


ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

1 จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพอืปฏบิัตงิานสนับสนุนงานดา้นป้องกนั9,150.00เฉพาะเจาะจงนายธวัชชยั   สนัใจ นายธวัชชยั   สนัใจคณุสมบัตคิรบถว้น
และบรรเทาสาธารณภัย ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

2 จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพอืปฏบิัตงิานสนับสนุนงานดา้นป้องกนั9,150.00เฉพาะเจาะจงนายสายัณห ์  สมคํานายสายัณห ์  สมคําคณุสมบัตคิรบถว้น
และบรรเทาสาธารณภัย ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

3 จา้งเหมาบรกิารงานบันทกึขอ้มลู 9,150.00เฉพาะเจาะจงนางสาวพรพมิล   สายเครอืแปงนางสาวพรพมิล   สายเครอืแปงคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

4 จา้งเหมาบรกิารงานสวนงานสนาม 8,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุม่ นายพล   ป่าตุม่ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 8,000.- บาทราคาทเีสนอ 8,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

5 จา้งเหมาบรกิารงานทําความสะอาดอาคารททํีาการ8,000.00   เฉพาะเจาะจงนางวภิาดา   ฟักแกว้นางวภิาดา   ฟักแกว้คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 8,000.- บาทราคาทเีสนอ 8,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

6 จา้งเหมาบรกิารงานเก็บขยะมลูฝอย 2,745.00   เฉพาะเจาะจงนายเดชณรงค ์  ดอกศรีนายเดชณรงค ์  ดอกศรีคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,745.- บาทราคาทเีสนอ 2,745.- บาทตามราคาทเีสนอ

7 จา้งเหมาบรกิารงานเก็บขยะมลูฝอย 2,745.00   เฉพาะเจาะจงนายทรงศกัด ิ  แสงกลมนายทรงศกัด ิ  แสงกรมคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,745.- บาทราคาทเีสนอ 2,745.- บาทตามราคาทเีสนอ

8 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   แฉพาะเจาะจง นายตุย๋   ออ่นสี นายตุย๋  ออ่นสี คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

9 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายศรนีวล   สไีม ้ นายศรนีวล   สไีม ้ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม 2562

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

10 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายศกัดนิรนิทร ์  ทองจันทร์นายศกัดนิรนิทร ์  ทองจันทร์คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

11 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายบัญญพนต ์  เครอืวังนายบัญญพนต ์  เครอืวังคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

12 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายพรหมพริยิะ   วงศข์ดันายพรหมพริยิะ   วงศข์ดัคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 2,745.- บาทตามราคาทเีสนอ

13 จา้งเหมาบรกิารดา้นการเงนิและบัญชี 9,150.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวมธรุส   เครอืสายใจนางสาวมธรุส   เครอืสายใจคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

14 จา้งเหมาบรกิารบคุคล ดา้นงานพัสดุ 9,150.00   เฉพาะเจาะจงนายพรีพงษ์   ถาปันนายพรีพงษ์  ถาปันคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

15 จา้งเหมาบรกิารบคุคลผูช้ว่ยการเงนิและบัญชี7,000.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวเกตวล ี  หลอ่วงศ์นางสาวเกตวล ี  หลอ่วงศ์คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

16 จา้งเหมาบรกิารบคุคลดา้นงานพัสดุ 7,000.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวแสงระว ี  วงคด์ีนางสาวแสงระว ี  วงคด์ีคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

17 จา้งเหมาบรกิารในการปฏบิัตงิานธรุการและการปฏบิัตงิาน7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายเจษฎา   สรุยิาวงษ์นายเจษฎา   สรุยิาวงษ์คณุสมบัตคิรบถว้น
ดา้นอนืๆ ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

18 จา้งเหมาเชา่เครอืงถา่ยเอกสาร 2,500.00   เฉพาะเจาะจงหจก.เอส.พ.ีซพัพลาย โอเอหจก.เอส.พ.ีซพัพลาย โอเอคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,500.- บาทราคาทเีสนอ 2,500.- บาทตามราคาทเีสนอ

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม 2562



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

19 จา้งเหมาซอ่มแซมคอมพวิเตอร ์416-55 300.00      เฉพาะเจาะจง รา้นเอกคอม รา้นเอกคอม คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 300.- บาทราคาทเีสนอ 300.- บาทตามราคาทเีสนอ

20 จา้งเหมาจัดทําพวงมาลา 700.00      เฉพาะเจาะจงนางขวัญฤด ี  พันธผ์ลนางขวัญฤด ี  พันธผ์ลคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 700.- บาทราคาทเีสนอ 700.- บาทตามราคาทเีสนอ

21 จา้งเหมาปรับเกลยีดนิ ถมดนิ 37,500.00 เฉพาะเจาะจงนายอนิจันทร ์  ศภุการนายอนิจันทร ์  ศภุการคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 37,500.- บาทราคาทเีสนอ 37,500.- บาทตามราคาทเีสนอ

22 จา้งเหมาจัดทําพวงมาลาพรอ้มพระบรมฉายาลกัษ์ฯ11,000.00 เฉพาะเจาะจงนางขวัญฤด ี  พันธผ์ลนางขวัญฤด ี  พันธผ์ลคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 1,100.- บาทราคาทเีสนอ 1,100.- บาทตามราคาทเีสนอ

23 จา้งเหมาซอ่มแซมเครอืงปรับอากาศ สํานักปลดั9,000.00   เฉพาะเจาะจงนายปองพล   หารคงนายปองพล   หารคงคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,000.- บาทราคาทเีสนอ 9,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

24 จา้งเหมาจัดทําอาหารกลางวันและอาหารวา่งฯ3,150.00   เฉพาะเจาะจงนางโฉมยงค ์  อนิตะ๊แสนนางโฉมยงค ์  อนิตะ๊แสนคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 3,150.- บาทราคาทเีสนอ 3,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

25 จา้งเหมาถา่ยเอกสารประกอบการขออนุมัตกิูเ้งนิฯ705.00      เฉพาะเจาะจงรา้นป่าแดดเครอืงเขยีนรา้นป่าแดดเครอืงเขยีนคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 705.- บาทราคาทเีสนอ 705.- บาทตามราคาทเีสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม 2562

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัซอื วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

1 จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ 8,020.00เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรป่าแดดสหกรณ์การเกษตรป่าแดดคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 8,020.- บาทราคาทเีสนอ 8,020.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

2 จัดซอือาหารเสรมิ (นม) รร. ชว่งปิดเทอม18,392.64 เฉพาะเจาะจงสหกรณ์โคนมเชยีงรายสหกรณ์โคนมเชยีงรายคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 18,392.64 บาทราคาทเีสนอ 18,392.64 บาทสมราคาทเีสนอราคา

3 จัดซอือาหารเสรมิ (นม) ศพด. ชว่งปิดเทอม4,762.38   เฉพาะเจาะจงสหกรณ์โคนมเชยีงรายสหกรณ์โคนมเชยีงรายคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 4,762.38 บาทราคาทเีสนอ 4,762.38 บาทสมราคาทเีสนอราคา

4 จัดซอืไมไ้ผ่ 10,500.00เฉพาะเจาะจงนายนพดล   ฝันแปงนายนพดล   ฝันแปงคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 10,500.- บาทราคาทเีสนอ 10,500.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

5 จัดซอืตน้ไม ้ 15,000.00 เฉพาะเจาะจงรา้นไมใ้นวรรณคดี รา้นไมใ้นวรรณคดี คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 15,000.- บาทราคาทเีสนอ 15,000.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

6 จัดซอืวัสดสุํานักงาน (กองคลงั) 8,974.00   เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสอื หจก.สวนหนังสอื คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 8,974.- บาทราคาทเีสนอ 8,974.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

7 จัดซอืวัสดคุอมพวิเตอร ์(กองการศกึษา 1,600.00   เฉพาะเจาะจงรา้นเมอืงเทงิ ปรนิเตอร์รา้นเมอืงเทงิ ปรนิเตอร์คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 1,600.- บาทราคาทเีสนอ 1,600.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัซอืในรอบเดอืน ตลุาคม 2562

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

1 จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพอืปฏบิัตงิานสนับสนุนงานดา้นป้องกนั9,150.00เฉพาะเจาะจงนายธวัชชยั   สนัใจ นายธวัชชยั   สนัใจคณุสมบัตคิรบถว้น
และบรรเทาสาธารณภัย ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

2 จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพอืปฏบิัตงิานสนับสนุนงานดา้นป้องกนั9,150.00เฉพาะเจาะจงนายสายัณห ์  สมคํานายสายัณห ์  สมคําคณุสมบัตคิรบถว้น
และบรรเทาสาธารณภัย ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

3 จา้งเหมาบรกิารงานบันทกึขอ้มลู 9,150.00เฉพาะเจาะจงนางสาวพรพมิล   สายเครอืแปงนางสาวพรพมิล   สายเครอืแปงคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

4 จา้งเหมาบรกิารงานสวนงานสนาม 8,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุม่ นายพล   ป่าตุม่ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 8,000.- บาทราคาทเีสนอ 8,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

5 จา้งเหมาบรกิารงานทําความสะอาดอาคารททํีาการ8,000.00   เฉพาะเจาะจงนางวภิาดา   ฟักแกว้นางวภิาดา   ฟักแกว้คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 8,000.- บาทราคาทเีสนอ 8,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

6 จา้งเหมาบรกิารงานเก็บขยะมลูฝอย 2,440.00   เฉพาะเจาะจงนายเดชณรงค ์  ดอกศรีนายเดชณรงค ์  ดอกศรีคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,440.- บาทราคาทเีสนอ 2,440.- บาทตามราคาทเีสนอ

