
ล ำดับ งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง)

1 จดัซ้ือหนงัสือพิมพ์ 9,600.- ตกลงราคา หจก.มิวนิคนิวส์เอเยนต์ หจก.มิวนิคนิวส์เอเยนต์ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา    9,600.-บาท.- เสนอราคา    9,600.-บาท.- เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

2 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 3,647.- ตกลงราคา บริษทัวิทวสัการคา้ บริษทัวิทวสัการคา้ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา   3,647.-บาท เสนอราคา   3,647.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

3 จา้งเหมาจดัท าป้ายกีฬา 1,210.- ตกลงราคา นางสาวกุสุมา   สิงห์แกว้ นางสาวกุสุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  1,210.-บาท เสนอราคา  1,210.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

4 จา้งเหมาจดัท าสถานท่ีงานวนัเด็ก 6,000.- ตกลงราคา นายสุข   กาดใจเข็ม นายสุข   กาดใจเข็ม คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  6,000.-บาท เสนอราคา  6,000.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

5 จดัซ้ืออาหารเสริมนมโรงเรียน 18,568.40.- ตกลงราคา สหกรณ์โคนมเชียงรายจ ากดั สหกรณ์โคนมเชียงรายจ ากดั คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  18,568.40บาท เสนอราคา  18,568.40บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

6 จดัซ้ือแบบพิมพ์ 10,457.58              ตกลงราคา โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  10,457.58บาท เสนอราคา  10,457.58บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

แบบ สขร.1

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน  กุมภำพันธ์    2558

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบศรีโพธ์ิเงนิ   อ ำเภอป่ำแดด    จังหวดัเชียงรำย



ล ำดับ งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง)

7 จดัซ้ือรถยนตส่์วนกลาง 772,000.- ตกลงราคา บริษทัมิตซูพนัลา้น จ ากดั บริษทัมิตซูพนัลา้น จ ากดั คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา     649,999.-บาท เสนอราคา     649,999.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

8 จดัซ้ือตูเ้ยน็ 8,540.- ตกลงราคา บริษทัเชียงรายสินธานีจ ากดั บริษทัเชียงรายสินธานีจ ากดั คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา   8,540.-บาท เสนอราคา   8,540.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

9 จดัซ้ือพนัธ์ไม้ 4,300.- ตกลงราคา นางจนัทรา  เสาร์สุวรรณ์ นางจนัทรา  เสาร์สุวรรณ์ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา   4,300.-บาท เสนอราคา   4,300.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

10 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,300.- ตกลงราคา นางสาวณฐัชยา   อริมยะสุกริม นางสาวณฐัชยา   อริมยะสุกริม คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา   4,300.-บาท เสนอราคา   4,300.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

แบบ สขร.1

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์    2558

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบศรีโพธ์ิเงนิ   อ ำเภอป่ำแดด    จังหวดัเชียงรำย



ล ำดับ งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง)

1 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 5,000.- ตกลงราคา หจก.เอสพี ซพัพลาย หจก.เอสพี ซพัพลาย คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา    5,000.-บาท.- เสนอราคา    5,000.-บาท.- เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

2 จดัซ้ือครุภณัฑเ์ตน้ทส์นาม จ านวน 3 รายการ 8,500.- ตกลงราคา หจก.สุภาภฒัน์ หจก.สุภาภฒัน์ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา   8,500.-บาท เสนอราคา   8,500.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

3 จดัซ้ือรถจกัรยานยนต ์ 38,000.- ตกลงราคา บริษทัเชียงรายสินธานี จ  ากดั บริษทัเชียงรายสินธานี จ  ากดั คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  38,000.-บาท เสนอราคา  38,000.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

4 จดัซ้ืออาหารเสริมนม 19,080.80              ตกลงราคา สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  19,080.80บาท เสนอราคา  19,080.80บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

5 จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 18,568.40.- ตกลงราคา นางสาวณฐัชยา  อริยะสุกริม นางสาวณฐัชยา  อริยะสุกริม คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  18,568.40 บาท เสนอราคา  18,568.40 บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

6 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 27,250.- ตกลงราคา หจก.ทริปเป้ิลเซเวน่ หจก.ทริปเป้ิลเซเวน่ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  27,250.- บาท เสนอราคา  27,250.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

