติัครบถว้น

และผูสู้งอายุ ราคาท่ีเสนอ 40,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 40,500.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1

แบบรายงานการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน กนัยายน 2560

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย



ล าดบั งานจัดซื้อ วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

1 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมอาชีพผูพิ้การ 1,750.00                ตกลงราคา นางนอ้ย    ตนักลุ นางนอ้ย    ตนักลุ คุณสมบติัของวสัดุ

และผูสู้งอายุ ราคาท่ีเสนอ 1,750.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,750.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 จดัซ้ือน ้าด่ืมชุมชนศรีมงคล 580.00                   ตกลงราคา นายทรงศกัด์ิ    แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 580.- บาท ราคาท่ีเสนอ 580.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

3 จดัซ้ือน ้ามนัเดือน กนัยายน 2560 25,000.00              ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรป่าแดด  จ  ากดัสหกรณ์การเกษตรป่าแดด  จ  ากดั คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 25,000.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม)ปิดเทอม 1/2560 26,150.08              ตกลงราคา สหกรณ์โคนม เชียงราย จ  ากดั สหกรณ์โคนม เชียงราย จ  ากดั คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 26,150.08 บาท ราคาท่ีเสนอ 26,150.08 บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

5 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (กองช่าง) 25,050.00              ตกลงราคา บ.กิจเจริญป่าแดด  จ  ากดั บ.กิจเจริญป่าแดด  จ  ากดั คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 25,050.- บาท ราคาท่ีเสนอ 25,050.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1

แบบรายงานการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดอืน กนัยายน 2560