7 จา้งเหมาบรกิารงานเก็บขยะมลูฝอย 2,440.00   เฉพาะเจาะจงนายทรงศกัด ิ  แสงกลมนายทรงศกัด ิ  แสงกรมคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,440.- บาทราคาทเีสนอ 2,440.- บาทตามราคาทเีสนอ

8 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   แฉพาะเจาะจง นายตุย๋   ออ่นสี นายตุย๋  ออ่นสี คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

9 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายศรนีวล   สไีม ้ นายศรนีวล   สไีม ้ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2562



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

10 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายศกัดนิรนิทร ์  ทองจันทร์นายศกัดนิรนิทร ์  ทองจันทร์คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

11 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายบัญญพนต ์  เครอืวังนายบัญญพนต ์  เครอืวังคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

12 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายพรหมพริยิะ   วงศข์ดันายพรหมพริยิะ   วงศข์ดัคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 2,745.- บาทตามราคาทเีสนอ

13 จา้งเหมาบรกิารดา้นการเงนิและบัญชี 9,150.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวมธรุส   เครอืสายใจนางสาวมธรุส   เครอืสายใจคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

14 จา้งเหมาบรกิารบคุคล ดา้นงานพัสดุ 9,150.00   เฉพาะเจาะจงนายพรีพงษ์   ถาปันนายพรีพงษ์  ถาปันคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

15 จา้งเหมาบรกิารบคุคลผูช้ว่ยการเงนิและบัญชี7,000.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวเกตวล ี  หลอ่วงศ์นางสาวเกตวล ี  หลอ่วงศ์คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

16 จา้งเหมาบรกิารบคุคลดา้นงานพัสดุ 7,000.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวแสงระว ี  วงคด์ีนางสาวแสงระว ี  วงคด์ีคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

17 จา้งเหมาบรกิารในการปฏบิัตงิานธรุการและการปฏบิัตงิาน7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายเจษฎา   สรุยิาวงษ์นายเจษฎา   สรุยิาวงษ์คณุสมบัตคิรบถว้น
ดา้นอนืๆ ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

18 จา้งเหมาเชา่เครอืงถา่ยเอกสาร 2,500.00   เฉพาะเจาะจงหจก.เอส.พ.ีซพัพลาย โอเอหจก.เอส.พ.ีซพัพลาย โอเอคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,500.- บาทราคาทเีสนอ 2,500.- บาทตามราคาทเีสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2562
สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

19 จา้งเหมาซอ่มแซมคอมพวิเตอรแ์ละเครอืงปรนิเตอร์2,070.00   เฉพาะเจาะจง รา้นเอกคอม รา้นเอกคอม คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,070.- บาทราคาทเีสนอ 2,070.- บาทตามราคาทเีสนอ

20 จา้งเหมาตอ่อายแุละปรับปรงุเวปไซตเ์ทศบาลตําบลศรโีพธเิงนิ10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พรหมพงษ์ หจก. พรหมพงษ์ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 10,000.- บาทราคาทเีสนอ 10,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

21 จา้งเหมาจัดทําป้ายไวนลิประชาสมัพันธส์ถานทลีอยกระทง450.00      เฉพาะเจาะจงรา้น โฟกสัดจิติอล รา้น โฟกสัตจิติอล คณุสมบัตคิรบถว้น
บรเิวณตลงิหนองเพลงินาก ปี 62 ราคาทเีสนอ 450.- บาทราคาทเีสนอ 450.- บาทตามราคาทเีสนอ

22 จา้งเหมาซอ่มแซมเครอืงปรนิเตอร ์416 700.00      เฉพาะเจาะจง รา้นเอกคอม รา้นเอกคอม คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 700.- บาทราคาทเีสนอ 700.- บาทตามราคาทเีสนอ

23 จา้งเหมาดนัและปรับเกลยีขยะ (บอ่ขยะประจําตําบล6,900.00   เฉพาะเจาะจงนายประเสรฐิ   เทยีมวงหลา้นายประเสรฐิ   เทยีมวงหลา้คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 6,900.- บาทราคาทเีสนอ 6,900.- บาทตามราคาทเีสนอ

แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2562
สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              



ลาํดบั งานจดัซอื วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

1 จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ 10,180.00เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรป่าแดดสหกรณ์การเกษตรป่าแดดคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 10,180.- บาทราคาทเีสนอ 10,180.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

2 จัดซอือาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนศรโีพธเิงนิวทิยา18,721.08 เฉพาะเจาะจงสหกรณ์โคนมเชยีงรายสหกรณ์โคนมเชยีงรายคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 18,721.08 บาทราคาทเีสนอ 18,721.08 บาทสมราคาทเีสนอราคา

3 จัดซอือาหารเสรมิ (นม) ศพด.เทศบาลตําบลศรโีพธเิงนิ4,762.38   เฉพาะเจาะจงสหกรณ์โคนมเชยีงรายสหกรณ์โคนมเชยีงรายคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 4,762.38 บาทราคาทเีสนอ 4,762.38 บาทสมราคาทเีสนอราคา

4 จัดซอืวัสดคุอมพวิเตอร ์(กองชา่ง) 6,430.00เฉพาะเจาะจงรา้นเมอืงเทงิ ปรนิเตอร์รา้นเมอืงเทงิ ปรนิเตอร์คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 6,430.- บาทราคาทเีสนอ 6,430.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

5 จัดซอืวัสดสุํานักงาน 6,315.00   เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสอื หจก.สวนหนังสอื คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 6,315.- บาทราคาทเีสนอ 6,315.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

6 จัดซอืคอมพวิเตอร ์(กองคลงั) 19,500.00 เฉพาะเจาะจงหจก. เควซี ีคอมพวิเตอร์หจก. เควซี ีคอมพวิเตอร์คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 19,500.- บาทราคาทเีสนอ 19,500.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

7 จัดซอืเครอืงพมิพ ์(กองคลงั) 2,600.00   เฉพาะเจาะจงหจก. เควซี ีคอมพวิเตอร์หจก. เควซี ีคอมพวิเตอร์คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 2,600.- บาทราคาทเีสนอ 2,600.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

8 จัดซอืเครอืงสํารองไฟฟ้า (กองคลงั) 2,350.00   เฉพาะเจาะจงหจก. เควซี ีคอมพวิเตอร์หจก. เควซี ีคอมพวิเตอร์คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 2,350.- บาทราคาทเีสนอ 2,350.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัซอืในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2562
สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

1 จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพอืปฏบิัตงิานสนับสนุนงานดา้นป้องกนั9,150.00เฉพาะเจาะจงนายธวัชชยั   สนัใจ นายธวัชชยั   สนัใจคณุสมบัตคิรบถว้น
และบรรเทาสาธารณภัย ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

2 จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพอืปฏบิัตงิานสนับสนุนงานดา้นป้องกนั9,150.00เฉพาะเจาะจงนายสายัณห ์  สมคํานายสายัณห ์  สมคําคณุสมบัตคิรบถว้น
และบรรเทาสาธารณภัย ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

3 จา้งเหมาบรกิารงานบันทกึขอ้มลู 9,150.00เฉพาะเจาะจงนางสาวพรพมิล   สายเครอืแปงนางสาวพรพมิล   สายเครอืแปงคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

4 จา้งเหมาบรกิารงานสวนงานสนาม 8,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุม่ นายพล   ป่าตุม่ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 8,000.- บาทราคาทเีสนอ 8,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

5 จา้งเหมาบรกิารงานทําความสะอาดอาคารททํีาการ8,000.00   เฉพาะเจาะจงนางวภิาดา   ฟักแกว้นางวภิาดา   ฟักแกว้คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 8,000.- บาทราคาทเีสนอ 8,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

6 จา้งเหมาบรกิารงานเก็บขยะมลูฝอย 2,745.00   เฉพาะเจาะจงนายเดชณรงค ์  ดอกศรีนายเดชณรงค ์  ดอกศรีคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,745.- บาทราคาทเีสนอ 2,745.- บาทตามราคาทเีสนอ

7 จา้งเหมาบรกิารงานเก็บขยะมลูฝอย 2,745.00   เฉพาะเจาะจงนายทรงศกัด ิ  แสงกลมนายทรงศกัด ิ  แสงกรมคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,745.- บาทราคาทเีสนอ 2,745.- บาทตามราคาทเีสนอ

8 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   แฉพาะเจาะจง นายตุย๋   ออ่นสี นายตุย๋  ออ่นสี คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

9 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายศรนีวล   สไีม ้ นายศรนีวล   สไีม ้ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน ธนัวาคม 2562

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

10 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายศกัดนิรนิทร ์  ทองจันทร์นายศกัดนิรนิทร ์  ทองจันทร์คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

11 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายบัญญพนต ์  เครอืวังนายบัญญพนต ์  เครอืวังคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

12 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายพรหมพริยิะ   วงศข์ดันายพรหมพริยิะ   วงศข์ดัคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 2,745.- บาทตามราคาทเีสนอ

13 จา้งเหมาบรกิารดา้นการเงนิและบัญชี 9,150.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวมธรุส   เครอืสายใจนางสาวมธรุส   เครอืสายใจคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

14 จา้งเหมาบรกิารบคุคล ดา้นงานพัสดุ 9,150.00   เฉพาะเจาะจงนายพรีพงษ์   ถาปันนายพรีพงษ์  ถาปันคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

15 จา้งเหมาบรกิารบคุคลผูช้ว่ยการเงนิและบัญชี5,870.97   เฉพาะเจาะจงนางสาวเกตวล ี  หลอ่วงศ์นางสาวเกตวล ี  หลอ่วงศ์คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 5,870.97 บาทราคาทเีสนอ 5,870.97 บาทตามราคาทเีสนอ

16 จา้งเหมาบรกิารบคุคลดา้นงานพัสดุ 7,000.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวแสงระว ี  วงคด์ีนางสาวแสงระว ี  วงคด์ีคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