แบบ สขร.1

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน มนีำคม    2558

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบศรีโพธ์ิเงนิ   อ ำเภอป่ำแดด    จังหวดัเชียงรำย



ล ำดับ งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง)

1 จา้งเหมาก่อสร้างรางระบายน ้า หมู่ท่ี 7 147,900.- ตกลงราคา นางนงคราญ   ชยับวัค  า นางนงคราญ   ชยับวัค  า คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา     141,160.31บาท เสนอราคา     141,160.31บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

2 จา้งเหมาจดัท าอาหาร  โครงการอบรม อปพร. 4,725.- ตกลงราคา นางสาวรัตนาภรณ์  สนัใจ นางสาวรัตนาภรณ์  สนัใจ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา   4,725.-บาท เสนอราคา   4,725.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

3 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน ้าเอนกประสงค์ 18,259.63              ตกลงราคา บริษทัอีซูซุเชียงรายบริการ (2002) บริษทัอีซูซุเชียงรายบริการ (2002) คุณสมบติัครบถว้น

จ ากดั จ ากดั เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

เสนอราคา   18,259.63บาท เสนอราคา   18,259.63บาท

4 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 480.- ตกลงราคา นางสาวกุสุมา   สิงห์แกว้ นางสาวกุสุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา   480.-บาท เสนอราคา   480.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

5 ค่าจา้งเหมาซ่อมรถยนตส่์วนกลาง 14,900.- ตกลงราคา นายสิทธิโชค  หม่ืนสมบติั นายสิทธิโชค  หม่ืนสมบติั คุณสมบติัครบถว้น

หมายเลขทะเบียน บม 8029 เสนอราคา  14,900.-บาท เสนอราคา  14,900.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

6 จดัซ้ืออาหาคเสริมนมโรงเรียน 20,034.84.- ตกลงราคา สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  20,034.84 บาท เสนอราคา  20,034.84 บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

แบบ สขร.1

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน   2558

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบศรีโพธ์ิเงนิ   อ ำเภอป่ำแดด    จังหวดัเชียงรำย



ล ำดับ งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง)

7 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการส่งเสริมสุขภาพ 360.- ตกลงราคา นางกุสุมา   สิงห์แกว้ นางกุสุมา   สิงห์แกว้ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา       360.- บาท เสนอราคา       360.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

8 จดัซ้ือน ้าด่ืมส านกังานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน 925.- ตกลงราคา นายสิริวฒันายทุธ  ดูแกว้ นายสิริวฒันายทุธ  ดูแกว้ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา    925.-บาท เสนอราคา    925.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

9 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 5,936.- ตกลงราคา บริษทัวิทวสัการคา้ จ  ากดั บริษทัวิทวสัการคา้ จ  ากดั คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา    5,936 .- บาท เสนอราคา    5,936 .- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

10 จดัซ้ือบอร์ดมาตรฐานส าหรับรถกูชี้พกูภ้ยั 480.- ตกลงราคา นายเกรียงไกร  วรรณพรม นายเกรียงไกร  วรรณพรม คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา   6,550.-.-บาท เสนอราคา   6,550.-.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

11 จดัซ้ือครุภณัฑด์บัเพลิง 22,000.- ตกลงราคา นายเกรียงไกร  วรรณพรม นายเกรียงไกร  วรรณพรม คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา   22,000.-.-บาท เสนอราคา   22,000.-.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

12 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 13,000.- ตกลงราคา หจก.ทริปเป้ิล-เซเวน่ หจก.ทริปเป้ิล-เซเวน่ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา    13,000.-บาท เสนอราคา    13,000.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

แบบ สขร.1

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน   2558

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบศรีโพธ์ิเงนิ   อ ำเภอป่ำแดด    จังหวดัเชียงรำย



ล ำดับ งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง)

13 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน 37,800.-.- ตกลงราคา ร้านแมรีเฟอนิเจอร์ ร้านแมรีเฟอนิเจอร์ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา      37,800.- บาท เสนอราคา      37,800.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

14 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 15,840.- ตกลงราคา นายนิติพล   ฝ่ายเดช นายนิติพล   ฝ่ายเดช คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  15,840.-บาท เสนอราคา  15,840.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

15 จา้งเหมาวางท่อ พีวีซี หมู่ท่ี 8 94,500.-บาท ตกลงราคา หจก.เชียงรายชยัวิวฒัน์คา้ไม้ หจก.เชียงรายชยัวิวฒัน์คา้ไม้ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  94,500.-บาท เสนอราคา  94,500.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน   2558

