
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 8,823.21 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรพิมล   สายเครือแปง น.ส.พรพิมล   สายเครือแปง คุณสมบติัครบถว้น
ราคาท่ีเสนอ 8,823.21 บาท ราคาท่ีเสนอ 8,823.21 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 7,714.29              เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ คุณสมบติัครบถว้น
ราคาท่ีเสนอ 7,714.29 บาท ราคาท่ีเสนอ 7,714.29 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 2,440.00              เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม คุณสมบติัครบถว้น
ราคาท่ีเสนอ 2,440.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,440.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

9 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมลูฝอย 2,440.00              เฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี คุณสมบติัครบถว้น
ราคาท่ีเสนอ 2,440.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,440.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ
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10 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตก์ูชี้พกูภ้ยั 10,780.00            เฉพาะเจาะจง อู่จ  ารัสยนต์ อู่จ  ารัสยนต์ คุณสมบติัครบถว้น
ราคาท่ีเสนอ 10,780.- บาท ราคาท่ีเสนอ 10,780.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

11 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ 5,700.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลาย เซอร์วิสหจก.เมง็รายซพัพลาย เซอร์วิส คุณสมบติัครบถว้น
ราคาท่ีเสนอ 5,700.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,700.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

12 จา้งเหมาจดัท าอาหาร,อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมโครงการป้องกนั 7,980.00              เฉพาะเจาะจง นางบญุสม   วรรณศกัด์ิ นางบญุสม   วรรณศกัด์ิ คุณสมบติัครบถว้น
และแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและจดัท าแนวไฟป่า ราคาท่ีเสนอ 7,980.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,980.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

13 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควนั 1,800.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัครบถว้น
และจดัท าแนวไฟป่า ราคาท่ีเสนอ 1,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,800.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

14 จา้งเหมาถ่ายเอกสารประกอบการสอบสวนทางวินยั 5,805.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราพร   สุขใจ น.ส.จิราพร   สุขใจ คุณสมบติัครบถว้น
อยา่งไมร้่ายแรง ราคาท่ีเสนอ 5,805.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,805.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

15 จา้งเหมาจดัท าอาหารและอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืมในการ 3,150.00              เฉพาะเจาะจง นางสาคร   สายเครือแปง นางสาคร   สายเครือแปง คุณสมบติัครบถว้น
ประชุมสภาในวนัท่ี 13 ก.พ. 61 ราคาท่ีเสนอ 3,150.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,150.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

16 จา้งเหมาจดัท ากรอบรูปแผนท่ีต าบลศรีโพธ์ิเงิน 2,800.00              เฉพาะเจาะจง น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ น.ส.กสุุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัครบถว้น
ราคาท่ีเสนอ 2,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,800.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

17 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือน ก.พ. 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
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1 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอร่ีรถยนต)์ 3,000.00              เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองแบตเตอร่ี ร้านรุ่งเรืองแบตเตอร่ี คุณสมบติัของวสัดุ
ราคาท่ีเสนอ 3,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,000.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุจ  านวน 2 รายการ 4,580.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั สมนึกการไฟฟ้า จ  ากดั บริษทั สมนึกการไฟฟ้า จ  ากดั คุณสมบติัของวสัดุ
ราคาท่ีเสนอ 4,580.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,580.- บาท สามราคาท่ีเสนอราคา

3 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (เคร่ืองพิมพก์องการศึกษา) 7,600.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลาย เซอร์วิสหจก.เมง็รายซพัพลาย เซอร์วิส คุณสมบติัของวสัดุ
จ  านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอ 7,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,600.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (เคร่ืองพิมพก์องคลงั) 10,900.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลาย เซอร์วิสหจก.เมง็รายซพัพลาย เซอร์วิส คุณสมบติัของวสัดุ
จ  านวน 3 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอ 10,900.- บาท ราคาท่ีเสนอ 10,900.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

5 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (เคร่ืองพิมพ ์สป.) 7,600.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลาย เซอร์วิสหจก.เมง็รายซพัพลาย เซอร์วิส คุณสมบติัของวสัดุ
จ  านวน 2 เคร่ือง ราคาท่ีเสนอ 7,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,600.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

6 จดัซ้ือไมก้วาดทางมะพร้าวใชใ้นโครงการป้องกนัและ 900.00                 เฉพาะเจาะจง นางทิน   เดชบญุ นางทิน   เดชบญุ คุณสมบติัของวสัดุ
แกไ้ขปัญหาหมอกควนัและจดัท าแนวไฟป่า ราคาท่ีเสนอ 900.- บาท ราคาท่ีเสนอ 900.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

7 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ส านกัปลดั 17,340.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เมง็รายซพัพลาย เซอร์วิสหจก.เมง็รายซพัพลาย เซอร์วิส คุณสมบติัของวสัดุ
ราคาท่ีเสนอ 17,340.- บาท ราคาท่ีเสนอ 17,340.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

8 จดัซ้ือวสัดุส านกังานกองการศึกษา 13,196.00            เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ
ราคาท่ีเสนอ 13,196.- บาท ราคาท่ีเสนอ 13,196.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

9 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 9,240.00              เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด จ ากดัสหกรณ์การเกษตรป่าแดด จ ากดั คุณสมบติัของวสัดุ
ราคาท่ีเสนอ 9,240.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,240.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา
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10 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. 4,848.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย คุณสมบติัของวสัดุ
ราคาท่ีเสนอ 4,848.40 บาท ราคาท่ีเสนอ 4,848.40 บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

11 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. 19,550.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย คุณสมบติัของวสัดุ
ราคาท่ีเสนอ 19,550.- บาท ราคาท่ีเสนอ 19,550.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

12 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือน ก.พ. 61 550.00                 เฉพาะเจาะจง นายลพ   มลูสถาน นายลพ   มลูสถาน คุณสมบติัของวสัดุ
ราคาท่ีเสนอ 550.- บาท ราคาท่ีเสนอ 550.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา
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