17 จา้งเหมาบรกิารในการปฏบิัตงิานธรุการและการปฏบิัตงิาน7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายเจษฎา   สรุยิาวงษ์นายเจษฎา   สรุยิาวงษ์คณุสมบัตคิรบถว้น
ดา้นอนืๆ ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

18 จา้งเหมาเชา่เครอืงถา่ยเอกสาร 2,500.00   เฉพาะเจาะจงหจก.เอส.พ.ีซพัพลาย โอเอหจก.เอส.พ.ีซพัพลาย โอเอคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,500.- บาทราคาทเีสนอ 2,500.- บาทตามราคาทเีสนอ

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน ธนัวาคม 2562



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

19 โครงการวางทอ่คอนกรตีเสรมิเหล็กพรอ้มบอ่พัก########เฉพาะเจาะจงหจก.สขุสวัสด ิคอนกรตีหจก.สขุสวัสด ิคอนกรตีคณุสมบัตคิรบถว้น
ประปา) หมูท่ ี3 ตําบลศรโีพธเิงนิ ราคาทเีสนอ 104,500.- บาทราคาทเีสนอ 104,500.- บาทตามราคาทเีสนอ

20 จา้งเหมาจัดทําป้ายประชาสมัพันธก์ารป้องกนัและแกไ้ขปัญหา720.00      เฉพาะเจาะจงรา้น โฟกสัดจิติอล รา้น โฟกสัตจิติอล คณุสมบัตคิรบถว้น
ไฟป่าและหมอกควัน ราคาทเีสนอ 720.- บาทราคาทเีสนอ 720.- บาทตามราคาทเีสนอ

21 จา้งเหมาจัดทําพานพุม่ดอกไมส้ด 350.00      เฉพาะเจาะจงนางกรรณกิาร ์  ศภุวทิยก์ลุนางกรรณกิาร ์  ศภุวทิยก์ลุคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 350.- บาทราคาทเีสนอ 350.- บาทตามราคาทเีสนอ

22 จา้งเหมาบรกิารบคุคลภายนอกสํารวจขอ้มลูภาคสนาม13,820.00 เฉพาะเจาะจงนายวาทนิ   คงสหีะนายวาทนิ   คงสหีะคณุสมบัตคิรบถว้น
เพอืรองรับภาษีทดีนิและสงิปลกูสรา้ง ราคาทเีสนอ 13,820.- บาทราคาทเีสนอ 13,820.- บาทตามราคาทเีสนอ

23 จา้งเหมาจัดทําอาหารกลางวันและอาหารวา่งพรอ้มเครอืงดมื3,150.00   เฉพาะเจาะจงนางนวลอนงค ์  นามแกว้นางนวลอนงค ์  นามแกว้คณุสมบัตคิรบถว้น
ในการประชมุสภา วันองัคารท ี24 ธ.ค. 62 ราคาทเีสนอ 3,150.- บาทราคาทเีสนอ 3,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

24 จา้งเหมาจัดทําป้ายจัดเก็บภาษี ปี 63 1,920.00   เฉพาะเจาะจงรา้น โฟกสัดจิติอล รา้น โฟกสัตจิติอล คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 1,920.- บาทราคาทเีสนอ 1,920.- บาทตามราคาทเีสนอ

25 จา้งเหมาจัดทําป้ายตงัจดุตรวจ จดุสกดั 4,260.00   เฉพาะเจาะจงรา้น โฟกสัดจิติอล รา้น โฟกสัตจิติอล คณุสมบัตคิรบถว้น
ชว่งเทศกาลปีใหม ่2562 ราคาทเีสนอ 4,260.- บาทราคาทเีสนอ 4,260.- บาทตามราคาทเีสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน ธนัวาคม 2562

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัซอื วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

1 จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ 11,260.00เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรป่าแดดสหกรณ์การเกษตรป่าแดดคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 11,260.- บาทราคาทเีสนอ 11,260.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

2 จัดซอือาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนศรโีพธเิงนิวทิยา16,046.64เฉพาะเจาะจงสหกรณ์โคนมเชยีงรายสหกรณ์โคนมเชยีงรายคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 16,046.64 บาทราคาทเีสนอ 16,046.64 บาทสมราคาทเีสนอราคา

3 จัดซอือาหารเสรมิ (นม) ศพด.เทศบาลตําบลศรโีพธเิงนิ4,082.04   เฉพาะเจาะจงสหกรณ์โคนมเชยีงรายสหกรณ์โคนมเชยีงรายคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 4,082.04 บาทราคาทเีสนอ 4,082.04 บาทสมราคาทเีสนอราคา

4 จัดซอืเครอืงสํารองไฟ ขนาด 1kva (สํานักปลดั5,800.00เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมพงษ์ หจก.พรหมพงษ์ คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 5,800.- บาทราคาทเีสนอ 5,800.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

5 จัดซอืเครอืงสํารองไฟ ขนาด 800 va (สํานักปลดั21,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมพงษ์ หจก.พรหมพงษ์ คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 21,150.- บาทราคาทเีสนอ 21,150.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

6 จัดซอือปุกรณ์อา่นบัตรเอนกประสงค ์(สํานักปลดั2,100.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมพงษ์ หจก.พรหมพงษ์ คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 2,100.- บาทราคาทเีสนอ 2,100.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

7 จัดซอืเครอืงโทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดา18,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมพงษ์ หจก.พรหมพงษ์ คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 18,000.- บาทราคาทเีสนอ 18,000.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

8 จัดซอืจอภาพ LED ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19 5,600.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมพงษ์ หจก.พรหมพงษ์ คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 5,600.- บาทราคาทเีสนอ 5,600.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

9 จัดซอืวัสดดุบัเพลงิ 19,800.00 เฉพาะเจาะจงเชยีงรายกจิการรุง่เรอืงเชยีงรายกจิการรุง่เรอืงคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 19,800.- บาทราคาทเีสนอ 19,800.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

10 จัดซอืวัสดยุานพาหนะและขนสง่ 9,900.00   เฉพาะเจาะจงเชยีงรายกจิการรุง่เรอืงเชยีงรายกจิการรุง่เรอืงคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 9,900.- บาทราคาทเีสนอ 9,900.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป

แบบรายงานการดาํเนนิการจดัซอืในรอบเดอืน ธนัวาคม 2562
สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2563

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              



(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ
1 จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพอืปฏบิัตงิานสนับสนุนงานดา้นป้องกนั9,150.00เฉพาะเจาะจงนายธวัชชยั   สนัใจ นายธวัชชยั   สนัใจคณุสมบัตคิรบถว้น

และบรรเทาสาธารณภัย ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ
2 จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพอืปฏบิัตงิานสนับสนุนงานดา้นป้องกนั9,150.00เฉพาะเจาะจงนายสายัณห ์  สมคํานายสายัณห ์  สมคําคณุสมบัตคิรบถว้น

และบรรเทาสาธารณภัย ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ
3 จา้งเหมาบรกิารงานบันทกึขอ้มลู 9,150.00เฉพาะเจาะจงนางสาวพรพมิล   สายเครอืแปงนางสาวพรพมิล   สายเครอืแปงคณุสมบัตคิรบถว้น

ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ
4 จา้งเหมาบรกิารงานสวนงานสนาม 8,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุม่ นายพล   ป่าตุม่ คณุสมบัตคิรบถว้น

ราคาทเีสนอ 8,000.- บาทราคาทเีสนอ 8,000.- บาทตามราคาทเีสนอ
5 จา้งเหมาบรกิารงานทําความสะอาดอาคารททํีาการ8,000.00   เฉพาะเจาะจงนางวภิาดา   ฟักแกว้นางวภิาดา   ฟักแกว้คณุสมบัตคิรบถว้น

ราคาทเีสนอ 8,000.- บาทราคาทเีสนอ 8,000.- บาทตามราคาทเีสนอ
6 จา้งเหมาบรกิารงานเก็บขยะมลูฝอย 2,440.00   เฉพาะเจาะจงนายเดชณรงค ์  ดอกศรีนายเดชณรงค ์  ดอกศรีคณุสมบัตคิรบถว้น

ราคาทเีสนอ 2,440.- บาทราคาทเีสนอ 2,440.- บาทตามราคาทเีสนอ
7 จา้งเหมาบรกิารงานเก็บขยะมลูฝอย 2,440.00   เฉพาะเจาะจงนายทรงศกัด ิ  แสงกลมนายทรงศกัด ิ  แสงกรมคณุสมบัตคิรบถว้น

ราคาทเีสนอ 2,440.- บาทราคาทเีสนอ 2,440.- บาทตามราคาทเีสนอ
8 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   แฉพาะเจาะจง นายตุย๋   ออ่นสี นายตุย๋  ออ่นสี คณุสมบัตคิรบถว้น

ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ
9 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายศรนีวล   สไีม ้ นายศรนีวล   สไีม ้ คณุสมบัตคิรบถว้น

ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

10 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายศกัดนิรนิทร ์  ทองจันทร์นายศกัดนิรนิทร ์  ทองจันทร์คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

11 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายบัญญพนต ์  เครอืวังนายบัญญพนต ์  เครอืวังคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

12 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายพรหมพริยิะ   วงศข์ดันายพรหมพริยิะ   วงศข์ดัคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 2,745.- บาทตามราคาทเีสนอ

13 จา้งเหมาบรกิารดา้นการเงนิและบัญชี 9,150.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวมธรุส   เครอืสายใจนางสาวมธรุส   เครอืสายใจคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

14 จา้งเหมาบรกิารบคุคล ดา้นงานพัสดุ 9,150.00   เฉพาะเจาะจงนายพรีพงษ์   ถาปันนายพรีพงษ์  ถาปันคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