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบศรีโพธ์ิเงนิ   อ ำเภอป่ำแดด    จังหวดัเชียงรำย

แบบ สขร.1



ล ำดับ งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง)

1 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,500.- ตกลงราคา หจก.เอส พี ซพัพลาย โอเอ หจก.เอส พี ซพัพลาย โอเอ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา      2,500.- บาท เสนอราคา      2,500.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

2 จา้งเหมาจดัท าตรายาง  1,990.- ตกลงราคา นางกุสุมา  สิงห์แกว้ นางกุสุมา  สิงห์แกว้ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  1,990.-บาท เสนอราคา  1,990.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 8 231,700.- สอบราคา หจก.ผาค าการโยธา หจก.ผาค าการโยธา คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา   212,900.-บาท เสนอราคา   212,900.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

4 จา้งเหมาซ่อมแซมท่อพีวีซี หมู่ท่ี 2 62,300.- ตกลงราคา นายประเสริฐ   เทียมวงคห์ลา้ นายประเสริฐ   เทียมวงคห์ลา้ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา 62,300.-บาท เสนอราคา 62,300.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

5 จา้งเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 8 64,900.- ตกลงราคา นางนงคราญ  ชยับวัค  า นางนงคราญ  ชยับวัค  า คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  64,900.-บาท เสนอราคา  64,900.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

6 จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์ 29,300.- ตกลงราคา หจก.ยพิุน ซพัพลายฯ หจก.ยพิุน ซพัพลายฯ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา 29,.300.-บาท เสนอราคา 29,.300.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

แบบ สขร.1

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม   2558

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบศรีโพธ์ิเงนิ   อ ำเภอป่ำแดด    จังหวดัเชียงรำย



ล ำดับ งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง)

7 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 16,000.- ตกลงราคา นิติพล   ฝ่ายเดช นิติพล   ฝ่ายเดช คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา      16,000.- บาท เสนอราคา      16,000.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

8 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร  (ตน้ไม)้ 3,200.- ตกลงราคา นายสุพรรณ  วงคห์าร นายสุพรรณ  วงคห์าร คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  3,200.-บาท เสนอราคา  3,200.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

9 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการ อบรมฯ 360.- ตกลงราคา นางสาวกุสุมา  สิงห์แกว้ หจก.ผาค าการโยธา คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา   212,900.-บาท เสนอราคา   212,900.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

10 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  17,900.- ตกลงราคา บริษทัทวียนตม์าร์เก็ตต้ิง บริษทัทวียนตม์าร์เก็ตต้ิง คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา   17,900.-บาท เสนอราคา   17,900.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

11 จดัซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองดูดฝุ่ น 5,990.- ตกลงราคา บริษทัทวียนตม์าร์เก็ตต้ิง บริษทัทวียนตม์าร์เก็ตต้ิง คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา   5,990.-บาท เสนอราคา   5,990.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

12 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,682.- ตกลงราคา บริษทัวิทวสัการคา้ บริษทัวิทวสัการคา้ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา 2,682.-บาท เสนอราคา 2,682.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบศรีโพธ์ิเงนิ   อ ำเภอป่ำแดด    จังหวดัเชียงรำย

แบบ สขร.1

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม   2558



ล ำดับ งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง)

13 จา้งเหมาจดัท าอาหารในการประชุม 1,250.- ตกลงราคา นางรัตนาภรณ์  สนัใจ นางรัตนาภรณ์  สนัใจ คุณสมบติัครบถว้น

ประชาคม ต าบลศรีโพธ์ิเงิน เสนอราคา      1,250.- บาท เสนอราคา      1,250.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

แบบ สขร.1

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม   2558

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบศรีโพธ์ิเงนิ   อ ำเภอป่ำแดด    จังหวดัเชียงรำย



ล ำดับ งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง)
1 จา้งเหมายา้ยเคร่ืองปรับอากาศ 6,800.- ตกลงราคา นางสาววิชลดา   สุริยะนอ้ย นางสาววิชลดา   สุริยะนอ้ย คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา      6,800.- บาท เสนอราคา      6,800.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

2 คา่จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 23,400.- ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  23,400.- บาท เสนอราคา  23,400.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

