
ล ำดบั งำนจดัจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจดัซ้ือ/จดัจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ

1 จา้งเหมาบริการงานขบัรถยนตข์องเทศบาลฯ 9,150.00              เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า คุณสมบติัครบถว้น
ราคาท่ีเสนอ 9,150.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,150.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

2 จา้งเหมาบริการงานบนัทึกขอ้มลู 8,854.84 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพิมล   สายเครือแปง น.ส.พรพิมล   สายเครือแปง คุณสมบติัครบถว้น
ราคาท่ีเสนอ 8,854.84 บาท ราคาท่ีเสนอ 8,854.84 บาท ตามราคาท่ีเสนอ

3 จา้งเหมาบริการงานขบัรถยนตข์องเทศบาลฯ 9,150.00              เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ คุณสมบติัครบถว้น
ราคาท่ีเสนอ 9,150.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,150.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

4 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 8,000.00              เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม คุณสมบติัครบถว้น
ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

5 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคาร 8,000.00              เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ คุณสมบติัครบถว้น
ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

6 จา้งเหมาบริการงานดา้นการเงินและบญัชี 9,150.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.มธุรส   เครือสายใจ น.ส.มธุรส   เครือสายใจ คุณสมบติัครบถว้น
ราคาท่ีเสนอ 9,150.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,150.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

7 จา้งเหมาบริการงานดา้นพสัดุ 8,550.00              แฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์  ถาปัน คุณสมบติัครบถว้น
ราคาท่ีเสนอ 8,550.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,550.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

8 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมลูฝอย 3,050.00              เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม คุณสมบติัครบถว้น
ราคาท่ีเสนอ 3,050.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,050.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

9 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมลูฝอย 3,050.00              เฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี คุณสมบติัครบถว้น
ราคาท่ีเสนอ 3,050.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,050.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ
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ล ำดบั งำนจดัจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจดัซ้ือ/จดัจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ

10 จา้งเหมาจดัท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมโครงการส่งเสริม 10,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสุภคั   ใจจุมปู นางสุภคั   ใจจุมปู คุณสมบติัครบถว้น
กิจกรรมเดก็และเยาวชน ราคาท่ีเสนอ 10,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 10,000.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

11 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมเดก็และเยาวชน 360.00                 เฉพาะเจาะจง น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัครบถว้น
ต าบลศรีโพธ์ิเงิน ราคาท่ีเสนอ 360.- บาท ราคาท่ีเสนอ 360.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

12 จา้งเหมาจดัสถานท่ีโครงการส่งเสริมกิจกรรมเดก็และเยาวชน 10,000.00            เฉพาะเจาะจง นายมัง่   เลิศชุ่ม นายมัง่   เลิศชุ่ม คุณสมบติัครบถว้น
ณ รร.ศรีโพธ์ิเงินวิทยา ราคาท่ีเสนอ 10,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 10,000.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

13 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าเดือน ม.ค. 61 2,500.00              เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอ เอ หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอ เอ คุณสมบติัครบถว้น
ราคาท่ีเสนอ 2,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,500.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

14 โครงการวางทอ่คอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมบอ่พกัซอยหนา้ศาลา 187,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก. สุขสวสัด์ิ คอนกรีต หจก. สุขสวสัด์ิ คอนกรีต คุณสมบติัครบถว้น
เอกนประสงค ์หมูท่ี่ 7 ราคาท่ีเสนอ 187,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 187,000.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ
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1 จดัซ้ือวสัดุของรางวลัตอบแทนเดก็และเยาวชน 9,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนงัสือ หจก. สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ
ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (หมึก สป) 8,660.00              เฉพาะเจาะจง หจก. เมง็ราย ซพัพลาย เซอวิสหจก. เมง็ราย ซพัพลาย เซอวิส คุณสมบติัของวสัดุ
ราคาท่ีเสนอ 8,660.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,660.- บาท สามราคาท่ีเสนอราคา

3 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ธงรัชกาลท่ี 10) 23,040.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัของวสัดุ
ราคาท่ีเสนอ 23,040.- บาท ราคาท่ีเสนอ 23,040.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 9,860.00              เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด จ ากดัสหกรณ์การเกษตรป่าแดด จ ากดั คุณสมบติัของวสัดุ
ราคาท่ีเสนอ 9,860.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,860.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

5 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. 5,090.82 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย คุณสมบติัของวสัดุ
ราคาท่ีเสนอ 5,090.82 บาท ราคาท่ีเสนอ 5,090.82 บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

6 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. 20,527.50            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย คุณสมบติัของวสัดุ
ราคาท่ีเสนอ 20,527.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 20,527.50 บาท สมราคาท่ีเสนอราคา
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