15 จา้งเหมาบรกิารบคุคลผูช้ว่ยการเงนิและบัญชี7,000.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวเกตวล ี  หลอ่วงศ์นางสาวเกตวล ี  หลอ่วงศ์คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

16 จา้งเหมาบรกิารบคุคลดา้นงานพัสดุ 7,000.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวแสงระว ี  วงคด์ีนางสาวแสงระว ี  วงคด์ีคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

17 จา้งเหมาบรกิารในการปฏบิัตงิานธรุการและการปฏบิัตงิาน7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายเจษฎา   สรุยิาวงษ์นายเจษฎา   สรุยิาวงษ์คณุสมบัตคิรบถว้น
ดา้นอนืๆ ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

18 จา้งเหมาจัดทําป้ายโครงการเวทสีง่เสรมิกจิกรรมฯ2,160.00   เฉพาะเจาะจงรา้น โฟกสัดจิติอล รา้น โฟกสัตจิติอล คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,160.- บาทราคาทเีสนอ 2,160.- บาทตามราคาทเีสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2563

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

19 จา้งเหมาจัดสถานทโีครงการเวทสีง่เสรมิกจิกรรมฯ5,000.00   เฉพาะเจาะจงนายประจักร   ทองใบนายประจักร   ทองใบคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 5,000.- บาทราคาทเีสนอ 5,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

20 จา้งเหมาเชา่เครอืงถา่ยเอกสาร 2,500.00   เฉพาะเจาะจงหจก.เอส.พ.ีซพัพลาย โอหจก.เอส.พ.ีซพัพลาย โอคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,500.- บาทราคาทเีสนอ 2,500.- บาทตามราคาทเีสนอ

21 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายศรโีพธเิงนิ########เฉพาะเจาะจงหจก.นครเชยีงรายฯหจก.นครเชยีงรายฯคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 489,877.53 ราคาทเีสนอ 489,877.53 ตามราคาทเีสนอ

22 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายภายในป่าสสุาน########เฉพาะเจาะจงหจก.นครเชยีงรายฯหจก.นครเชยีงรายฯคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 748,966.01 ราคาทเีสนอ 748,966.01 ตามราคาทเีสนอ

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2563



ลาํดบั งานจดัซอื วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

1 จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ 8,260.00เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรป่าแดดสหกรณ์การเกษตรป่าแดดคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 8,260.- บาทราคาทเีสนอ 8,260.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

2 จัดซอือาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนศรโีพธเิงนิวทิยา19,612.56เฉพาะเจาะจงสหกรณ์โคนมเชยีงรายสหกรณ์โคนมเชยีงรายคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 19,612.56 บาทราคาทเีสนอ 19,612.56 บาทสมราคาทเีสนอราคา

3 จัดซอือาหารเสรมิ (นม) ศพด.เทศบาลตําบลศรโีพธเิงนิ4,989.16   เฉพาะเจาะจงสหกรณ์โคนมเชยีงรายสหกรณ์โคนมเชยีงรายคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 4,989.16 บาทราคาทเีสนอ 4,989.16 บาทสมราคาทเีสนอราคา

4 จัดซอืของขวัญของรางวัลโครงการวันเด็ก 8,910.00เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสอื หจก.สวนหนังสอื คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 8,910.- บาทราคาทเีสนอ 8,910.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

5 จัดซอืแบตเตอรรีถนําเอนกประสงค์ 7,100.00   เฉพาะเจาะจงการันต ีออโต ้เซอรว์สิ (2016การันต ีออโต ้เซอรว์สิ (2016คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 7,100.- บาทราคาทเีสนอ 7,100.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

6 จัดซอืวัสดสุํานักงาน (กองคลงั) 15,522.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสอื หจก.สวนหนังสอื คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 15,522.- บาทราคาทเีสนอ 15,522.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

7 จัดซอืวัสดยุานพาหนะและขนสง่ 500.00      เฉพาะเจาะจงนายกมล   อนิทะวงศน์ายกมล   อนิทะวงศค์ณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 500.- บาทราคาทเีสนอ 500.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

8 จัดซอืวัสดคุอมพวิเตอร ์(กองชา่ง) 7,110.00   เฉพาะเจาะจงรา้น เมอืงเทงิ ปรนิเตอร์รา้น เมอืงเทงิ ปรนิเตอร์คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 7,110.- บาทราคาทเีสนอ 7,110.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัซอืในรอบเดอืน มกราคม 2563

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

1 จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพอืปฏบิัตงิานสนับสนุนงานดา้นป้องกนั9,150.00เฉพาะเจาะจงนายธวัชชยั   สนัใจ นายธวัชชยั   สนัใจคณุสมบัตคิรบถว้น
และบรรเทาสาธารณภัย ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

2 จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพอืปฏบิัตงิานสนับสนุนงานดา้นป้องกนั9,150.00เฉพาะเจาะจงนายสายัณห ์  สมคํานายสายัณห ์  สมคําคณุสมบัตคิรบถว้น
และบรรเทาสาธารณภัย ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

3 จา้งเหมาบรกิารงานบันทกึขอ้มลู 9,150.00เฉพาะเจาะจงนางสาวพรพมิล   สายเครอืแปงนางสาวพรพมิล   สายเครอืแปงคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

4 จา้งเหมาบรกิารงานสวนงานสนาม 8,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุม่ นายพล   ป่าตุม่ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 8,000.- บาทราคาทเีสนอ 8,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

5 จา้งเหมาบรกิารงานทําความสะอาดอาคารททํีาการ8,000.00   เฉพาะเจาะจงนางวภิาดา   ฟักแกว้นางวภิาดา   ฟักแกว้คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 8,000.- บาทราคาทเีสนอ 8,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

6 จา้งเหมาบรกิารงานเก็บขยะมลูฝอย 2,440.00   เฉพาะเจาะจงนายเดชณรงค ์  ดอกศรีนายเดชณรงค ์  ดอกศรีคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,440.- บาทราคาทเีสนอ 2,440.- บาทตามราคาทเีสนอ

7 จา้งเหมาบรกิารงานเก็บขยะมลูฝอย 2,440.00   เฉพาะเจาะจงนายทรงศกัด ิ  แสงกลมนายทรงศกัด ิ  แสงกรมคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,440.- บาทราคาทเีสนอ 2,440.- บาทตามราคาทเีสนอ

8 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   แฉพาะเจาะจง นายตุย๋   ออ่นสี นายตุย๋  ออ่นสี คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

9 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายศรนีวล   สไีม ้ นายศรนีวล   สไีม ้ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน กมุภาพนัธ ์2563
สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

10 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายศกัดนิรนิทร ์  ทองจันทร์นายศกัดนิรนิทร ์  ทองจันทร์คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

11 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายบัญญพนต ์  เครอืวังนายบัญญพนต ์  เครอืวังคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

12 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายพรหมพริยิะ   วงศข์ดันายพรหมพริยิะ   วงศข์ดัคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 2,745.- บาทตามราคาทเีสนอ

13 จา้งเหมาบรกิารดา้นการเงนิและบัญชี 9,150.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวมธรุส   เครอืสายใจนางสาวมธรุส   เครอืสายใจคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

14 จา้งเหมาบรกิารบคุคล ดา้นงานพัสดุ 9,150.00   เฉพาะเจาะจงนายพรีพงษ์   ถาปันนายพรีพงษ์  ถาปันคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

15 จา้งเหมาบรกิารบคุคลดา้นงานพัสดุ 7,000.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวแสงระว ี  วงคด์ีนางสาวแสงระว ี  วงคด์ีคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

16 จา้งเหมาบรกิารในการปฏบิัตงิานธรุการและการปฏบิัตงิาน7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายเจษฎา   สรุยิาวงษ์นายเจษฎา   สรุยิาวงษ์คณุสมบัตคิรบถว้น
ดา้นอนืๆ ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

17 จา้งเหมาซอ่มแซมครภุัณฑค์อมพวิเตอร์ 950.00      เฉพาะเจาะจง รา้นเอกคอม รา้นเอกคอม คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 950.- บาทราคาทเีสนอ 950.- บาทตามราคาทเีสนอ

18 จา้งเหมาถา่ยเอกสารแบบอาคาร 210.00      เฉพาะเจาะจงป่าแดดเครอืงเขยีน ป่าแดดเครอืงเขยีน คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 210.- บาทราคาทเีสนอ 210.- บาทตามราคาทเีสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน กมุภาพนัธ ์2563

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

19 จา้งเหมาซอ่มแซมรถนําเอนกประสงค์ 26,190.00 เฉพาะเจาะจง อูจํ่ารัสยนต์ อูจํ่ารัสยนต์ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 26,190.- บาทราคาทเีสนอ 26,190.- บาทตามราคาทเีสนอ

20 จา้งเหมาปรนิสแีละถา่ยเอกสาร 621.00      เฉพาะเจาะจงรา้นป่าแดดเครอืงเขยีนรา้นป่าแดดเครอืงเขยีนคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 621.- บาทราคาทเีสนอ 621.- บาทตามราคาทเีสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน กมุภาพนัธ ์2563

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัซอื วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

1 จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ 7,580.00เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรป่าแดดสหกรณ์การเกษตรป่าแดดคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 7,580.- บาทราคาทเีสนอ 7,580.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

2 จัดซอือาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนศรโีพธเิงนิวทิยา16,938.12เฉพาะเจาะจงสหกรณ์โคนมเชยีงรายสหกรณ์โคนมเชยีงรายคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 16,938.12 บาทราคาทเีสนอ 16,938.12 บาทสมราคาทเีสนอราคา

3 จัดซอือาหารเสรมิ (นม) ศพด.เทศบาลตําบลศรโีพธเิงนิ4,160.24   เฉพาะเจาะจงสหกรณ์โคนมเชยีงรายสหกรณ์โคนมเชยีงรายคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 4,160.24 บาทราคาทเีสนอ 4,160.24 บาทสมราคาทเีสนอราคา