3 จดัซ้ือน ้ามนัเช่ือเพลิง  (โครงการป้องกนั- 5,560.40                ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด คุณสมบติัครบถว้น

โรคติดต่อ) เสนอราคา 5,660.40 บาท เสนอราคา 5,660.40 บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

4 จา้งเหมาซ่อมรถจกัรยานยนต ์ ขรย 358 ชร 1,840.- ตกลงราคา นายวิทยา  ยารวง นายวิทยา  ยารวง คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา 1,840.-บาท เสนอราคา 1,840.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

5 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 16,200.- ตกลงราคา นางบวัไข  ยามี นางบวัไข  ยามี คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา 16,200.-บาท เสนอราคา 16,200.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

6 จดัซ้ือน ้าด่ืม  ของส านกังาน 1,350.- ตกลงราคา นายศิริวฒัายทุธ์  ดูแกว้ นายศิริวฒัายทุธ์  ดูแกว้ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา 1,350.-บาท เสนอราคา 1,350.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนมถุินำยน   2558

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบศรีโพธ์ิเงนิ   อ ำเภอป่ำแดด    จังหวดัเชียงรำย

แบบ สขร.1



ล ำดับ งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง)

1 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล 1,080.- ตกลงราคา นางสาวกุสุมา  สิงห์แกว้ นางสาวกุสุมา  สิงห์แกว้ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา      1,080.- บาท เสนอราคา      1,080.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

2 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 3,500.-บาท ตกลงราคา บริษทัวิทวสัดการคา้ บริษทัวิทวสัดการคา้ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  3,500.- บาท เสนอราคา  3,500.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

3 จดัซ้ือน ้าด่ืมโครงการปลูกป่า 2,000.- ตกลงราคา นางสาวหยาดพิรุณ  ทะสุ นางสาวหยาดพิรุณ  ทะสุ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  2,000.- บาท เสนอราคา  2,000.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

4 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 7,800.- ตกลงราคา ร้านเลิศเฟอร์นิเจอร์ ร้านเลิศเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา 7,800.-บาท เสนอราคา 7,800.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

5 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร 1,050.- ตกลงราคา นางจนัทรา  เสาร์สุวรรณ นางจนัทรา  เสาร์สุวรรณ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา    1,050.-.-บาท เสนอราคา    1,050.-.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

6 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,500.- ตกลงราคา หจก.เอส พี ซพัพลาย  โอเอ หจก.เอส พี ซพัพลาย  โอเอ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  2,500.-บาท เสนอราคา  2,500.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

แบบ สขร.1

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม    2558

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบศรีโพธ์ิเงนิ   อ ำเภอป่ำแดด    จังหวดัเชียงรำย



ล ำดับ งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง)

7 จา้งเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ท่ี 6 32,000.- ตกลงราคา นายค าปัน   ขาวฟอง นายค าปัน   ขาวฟอง คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา      32,000.- บาท เสนอราคา      32,000.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

8 จา้งเหมาบริการปรับบริเวณพ้ืนท่ีบ่อขยะ 4,900.-บาท ตกลงราคา นายมัง่  เลิศชุ่ม นายมัง่  เลิศชุ่ม คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  4,900.- บาท เสนอราคา  4,900.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

9 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 9,600.- ตกลงราคา ร้านเลิศเฟอร์นิเจอร์ ร้านเลิศเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  9,600.- บาท เสนอราคา  9,600.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

10 จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 2,390.- ตกลงราคา นางสาวณชัยา  อริยะสุกริม นางสาวณชัยา  อริยะสุกริม คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา 2,390.-บาท เสนอราคา 2,390.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

11 โครงการวางท่อระบายน ้า หมู่ท่ี 7 147,900.- ตกลงราคา นางนงคราญ   ชยับวัค  า นางนงคราญ   ชยับวัค  า คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา    141,160.31 บาท เสนอราคา    141,160.31 บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

12 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า 27,156.- ตกลงราคา นายเกษม  เหลืองสุทธิกุบ หจก.เอส พี ซพัพลาย  โอเอ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  27,500.-บาท เสนอราคา  2,500.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

แบบ สขร.1

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม    2558

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบศรีโพธ์ิเงนิ   อ ำเภอป่ำแดด    จังหวดัเชียงรำย



ล ำดับ งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง)

