
ล าดบั งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

1 จา้งเหมาบริการงานขบัรถยนตข์องเทศบาลฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า คุณสมบติัครบถว้น

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

2 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม คุณสมบติัครบถว้น

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

3 จา้งเหมาบริการงานขบัรถยนตข์องเทศบาลฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ คุณสมบติัครบถว้น

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

4 จา้งเหมาบริการงานบนัทึกขอ้มลู 4,270.00                เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพิมล   สายเครือแปง น.ส.พรพิมล   สายเครือแปง คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 4,270.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,270.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

5 จา้งเหมาบริการ ดา้นการบริหารพสัดุ 6,100.00                เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์  ถาปัน คุณสมบติัครบถว้น

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

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

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

7 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมลูฝอย 2,440.00                แฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 2,440.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,440.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

8 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมลูฝอย 2,440.00                เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 2,440.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,440.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

9 จา้งเหมาบริการงานดา้นการเงินและบญัชี 5,795.00                เฉพาะเจาะจง น.ส.มธุรส   เครือสายใจ น.ส.มธุรส   เครือสายใจ คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 5,795.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,795.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1

แบบรายงานการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2560

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย



ล าดบั งานจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

10 ซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง บม 8029 ชร 43,845.39              เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสดา้สินธานี จ  ากดั บริษทั มาสดา้สินธานี จ  ากดั คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 43,845.39 บาท ราคาท่ีเสนอ 43,845.39 บาท ตามราคาท่ีเสนอ

11 จา้งเหมาปรับปรุงเวป็ไซตส์ านกังานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน 10,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก. ซี พี โอ เอน็จิเนียร่ิง หจก. ซี พี โอ เอน็จิเนียร่ิง คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 10,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 10,000.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

12 จา้งเหมาปรับเกรดบ่อขยะมอ่นป่าเหียง หมู่ท่ี 1 4,000.00                เฉพาะเจาะจง นายมัง่   เลิศชุ่ม นายมัง่   เลิศชุ่ม คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 4,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,000.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

13 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประเดือน  พ.ย.  2560 2,500.00                เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ หจก.เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ คุณสมบติัครบถว้น

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

14 โครงการซ่อมแซมถนนสายการเกษตรในต าบล 6 จุด 98,800.00              เฉพาะเจาะจง หจก. อุดมมงคล หจก. อุดมมงคล คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 98,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 98,800.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1

แบบรายงานการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2560

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย



ล าดบั งานจัดซื้อ วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืกโดยสังเขป

(ราคากลาง) ราคาที่เสนอ

1 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง ประจ าเดือน พ.ย. 60 12,340.00              เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดดจ ากดั สหกรณ์การเกษตรป่าแดดจ ากดั คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 12,340.- บาท ราคาท่ีเสนอ 12,340.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. 5,262.86                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 5,262.86 บาท ราคาท่ีเสนอ 5,262.86 บาท สามราคาท่ีเสนอราคา

3 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. 21,505.00              เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 21,505.- บาท ราคาท่ีเสนอ 21,505.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั) 11,494.00              เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนงัสือ หจก. สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 11,494.- บาท ราคาท่ีเสนอ 11,494.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

ส านักงานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  อ าเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1

แบบรายงานการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2560