4 จัดซอืวัสดสุํานักงาน (สํานักปลดั) 10,770.00เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสอื หจก.สวนหนังสอื คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 10,770.- บาทราคาทเีสนอ 10,770.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัซอืในรอบเดอืน กมุภาพนัธ ์2563



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

1 จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพอืปฏบิัตงิานสนับสนุนงานดา้นป้องกนั9,150.00เฉพาะเจาะจงนายธวัชชยั   สนัใจ นายธวัชชยั   สนัใจคณุสมบัตคิรบถว้น
และบรรเทาสาธารณภัย ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

2 จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพอืปฏบิัตงิานสนับสนุนงานดา้นป้องกนั9,150.00เฉพาะเจาะจงนายสายัณห ์  สมคํานายสายัณห ์  สมคําคณุสมบัตคิรบถว้น
และบรรเทาสาธารณภัย ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

3 จา้งเหมาบรกิารงานบันทกึขอ้มลู 9,150.00เฉพาะเจาะจงนางสาวพรพมิล   สายเครอืแปงนางสาวพรพมิล   สายเครอืแปงคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

4 จา้งเหมาบรกิารงานสวนงานสนาม 8,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุม่ นายพล   ป่าตุม่ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 8,000.- บาทราคาทเีสนอ 8,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

5 จา้งเหมาบรกิารงานทําความสะอาดอาคารททํีาการ8,000.00   เฉพาะเจาะจงนางวภิาดา   ฟักแกว้นางวภิาดา   ฟักแกว้คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 8,000.- บาทราคาทเีสนอ 8,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

6 จา้งเหมาบรกิารงานเก็บขยะมลูฝอย 3,050.00   เฉพาะเจาะจงนายเดชณรงค ์  ดอกศรีนายเดชณรงค ์  ดอกศรีคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 3,050.- บาทราคาทเีสนอ 3,050.- บาทตามราคาทเีสนอ

7 จา้งเหมาบรกิารงานเก็บขยะมลูฝอย 3,050.00   เฉพาะเจาะจงนายทรงศกัด ิ  แสงกลมนายทรงศกัด ิ  แสงกรมคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 3,050.- บาทราคาทเีสนอ 3,050.- บาทตามราคาทเีสนอ

8 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   แฉพาะเจาะจง นายตุย๋   ออ่นสี นายตุย๋  ออ่นสี คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

9 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายศรนีวล   สไีม ้ นายศรนีวล   สไีม ้ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน มนีาคม 2563

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

10 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายศกัดนิรนิทร ์  ทองจันทร์นายศกัดนิรนิทร ์  ทองจันทร์คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

11 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายบัญญพนต ์  เครอืวังนายบัญญพนต ์  เครอืวังคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

12 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายพรหมพริยิะ   วงศข์ดันายพรหมพริยิะ   วงศข์ดัคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 2,745.- บาทตามราคาทเีสนอ

13 จา้งเหมาบรกิารดา้นการเงนิและบัญชี 9,150.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวมธรุส   เครอืสายใจนางสาวมธรุส   เครอืสายใจคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

14 จา้งเหมาบรกิารบคุคล ดา้นงานพัสดุ 9,150.00   เฉพาะเจาะจงนายพรีพงษ์   ถาปันนายพรีพงษ์  ถาปันคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

15 จา้งเหมาบรกิารบคุคลดา้นงานพัสดุ 7,000.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวแสงระว ี  วงคด์ีนางสาวแสงระว ี  วงคด์ีคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

16 จา้งเหมาบรกิารในการปฏบิัตงิานธรุการและการปฏบิัตงิาน7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายเจษฎา   สรุยิาวงษ์นายเจษฎา   สรุยิาวงษ์คณุสมบัตคิรบถว้น
ดา้นอนืๆ ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

17 จา้งเหมาซอ่มแซมเครอืงปรนิเตอร์ 1,600.00   เฉพาะเจาะจง รา้นเอกคอม รา้นเอกคอม คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 1,600.- บาทราคาทเีสนอ 1,600.- บาทตามราคาทเีสนอ

18 จา้งเหมาซอ่มแซมคอมพวิเตอร์ 1,420.00   เฉพาะเจาะจงเจรญิคอมพวิเตอร์ เจรญิคอมพวิเตอร์ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 1,420.- บาทราคาทเีสนอ 1,420.- บาทตามราคาทเีสนอ

แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน กมุภาพนัธ ์2563
สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

19 จา้งเหมาซอ่มแซมเครอืงพมิพ ์478-54- 950.00      เฉพาะเจาะจง รา้นเอกคอม รา้นเอกคอม คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 950.- บาทราคาทเีสนอ 950.- บาทตามราคาทเีสนอ

20 จา้งเหมาซอ่มแซมเครอืงปรับอากาศ 420 2,500.00   เฉพาะเจาะจงนายปองพล   หารคงนายปองพล   หารคงคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,500.- บาทราคาทเีสนอ 2,500.- บาทตามราคาทเีสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน กมุภาพนัธ ์2563

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัซอื วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

1 จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ 11,340.00เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรป่าแดดสหกรณ์การเกษตรป่าแดดคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 11,340.- บาทราคาทเีสนอ 11,340.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

2 จัดซอือาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนศรโีพธเิงนิวทิยา19,440.52เฉพาะเจาะจงสหกรณ์โคนมเชยีงรายสหกรณ์โคนมเชยีงรายคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 19,440.52 บาทราคาทเีสนอ 19,440.52 บาทสมราคาทเีสนอราคา

3 จัดซอือาหารเสรมิ (นม) ศพด.เทศบาลตําบลศรโีพธเิงนิ4,817.12   เฉพาะเจาะจงสหกรณ์โคนมเชยีงรายสหกรณ์โคนมเชยีงรายคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 4,817.12 บาทราคาทเีสนอ 4,817.12 บาทสมราคาทเีสนอราคา

4 จัดซอืคอมพวิเตอร์ 21,900.00เฉพาะเจาะจง หจก. พรหมพงษ์ หจก. พรหมพงษ์ คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 21,900.- บาทราคาทเีสนอ 21,900.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

5 จัดซอืวัสดอุปุกรณ์โครงการฝายชะลอนํา25,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทว ี  ศรกีอก นายทว ี  ศรกีอก คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 25,200.- บาทราคาทเีสนอ 25,200.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

6 จัดซอืนําดมืโครงการฝายชะลอนํา/ฝายแมว้2,000.00   เฉพาะเจาะจง รา้นเครอืวริณุ รา้นเครอืวริณุ คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 2,000.- บาทราคาทเีสนอ 2,000.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

7 จัดซอืวัสดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย ์ 10,700.00 เฉพาะเจาะจงหจก.ยพุนิ ซพัพลายหจก.ยพุนิ ซพัพลายคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 10,700.- บาทราคาทเีสนอ 10,700.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

8 จัดซอืวัสดอุปุกรณ์โครงการสง่เสรมิอาชพีทําดอกไมป้ระดษิฐ์10,840.00 เฉพาะเจาะจง มายนาย มายนาย คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 10,840.- บาทราคาทเีสนอ 10,840.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

9 จัดซอืวัสดโุครงการป้องกนัไฟป่า 15,600.00 เฉพาะเจาะจงทรปิเปิลเอไฟรแ์อนดเ์ซอรว์ชิทรปิเปิลเอไฟรแ์อนดเ์ซอรว์ชิคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 15,600.- บาทราคาทเีสนอ 15,600.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัซอืในรอบเดอืน มนีาคม 2563

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัซอื วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

10 จัดซอืวัสดตุามโครงการคนไทยรว่มใจป้องกนัไวรัสฯ7,650.00เฉพาะเจาะจงเอส.ซ.ีเจรญิ เคอรเ์ทน่ เอส.ซ.ีเจรญิ เคอรเ์ทน่ คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 7,650.- บาทราคาทเีสนอ 7,650.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

11 จัดซอืวัสดกุอ่สรา้ง 4,957.00   เฉพาะเจาะจงหจก. เกษรโฮมเชน็เตอร์หจก. เกษรโฮมเชน็เตอร์คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 4,957.- บาทราคาทเีสนอ 4,957.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

12 จัดซอืวัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 22,095.00 เฉพาะเจาะจงหจก. เกษรโฮมเชน็เตอร์หจก. เกษรโฮมเชน็เตอร์คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 22,095.- บาทราคาทเีสนอ 22,095.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

13 จัดซอืวัสดงุานบา้นงานครัว (ผา้ทําหนา้กากอนามัย1,810.00   เฉพาะเจาะจงเอส.ซ.ีเจรญิ เคอรเ์ทน่ เอส.ซ.ีเจรญิ เคอรเ์ทน่ คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 1,810.- บาทราคาทเีสนอ 1,810.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

14 จัดซอืเครอืงสํารองไฟฟ้า 800 VA 2,350.00เฉพาะเจาะจง หจก. พรหมพงษ์ หจก. พรหมพงษ์ คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 2,350.- บาทราคาทเีสนอ 2,350.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

15 จัดซอืจอภาพแบบ LED 4,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก. พรหมพงษ์ หจก. พรหมพงษ์ คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 4,000.- บาทราคาทเีสนอ 4,000.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัซอืในรอบเดอืน มนีาคม 2563



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

1 จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพอืปฏบิัตงิานสนับสนุนงานดา้นป้องกนั9,150.00เฉพาะเจาะจงนายธวัชชยั   สนัใจ นายธวัชชยั   สนัใจคณุสมบัตคิรบถว้น
และบรรเทาสาธารณภัย ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