13 จดัซ้ือน ้ามนัเช่ือเพลิง 12,700.- ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรป่าแดด จ ากดั สหกรณ์การเกษตรป่าแดด จ ากดั คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา      12,700.- บาท เสนอราคา      12,700.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

14 คา่ซ่อมครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 2,290.- ตกลงราคา นางสาวณฐัชยา  อริยะสุกริม นางสาวณฐัชยา  อริยะสุกริม คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  2,290.- บาท เสนอราคา  2,290.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

15 จดัท าป้ายไวนิล 610.- ตกลงราคา นางสาวกุสุมา  สิงห์แกว้ นางสาวกุสุมา  สิงห์แกว้ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา   610.- บาท เสนอราคา   610.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบศรีโพธ์ิเงนิ   อ ำเภอป่ำแดด    จังหวดัเชียงรำย

แบบ สขร.1

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม    2558



ล ำดับ งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง)

1 จดัซ้ือเทียนข้ีผ้ึงตามโครงการแห่เทียน 1,950.- ตกลงราคา บริษทัวิสวสัการคา้ สหกรณ์การเกษตรป่าแดด จ ากดั คุณสมบติัครบถว้น

เขา้พรรษาให้ เสนอราคา      1,950.- บาท เสนอราคา      12,700.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

2 จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 21,199.06              ตกลงราคา สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  21,199.06  บาท เสนอราคา  21,199.06  บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

3 จา้งเหมาก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดรางระบาย 92,300.- ตกลงราคา นายค าปัน   ขาวฟอง นายค าปัน   ขาวฟอง คุณสมบติัครบถว้น

น ้า  หมู่ท่ี 3 และฝาปิดรางระบายน ้า หมู่ท่ี 6 เสนอราคา    92,300.- บาท เสนอราคา    92,300.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

4 จดัซ้ือน ้าด่ืม โครงการทอ้งถ่ินไทยรวมใจ 360.- ตกลงราคา นางหยาดพิรุณ  ทะสุ นางหยาดพิรุณ  ทะสุ คุณสมบติัครบถว้น

ภกัด์ิ เสนอราคา 360.- เสนอราคา 360.- เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

แบบ สขร.1

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม    2558

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบศรีโพธ์ิเงนิ   อ ำเภอป่ำแดด    จังหวดัเชียงรำย



ล ำดับ งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง)

1 ค่าจา้งเหมาซ่อมครุภณัฑ ์คอมพิวเตอร์ 1,700.- ตกลงราคา นางสาวณฐัริยา  อริยสุกริม นางสาวณฐัริยา  อริยสุกริม คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา      1,700.- บาท เสนอราคา      1,700.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

2 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) 19,237.20              ตกลงราคา สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา    19,237.20  บาท เสนอราคา    19,237.20  บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

3 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  จ  านวน  2 เดือน 5,000.- ตกลงราคา หจก.เอส พี ซพัพลาย โอเอ หจก.เอส พี ซพัพลาย โอเอ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา    5,000.- บาท เสนอราคา    5,000.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

4 ค่าจา้งเหมาท าอาหารส าหรับการประชุมสภาฯ 3,150.- ตกลงราคา นางสาวรัตนาภรณ์  สนัใจ นางสาวรัตนาภรณ์  สนัใจ คุณสมบติัครบถว้น

เทศบาล เสนอราคา  3,150.-บาท เสนอราคา  3,150.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

5 จา้งเหมาจดัท าพานพุม่วนัแม่ 600.- ตกลงราคา นางสาวรัตนาภรณ์  สนัใจ นางสาวรัตนาภรณ์  สนัใจ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา   600.-บาท เสนอราคา   600.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

6 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 5,900.- ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตร ป่าแดด จ ากดั สหกรณ์การเกษตร ป่าแดด จ ากดั คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  5,900.-บาท เสนอราคา  5,900.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน    2558

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบศรีโพธ์ิเงนิ   อ ำเภอป่ำแดด    จังหวดัเชียงรำย

แบบ สขร.1



ล ำดับ งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง)

7 จา้งเหมาท าอาหารโครงการเพ่ิมศกัยภาพ 7,800.- ตกลงราคา นางอญัชลี  เทพเสาร์ นางอญัชลี  เทพเสาร์ คุณสมบติัครบถว้น

เสริมสร้างความเขม้แข็ง  เสนอราคา      7,800.- บาท เสนอราคา      7,800.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