2 จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพอืปฏบิัตงิานสนับสนุนงานดา้นป้องกนั9,150.00เฉพาะเจาะจงนายสายัณห ์  สมคํานายสายัณห ์  สมคําคณุสมบัตคิรบถว้น
และบรรเทาสาธารณภัย ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

3 จา้งเหมาบรกิารงานบันทกึขอ้มลู 9,150.00เฉพาะเจาะจงนางสาวพรพมิล   สายเครอืแปงนางสาวพรพมิล   สายเครอืแปงคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

4 จา้งเหมาบรกิารงานสวนงานสนาม 8,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุม่ นายพล   ป่าตุม่ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 8,000.- บาทราคาทเีสนอ 8,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

5 จา้งเหมาบรกิารงานทําความสะอาดอาคารททํีาการ8,000.00   เฉพาะเจาะจงนางวภิาดา   ฟักแกว้นางวภิาดา   ฟักแกว้คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 8,000.- บาทราคาทเีสนอ 8,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

6 จา้งเหมาบรกิารงานเก็บขยะมลูฝอย 2,440.00   เฉพาะเจาะจงนายเดชณรงค ์  ดอกศรีนายเดชณรงค ์  ดอกศรีคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,440.- บาทราคาทเีสนอ 2,440.- บาทตามราคาทเีสนอ

7 จา้งเหมาบรกิารงานเก็บขยะมลูฝอย 2,440.00   เฉพาะเจาะจงนายทรงศกัด ิ  แสงกลมนายทรงศกัด ิ  แสงกรมคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,440.- บาทราคาทเีสนอ 2,440.- บาทตามราคาทเีสนอ

8 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   แฉพาะเจาะจง นายตุย๋   ออ่นสี นายตุย๋  ออ่นสี คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

9 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายศรนีวล   สไีม ้ นายศรนีวล   สไีม ้ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2563

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

10 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายศกัดนิรนิทร ์  ทองจันทร์นายศกัดนิรนิทร ์  ทองจันทร์คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

11 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายบัญญพนต ์  เครอืวังนายบัญญพนต ์  เครอืวังคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

12 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายพรหมพริยิะ   วงศข์ดันายพรหมพริยิะ   วงศข์ดัคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 2,745.- บาทตามราคาทเีสนอ

13 จา้งเหมาบรกิารดา้นการเงนิและบัญชี 9,150.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวมธรุส   เครอืสายใจนางสาวมธรุส   เครอืสายใจคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

14 จา้งเหมาบรกิารบคุคล ดา้นงานพัสดุ 9,150.00   เฉพาะเจาะจงนายพรีพงษ์   ถาปันนายพรีพงษ์  ถาปันคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

15 จา้งเหมาบรกิารดา้นการเงนิและบัญชี 7,000.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวแสงระว ี  วงคด์ีนางสาวแสงระว ี  วงคด์ีคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

16 จา้งเหมาบรกิารในการปฏบิัตงิานธรุการและการปฏบิัตงิาน7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายเจษฎา   สรุยิาวงษ์นายเจษฎา   สรุยิาวงษ์คณุสมบัตคิรบถว้น
ดา้นอนืๆ ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

17 จา้งเหมาซอ่มแซมเครอืงถา่ยเอกสาร 2,500.00   เฉพาะเจาะจงหจก.เอส.พ.ีซพัพลาย โอหจก.เอส.พ.ีซพัพลาย โอคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,500.- บาทราคาทเีสนอ 2,500.- บาทตามราคาทเีสนอ

18 จา้งเหมาปรับเกลยีขยะ 4,300.00   เฉพาะเจาะจงนายศกัดกิมล   วงศห์ลวงนายศกัดกิมล   วงศห์ลวงคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 4,300.- บาทราคาทเีสนอ 4,300.- บาทตามราคาทเีสนอ

แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2563
สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              



ลาํดบั งานจดัซอื วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

1 จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ 4,000.00เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรป่าแดดสหกรณ์การเกษตรป่าแดดคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 4,000.- บาทราคาทเีสนอ 4,000.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

2 จัดซอือาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนศรโีพธเิงนิวทิยา29,160.78เฉพาะเจาะจงสหกรณ์โคนมเชยีงรายสหกรณ์โคนมเชยีงรายคณุสมบัตขิองวัสดุ
ชว่งปิดเทอม ราคาทเีสนอ 29,160.78 บาทราคาทเีสนอ 29,160.78 บาทสมราคาทเีสนอราคา

3 จัดซอือาหารเสรมิ (นม) ศพด.เทศบาลตําบลศรโีพธเิงนิ7,225.68   เฉพาะเจาะจงสหกรณ์โคนมเชยีงรายสหกรณ์โคนมเชยีงรายคณุสมบัตขิองวัสดุ
ชว่งปิดเทอม ราคาทเีสนอ 7,225.68 บาทราคาทเีสนอ 7,225.68 บาทสมราคาทเีสนอราคา

4 จัดซอืหมกึเครอืงถา่ยเอกสาร 4,000.00เฉพาะเจาะจงหจก.เอส.พ.ีซพัพลาย โอหจก.เอส.พ.ีซพัพลาย โอคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 4,000.- บาทราคาทเีสนอ 4,000.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

5 จัดซอืวัคซนีป้องกนัโรคพษิสนัุขบา้ 17,550.00 เฉพาะเจาะจงหจก.ยพุนิ ซพัพลายหจก.ยพุนิ ซพัพลายคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 17,550.- บาทราคาทเีสนอ 17,550.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัซอืในรอบเดอืน เมษายน 2563

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

1 จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพอืปฏบิัตงิานสนับสนุนงานดา้นป้องกนั9,150.00เฉพาะเจาะจงนายธวัชชยั   สนัใจ นายธวัชชยั   สนัใจคณุสมบัตคิรบถว้น
และบรรเทาสาธารณภัย ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

2 จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพอืปฏบิัตงิานสนับสนุนงานดา้นป้องกนั9,150.00เฉพาะเจาะจงนายสายัณห ์  สมคํานายสายัณห ์  สมคําคณุสมบัตคิรบถว้น
และบรรเทาสาธารณภัย ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

3 จา้งเหมาบรกิารงานบันทกึขอ้มลู 9,150.00เฉพาะเจาะจงนางสาวพรพมิล   สายเครอืแปงนางสาวพรพมิล   สายเครอืแปงคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

4 จา้งเหมาบรกิารงานสวนงานสนาม 8,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุม่ นายพล   ป่าตุม่ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 8,000.- บาทราคาทเีสนอ 8,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

5 จา้งเหมาบรกิารงานทําความสะอาดอาคารททํีาการ8,000.00   เฉพาะเจาะจงนางวภิาดา   ฟักแกว้นางวภิาดา   ฟักแกว้คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 8,000.- บาทราคาทเีสนอ 8,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

6 จา้งเหมาบรกิารงานเก็บขยะมลูฝอย 2,440.00   เฉพาะเจาะจงนายเดชณรงค ์  ดอกศรีนายเดชณรงค ์  ดอกศรีคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,440.- บาทราคาทเีสนอ 2,440.- บาทตามราคาทเีสนอ

7 จา้งเหมาบรกิารงานเก็บขยะมลูฝอย 2,440.00   เฉพาะเจาะจงนายทรงศกัด ิ  แสงกลมนายทรงศกัด ิ  แสงกรมคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,440.- บาทราคาทเีสนอ 2,440.- บาทตามราคาทเีสนอ

8 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   แฉพาะเจาะจง นายตุย๋   ออ่นสี นายตุย๋  ออ่นสี คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

9 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายศรนีวล   สไีม ้ นายศรนีวล   สไีม ้ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2563

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

10 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายศกัดนิรนิทร ์  ทองจันทร์นายศกัดนิรนิทร ์  ทองจันทร์คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

11 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายบัญญพนต ์  เครอืวังนายบัญญพนต ์  เครอืวังคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

12 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายพรหมพริยิะ   วงศข์ดันายพรหมพริยิะ   วงศข์ดัคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

13 จา้งเหมาบรกิารดา้นการเงนิและบัญชี 9,150.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวมธรุส   เครอืสายใจนางสาวมธรุส   เครอืสายใจคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

14 จา้งเหมาบรกิารบคุคล ดา้นงานพัสดุ 9,150.00   เฉพาะเจาะจงนายพรีพงษ์   ถาปันนายพรีพงษ์  ถาปันคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

15 จา้งเหมาบรกิารดา้นการเงนิและบัญชี 7,000.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวแสงระว ี  วงคด์ีนางสาวแสงระว ี  วงคด์ีคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

16 จา้งเหมาบรกิารในการปฏบิัตงิานธรุการและการปฏบิัตงิาน7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายเจษฎา   สรุยิาวงษ์นายเจษฎา   สรุยิาวงษ์คณุสมบัตคิรบถว้น
ดา้นอนืๆ ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

17 จา้งเหมาเชา่เครอืงถา่ยเอกสาร 2,500.00   เฉพาะเจาะจงหจก.เอส.พ.ีซพัพลาย โอหจก.เอส.พ.ีซพัพลาย โอคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,500.- บาทราคาทเีสนอ 2,500.- บาทตามราคาทเีสนอ

18 จา้งเหมาออกแบบอาคารอเนกประสงคเ์ทศบาลตําบลศรโีพธเิงนิ76,000.00 เฉพาะเจาะจงบรษัิท อสิอาชเิทค จํากดับรษัิท อสิอาชเิทค จํากดัคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 76,000.- บาทราคาทเีสนอ 76,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2563



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

19 จา้งเหมากอ่สรา้งอาคารอเนกประสงคภ์ายในป่าสสุาน########เฉพาะเจาะจงหจก.ดวงแกว้การโยธาหจก.ดวงแกว้การโยธาคณุสมบัตคิรบถว้น
ตําบลศรโีพธเิงนิ หมูท่ ี5 ราคาทเีสนอ 116,000.- บาทราคาทเีสนอ 116,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

20 จา้งเหมาจัดทําป้ายไวนลิ "การป้องกนัไวรัสโคโรนา2,410.00   เฉพาะเจาะจงรา้น โฟกสั ดจิติอล รา้น โฟกสั ดจิติอลคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,410.- บาทราคาทเีสนอ 2,410.- บาทตามราคาทเีสนอ

21 จา้งเหมาซอ่มแซมเครอืงปรับอากาศ 420 2,300.00   เฉพาะเจาะจงนายปองพล   หารคงนายปองพล   หารคงคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,300.- บาทราคาทเีสนอ 2,300.- บาทตามราคาทเีสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน พฤษภาคม 2563

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัซอื วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

1 จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ 6,260.00เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรป่าแดดสหกรณ์การเกษตรป่าแดดคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 6,260.- บาทราคาทเีสนอ 6,260.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

2 จัดซอืถงุยังชพีชว่ยเหลอืประชาชน 35,673.00เฉพาะเจาะจงรา้น สมศกัด ิรุง่เรอืงรา้น สมศกัด ิรุง่เรอืงคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 35,673.- บาทราคาทเีสนอ 35,673.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

3 จัดซอือาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนศรโีพธเิงนิวทิยา26,181.36 เฉพาะเจาะจงสหกรณ์โคนมเชยีงรายสหกรณ์โคนมเชยีงรายคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 26,181.36 บาทราคาทเีสนอ 26,181.36 บาทสมราคาทเีสนอราคา

4 จัดซอือาหารเสรมิ (นม) ศพด. ทต.ศรโีพธเิงนิ6,787.76เฉพาะเจาะจงสหกรณ์โคนมเชยีงรายสหกรณ์โคนมเชยีงรายคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 6,787.76 บาทราคาทเีสนอ 6,787.76 บาทสมราคาทเีสนอราคา

5 จัดซอืวัสดงุานบา้นงานครัว 12,536.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสอื หจก.สวนหนังสอื คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 12,536.- บาทราคาทเีสนอ 12,536.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

6 จัดซอืนําดมื เดอืน พฤษภาคม 2563 4,440.00   เฉพาะเจาะจง ภัทระนําดมื ภัทระนําดมื คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 4,440.- บาทราคาทเีสนอ 4,440.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

7 จัดซอืวัสดกุอ่สรา้งซอ่มแซมหลงัคาสํานักงานเทศบาล500.00      เฉพาะเจาะจงหจก. เกษรโฮมเซน็เตอร์หจก. เกษรโฮมเซน็เตอร์คณุสมบัตขิองวัสดุ
ตําบลศรโีพธเิงนิ ราคาทเีสนอ 500.- บาทราคาทเีสนอ 500.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

แบบรายงานการดาํเนนิการจดัซอืในรอบเดอืน พฤษภาคม 2563
สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

1 จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพอืปฏบิัตงิานสนับสนุนงานดา้นป้องกนั9,150.00เฉพาะเจาะจงนายธวัชชยั   สนัใจ นายธวัชชยั   สนัใจคณุสมบัตคิรบถว้น
และบรรเทาสาธารณภัย ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

2 จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพอืปฏบิัตงิานสนับสนุนงานดา้นป้องกนั9,150.00เฉพาะเจาะจงนายสายัณห ์  สมคํานายสายัณห ์  สมคําคณุสมบัตคิรบถว้น
และบรรเทาสาธารณภัย ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

3 จา้งเหมาบรกิารงานบันทกึขอ้มลู 9,150.00เฉพาะเจาะจงนางสาวพรพมิล   สายเครอืแปงนางสาวพรพมิล   สายเครอืแปงคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

4 จา้งเหมาบรกิารงานสวนงานสนาม 8,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุม่ นายพล   ป่าตุม่ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 8,000.- บาทราคาทเีสนอ 8,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

5 จา้งเหมาบรกิารงานทําความสะอาดอาคารททํีาการ8,000.00   เฉพาะเจาะจงนางวภิาดา   ฟักแกว้นางวภิาดา   ฟักแกว้คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 8,000.- บาทราคาทเีสนอ 8,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

6 จา้งเหมาบรกิารงานเก็บขยะมลูฝอย 2,440.00   เฉพาะเจาะจงนายเดชณรงค ์  ดอกศรีนายเดชณรงค ์  ดอกศรีคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 3,050.- บาทราคาทเีสนอ 3,050.- บาทตามราคาทเีสนอ

7 จา้งเหมาบรกิารงานเก็บขยะมลูฝอย 2,440.00   เฉพาะเจาะจงนายทรงศกัด ิ  แสงกลมนายทรงศกัด ิ  แสงกรมคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 3,050.- บาทราคาทเีสนอ 3,050.- บาทตามราคาทเีสนอ

8 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   แฉพาะเจาะจง นายตุย๋   ออ่นสี นายตุย๋  ออ่นสี คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

9 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายศรนีวล   สไีม ้ นายศรนีวล   สไีม ้ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน มถินุายน 2563

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

10 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายศกัดนิรนิทร ์  ทองจันทร์นายศกัดนิรนิทร ์  ทองจันทร์คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

11 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายบัญญพนต ์  เครอืวังนายบัญญพนต ์  เครอืวังคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

12 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายพรหมพริยิะ   วงศข์ดันายพรหมพริยิะ   วงศข์ดัคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

13 จา้งเหมาบรกิารดา้นการเงนิและบัญชี 9,150.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวมธรุส   เครอืสายใจนางสาวมธรุส   เครอืสายใจคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

14 จา้งเหมาบรกิารบคุคล ดา้นงานพัสดุ 9,150.00   เฉพาะเจาะจงนายพรีพงษ์   ถาปันนายพรีพงษ์  ถาปันคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

15 จา้งเหมาบรกิารดา้นการเงนิและบัญชี 7,000.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวแสงระว ี  วงคด์ีนางสาวแสงระว ี  วงคด์ีคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

16 จา้งเหมาบรกิารในการปฏบิัตงิานธรุการและการปฏบิัตงิาน7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายเจษฎา   สรุยิาวงษ์นายเจษฎา   สรุยิาวงษ์คณุสมบัตคิรบถว้น
ดา้นอนืๆ ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

17 จา้งเหมาเชา่เครอืงถา่ยเอกสาร 2,500.00   เฉพาะเจาะจงหจก.เอส.พ.ีซพัพลาย โอหจก.เอส.พ.ีซพัพลาย โอคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,500.- บาทราคาทเีสนอ 2,500.- บาทตามราคาทเีสนอ

18 จา้งเหมากอ่สรา้งอาคารอเนกประสงคภ์ายในป่าสสุาน########เฉพาะเจาะจงหจก. ดวงแกว้การโยธาหจก. ดวงแกว้การโยธาคณุสมบัตคิรบถว้น
ตําบลศรโีพธเิงนิ หมูท่ ี5 ราคาทเีสนอ 116,000.- บาทราคาทเีสนอ 116,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน มถินุายน 2563

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

19 จา้งเหมาประเมนิความพงึพอใจ 10,000.00 เฉพาะเจาะจงม.ราชภัฏเชยีงราย ม.ราชภัฏเชยีงราย คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 10,000.- บาทราคาทเีสนอ 10,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

20 จา้งเหมาซอ่มแซมเครอืงปรนิเตอร ์416 600.00      เฉพาะเจาะจง รา้นเอกคอม รา้นเอกคอม คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 600.- บาทราคาทเีสนอ 600.- บาทตามราคาทเีสนอ

21 จา้งเหมาซอ่มแซมประตสูวงิ 2,000.00   เฉพาะเจาะจงนายองอาจ   เลกิการนายองอาจ   เลกิการคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,000.- บาทราคาทเีสนอ 2,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน มถินุายน 2563



ลาํดบั งานจดัซอื วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

1 จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ 7,550.00เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรป่าแดดสหกรณ์การเกษตรป่าแดดคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 7,550.- บาทราคาทเีสนอ 7,550.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

2 จัดซอืวัสดสุํานักงาน กองการศกึษา 11,106.00เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนังสอื หจก. สวนหนังสอื คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 11,106.- บาทราคาทเีสนอ 11,106.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

3 จัดซอืขผีงึโครงการประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา4,000.00   เฉพาะเจาะจง.ส.นงลกัษณ์   ลาวตมู.ส.นงลกัษณ์   ลาวตมูคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 4,000.- บาทราคาทเีสนอ 4,000.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

4 จัดซอืครภุัณฑส์ํานักงาน (กองคลงั) 19,140.00เฉพาะเจาะจงสขุใจ เอ็ม แอนด ์เอ็ม สขุใจ เอ็ม แอนด ์เอ็ม คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 19,140.- บาทราคาทเีสนอ 19,140.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัซอืในรอบเดอืน มถินุายน 2563

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

1 จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพอืปฏบิัตงิานสนับสนุนงานดา้นป้องกนั9,150.00เฉพาะเจาะจงนายธวัชชยั   สนัใจ นายธวัชชยั   สนัใจคณุสมบัตคิรบถว้น
และบรรเทาสาธารณภัย ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

2 จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพอืปฏบิัตงิานสนับสนุนงานดา้นป้องกนั9,150.00เฉพาะเจาะจงนายสายัณห ์  สมคํานายสายัณห ์  สมคําคณุสมบัตคิรบถว้น
และบรรเทาสาธารณภัย ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

3 จา้งเหมาบรกิารงานบันทกึขอ้มลู 9,150.00เฉพาะเจาะจงนางสาวพรพมิล   สายเครอืแปงนางสาวพรพมิล   สายเครอืแปงคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

4 จา้งเหมาบรกิารงานสวนงานสนาม 8,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุม่ นายพล   ป่าตุม่ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 8,000.- บาทราคาทเีสนอ 8,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