8 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการลานดนตรีตา้น 300.- ตกลงราคา นางสาวกุสุมา  สิงห์แกว้ นางสาวกุสุมา  สิงห์แกว้ คุณสมบติัครบถว้น

ยาเสพาติด เสนอราคา     300.-  บาท เสนอราคา     300.-  บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

9 จดัซ้ือแบบพิมพใ์ห้โรงพิมพ ์อาสารักษา 10,739.05              ตกลงราคา โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดนกรมฯ โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดนกรมฯ คุณสมบติัครบถว้น

ดินแดด เสนอราคา    10,739.05 บาท เสนอราคา    10,739.05 บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

10 จดัซ้ือครุภณัฑด์นตรีและวสัดุดนตรี 19,300.00              ตกลงราคา นายเกษม  ปันนา นายเกษม  ปันนา คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  19,300.-บาท เสนอราคา  19,300.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

11 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 3,200.- ตกลงราคา นายอคัคะนีย ์ ผาติพรหม นายอคัคะนีย ์ ผาติพรหม คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา   3,200.-บาท เสนอราคา   3,200.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

12 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 5,877.- ตกลงราคา บริษทัวิทวสัการคา้ จ  ากดั บริษทัวิทวสัการคา้ จ  ากดั คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  5,877.-บาท เสนอราคา  5,877.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

แบบ สขร.1

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน    2558

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบศรีโพธ์ิเงนิ   อ ำเภอป่ำแดด    จังหวดัเชียงรำย



ล ำดับ งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง)

13 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 5,000.- ตกลงราคา หจก.เอสพีซพัพลาย โอเอ หจก.เอสพีซพัพลาย โอเอ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา      5,000.- บาท เสนอราคา      5,000.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

14 จา้งเหมาวางท่อ Pvc สายหนา้บา้นนายสนัทดั 65,800.- ตกลงราคา นายค าปัน  ขาวฟอง นายค าปัน  ขาวฟอง คุณสมบติัครบถว้น

เกิดกุล เสนอราคา      65,800.-  บาท เสนอราคา      65,800.-  บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

15 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการเพ่ิมศกัยภาพ 1,550.- ตกลงราคา นางสาวกุสุมา  สิงห์แกว้ นางสาวกุสุมา  สิงห์แกว้ คุณสมบติัครบถว้น

ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยี เสนอราคา    1,550.- บาท เสนอราคา    1,550.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

16 จดัซ้ือวสัดุดนตรี  อคูเลล่ 6,100.- ตกลงราคา นายเอกร  ไชยชนะ นายเอกร  ไชยชนะ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา   6,100.-บาท เสนอราคา   6,100.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

แบบ สขร.1

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน    2558

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบศรีโพธ์ิเงนิ   อ ำเภอป่ำแดด    จังหวดัเชียงรำย



ล ำดับ งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง)

1 โครงการซ่อมแซมถนนสายการเกษตร 45,000.- ตกลงราคา หจก.ทริปเป้ิลเซเวน่เอ็นจิเนียร่ิง หจก.ทริปเป้ิลเซเวน่เอ็นจิเนียร่ิง คุณสมบติัครบถว้น

สายร่องแซะ หมู่ท่ี 2 เสนอราคา      45,000.- บาท เสนอราคา      45,000.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

2 โครงการซ่อมแซมถนนสายการเกษตร 34,000.- ตกลงราคา หจก.ทริปเป้ิลเซเวน่เอ็นจิเนียร่ิง หจก.ทริปเป้ิลเซเวน่เอ็นจิเนียร่ิง คุณสมบติัครบถว้น

หมู่ท่ี 7- หมู่ท่ี 8 เสนอราคา      34,800.-  บาท เสนอราคา      34,800.-  บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

3 โครงการซ่อมแซมถนนสายการเกษตร 82,000.- ตกลงราคา หจก.ทริปเป้ิลเซเวน่เอ็นจิเนียร่ิง หจก.ทริปเป้ิลเซเวน่เอ็นจิเนียร่ิง คุณสมบติัครบถว้น

สายหนองวงัหลาง หมู่ท่ี 5 เสนอราคา       82,000.-  บาท เสนอราคา       82,000.-  บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

4 จา้งเหมาซ่อมรถ  มาสดา้ บม 8029 ชร 15,678.- ตกลงราคา บริษทัมาสดา้สินธานี จ  ากดั บริษทัมาสดา้สินธานี จ  ากดั คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา   15,678.-บาท เสนอราคา   15,678.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

5 จา้งเหมาจดัท าพวงมาลาวนัปิยะ 3,000.- ตกลงราคา นางสุกญัญา  ยามี นางสุกญัญา  ยามี คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  3,000.-บาท เสนอราคา  3,000.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

6 จดัซ้ือกรอบรุปพระบรมฉายาลกัษณ์ 1,000.- ตกลงราคา ร้านโฟกสัดิจิตอล ร้านโฟกสัดิจิตอล คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  1,000.-บาท เสนอราคา  1,000.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบศรีโพธ์ิเงนิ   อ ำเภอป่ำแดด    จังหวดัเชียงรำย

แบบ สขร.1

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนตุลำคม     2558



ล ำดับ งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง)

1 โครงการซ่อมแซมถนนสายการเกษตร 164,000.- ตกลงราคา หจก.นครเชีงรายอิทธิณชัยานนท์ หจก.นครเชีงรายอิทธิณชัยานนท์ คุณสมบติัครบถว้น

ภายในต าบลสายร่องเตอ้ หมู่ท่ี 2 เสนอราคา  163,500.-บาท เสนอราคา  163,500.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

2 จา้งเหมาจดัท าเวป็ไซตส์ านกังานทต.ศรีโพธ์ิเงิน 10,000.- ตกลงราคา หจก.ศิริธนเศรษฐ์ หจก.ศิริธนเศรษฐ์ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  10,000.-บาท เสนอราคา  10,000.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาปิดรางระบายน ้า 113,000.- ตกลงราคา นางพชัรศรี  พรมเสน นางพชัรศรี  พรมเสน คุณสมบติัครบถว้น

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 เสนอราคา  105,607.-บาท เสนอราคา  105,607.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

4 จา้งเหมาปรับปรุงพ้ืนท่ีงานลอยกระทง 14,500.- ตกลงราคา นายสข   กาดใจเข็ม นายสข   กาดใจเข็ม คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา 14,000.-บาท เสนอราคา 14,000.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

5 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร 2,760.- ตกลงราคา นางปราณี  กายาไชย นางปราณี  กายาไชย คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา 2,760.-บาท เสนอราคา 2,760.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

6 จา้งเหมาซ่อมรถ กม 5323 7,112.29 ตกลงราคา บริษทัมิตซูพนัลา้น บริษทัมิตซูพนัลา้น คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา 7,112.29 บาท เสนอราคา 7,112.29 บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

แบบ สขร.1

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม  2558

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบศรีโพธ์ิเงนิ   อ ำเภอป่ำแดด    จังหวดัเชียงรำย



ล ำดับ งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง)

7 จา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์  กองการศึกษา 1,190.- ตกลงราคา ร้านเอกคอม ร้านเอกคอม คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  1,190.-บาท เสนอราคา  1,190.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

8 จา้งเหมาซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ท่ี 2 600.- ตกลงราคา นายเข็มทอง    ครูบา นายเข็มทอง    ครูบา คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา   600.-บาท เสนอราคา   600.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

9 จา้งเหมารถแมคโครปรับพ้ืนท่ีการเกษตร 8,000.- ตกลงราคา นายประเสริญ  เท่ียมวงหลา้ นายประเสริญ  เท่ียมวงหลา้ คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  8,000.-บาท เสนอราคา  8,000.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

10 จา้งเหมาจดัท าป้ายรณรงค ์เมล็ดพืชและ 1,480.- ตกลงราคา นางสาวกุสุมา  สิงห์แกว้ นายสข   กาดใจเข็ม คุณสมบติัครบถว้น

ป่ันเพ่ือพอ่ เสนอราคา 14,000.-บาท เสนอราคา 14,000.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

11 จดัซ้ือน ้าด่ืม 1,480.- ตกลงราคา ร้าน เอ็มพี ร้าน เอ็มพี คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา 1,480.-บาท เสนอราคา 1,480.-บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด

12 จดัซ้ือวสัดุดนตรี 3,860.- ตกลงราคา เชียงรายมิวสิค เชียงรายมิวสิค คุณสมบติัครบถว้น

เสนอราคา  3,860.- บาท เสนอราคา  3,860.- บาท เป็นราคาท่ีเสนอต ่าสุด
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