5 จา้งเหมาบรกิารงานทําความสะอาดอาคารททํีาการ8,000.00   เฉพาะเจาะจงนางวภิาดา   ฟักแกว้นางวภิาดา   ฟักแกว้คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 8,000.- บาทราคาทเีสนอ 8,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

6 จา้งเหมาบรกิารงานเก็บขยะมลูฝอย 2,440.00   เฉพาะเจาะจงนายเดชณรงค ์  ดอกศรีนายเดชณรงค ์  ดอกศรีคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,440.- บาทราคาทเีสนอ 2,440.- บาทตามราคาทเีสนอ

7 จา้งเหมาบรกิารงานเก็บขยะมลูฝอย 2,440.00   เฉพาะเจาะจงนายทรงศกัด ิ  แสงกลมนายทรงศกัด ิ  แสงกรมคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,440.- บาทราคาทเีสนอ 2,440.- บาทตามราคาทเีสนอ

8 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   แฉพาะเจาะจง นายตุย๋   ออ่นสี นายตุย๋  ออ่นสี คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

9 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายศรนีวล   สไีม ้ นายศรนีวล   สไีม ้ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน กรกฎาคม 2563
สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

10 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายศกัดนิรนิทร ์  ทองจันทร์นายศกัดนิรนิทร ์  ทองจันทร์คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

11 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายบัญญพนต ์  เครอืวังนายบัญญพนต ์  เครอืวังคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

12 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายพรหมพริยิะ   วงศข์ดันายพรหมพริยิะ   วงศข์ดัคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

13 จา้งเหมาบรกิารดา้นการเงนิและบัญชี 9,150.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวมธรุส   เครอืสายใจนางสาวมธรุส   เครอืสายใจคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

14 จา้งเหมาบรกิารบคุคล ดา้นงานพัสดุ 9,150.00   เฉพาะเจาะจงนายพรีพงษ์   ถาปันนายพรีพงษ์  ถาปันคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

15 จา้งเหมาบรกิารดา้นการเงนิและบัญชี 7,000.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวแสงระว ี  วงคด์ีนางสาวแสงระว ี  วงคด์ีคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

16 จา้งเหมาบรกิารในการปฏบิัตงิานธรุการและการปฏบิัตงิาน7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายเจษฎา   สรุยิาวงษ์นายเจษฎา   สรุยิาวงษ์คณุสมบัตคิรบถว้น
ดา้นอนืๆ ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

17 จา้งเหมาเชา่เครอืงถา่ยเอกสาร 2,500.00   เฉพาะเจาะจงหจก.เอส.พ.ีซพัพลาย โอหจก.เอส.พ.ีซพัพลาย โอคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,500.- บาทราคาทเีสนอ 2,500.- บาทตามราคาทเีสนอ

18 จา้งเหมาซอ่มแซมเครอืงปรนิเตอร ์สํานักปลดั400.00      เฉพาะเจาะจง รา้นเอกคอม รา้นเอกคอม คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 400.- บาทราคาทเีสนอ 400.- บาทตามราคาทเีสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน กรกฎาคม 2563

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

19 จา้งเหมาซอ่มแซมอาคาร 5,000.00   เฉพาะเจาะจง นายแกว้   ฟแูสง นายแกว้   ฟแูสง คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 5,000.- บาทราคาทเีสนอ 5,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

20 จา้งเหมาซอ่มแซมป้ายสญัญาณไฟจราจร12,000.00 เฉพาะเจาะจงรา้นพทุธศลิป์โฆษณารา้นพทุธศลิป์โฆษณาคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 12,000.- บาทราคาทเีสนอ 12,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

21 จา้งเหมาเย็บผา้ฉาก 150.00      เฉพาะเจาะจงนางทัศนีย ์  สายเครอืแปงนางทัศนีย ์  สายเครอืแปงคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 150.- บาทราคาทเีสนอ 150.- บาทตามราคาทเีสนอ

22 จา้งเหมาซอ่มแซมรถจักรยานยนตส์ว่นกลาง5,250.00   เฉพาะเจาะจงนายวทิยา   ยารวง นายวทิยา   ยารวง คณุสมบัตคิรบถว้น
ขรย 358 ชร และเครอืงตดัหญา้ ราคาทเีสนอ 5,250.- บาทราคาทเีสนอ 5,250.- บาทตามราคาทเีสนอ

23 จา้งเหมาปรับเกลยีขยะ 5,000.00   เฉพาะเจาะจงนายทวศีกัด ิ  ปัญโญใหญ่นายทวศีกัด ิ  ปัญโญใหญ่คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 5,000.- บาทราคาทเีสนอ 5,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน กรกฎาคม 2563

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัซอื วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

1 จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ 6,700.00เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรป่าแดดสหกรณ์การเกษตรป่าแดดคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 6,700.- บาทราคาทเีสนอ 6,700.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

2 จัดซอือาหารเสรมิ(นม) รร. 16,789.54เฉพาะเจาะจงสหกรณ์โคนมเชยีงรายสหกรณ์โคนมเชยีงรายคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 16,789.54 บาทราคาทเีสนอ 16,789.54 บาทสมราคาทเีสนอราคา

3 จัดซอือาหารเสรมิ(นม) ศพด. 3,714.50   เฉพาะเจาะจง ผูเ้สนอราคาและ ผูเ้สนอราคาและ คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 3,714.50 บาทราคาทเีสนอ 3,714.50 บาทสมราคาทเีสนอราคา

4 จัดซอืวัสดคุอมพวิเตอร ์(กองการศกึษา 1,600.00   เฉพาะเจาะจงเมอืงเทงิ ปรนิเตอร์ เมอืงเทงิ ปรนิเตอร์คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 1,600.- บาทราคาทเีสนอ 1,600.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

5 จัดซอืวัสดคุอมพวิเตอร ์(กองชา่ง) 4,140.00   เฉพาะเจาะจงเมอืงเทงิ ปรนิเตอร์ เมอืงเทงิ ปรนิเตอร์คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 4,140.- บาทราคาทเีสนอ 4,140.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

6 จัดซอืวัสดกุอ่สรา้ง 8,460.00   เฉพาะเจาะจงหจก. เกษรโฮมเซน็เตอร์หจก. เกษรโฮมเซน็เตอร์คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 8,460.- บาทราคาทเีสนอ 8,460.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

7 จัดซอืวัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 3,630.00   เฉพาะเจาะจงหจก. เกษรโฮมเซน็เตอร์หจก. เกษรโฮมเซน็เตอร์คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 3,630.- บาทราคาทเีสนอ 3,630.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

8 จัดซอืวัสดกุอ่สรา้ง 250.00      เฉพาะเจาะจงหจก. เกษรโฮมเซน็เตอร์หจก. เกษรโฮมเซน็เตอร์คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 250.- บาทราคาทเีสนอ 250.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

9 จัดซอืวัสดงุานบา้นงานครัว 720.00      เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนังสอื หจก. สวนหนังสอื คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 720.- บาทราคาทเีสนอ 720.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัซอืในรอบเดอืน กรกฎาคม 2563



ลาํดบั งานจดัซอื วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

10 จัดซอืวัสดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 2,500.00เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนังสอื หจก. สวนหนังสอื คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 2,500.- บาทราคาทเีสนอ 2,500.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

11 จัดซอืวัสดคุอมพวิเตอร์ 18,518.00 เฉพาะเจาะจงเมอืงเทงิ ปรนิเตอร์ เมอืงเทงิ ปรนิเตอร์คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 18,518.- บาทราคาทเีสนอ 18,518.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

12 จัดซอืวัสดสุํานักงาน สํานักปลดั 25,792.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนังสอื หจก. สวนหนังสอื คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 25,792.- บาทราคาทเีสนอ 25,792.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

13 จัดซอืวัสดสุํานักงาน (พระบรมฉายาลกัษณ์1,350.00   เฉพาะเจาะจง รา้นเทงิกรอบรปู รา้นเทงิกรอบรปู คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 1,350.- บาทราคาทเีสนอ 1,350.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัซอืในรอบเดอืน กรกฎาคม 2563

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

1 จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพอืปฏบิัตงิานสนับสนุนงานดา้นป้องกนั9,150.00เฉพาะเจาะจงนายธวัชชยั   สนัใจ นายธวัชชยั   สนัใจคณุสมบัตคิรบถว้น
และบรรเทาสาธารณภัย ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

2 จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพอืปฏบิัตงิานสนับสนุนงานดา้นป้องกนั9,150.00เฉพาะเจาะจงนายสายัณห ์  สมคํานายสายัณห ์  สมคําคณุสมบัตคิรบถว้น
และบรรเทาสาธารณภัย ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

3 จา้งเหมาบรกิารงานบันทกึขอ้มลู 9,150.00เฉพาะเจาะจงนางสาวพรพมิล   สายเครอืแปงนางสาวพรพมิล   สายเครอืแปงคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

4 จา้งเหมาบรกิารงานสวนงานสนาม 8,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุม่ นายพล   ป่าตุม่ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 8,000.- บาทราคาทเีสนอ 8,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

5 จา้งเหมาบรกิารงานทําความสะอาดอาคารททํีาการ8,000.00   เฉพาะเจาะจงนางวภิาดา   ฟักแกว้นางวภิาดา   ฟักแกว้คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 8,000.- บาทราคาทเีสนอ 8,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

6 จา้งเหมาบรกิารงานเก็บขยะมลูฝอย 2,745.00   เฉพาะเจาะจงนายเดชณรงค ์  ดอกศรีนายเดชณรงค ์  ดอกศรีคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,745.- บาทราคาทเีสนอ 2,745.- บาทตามราคาทเีสนอ

7 จา้งเหมาบรกิารงานเก็บขยะมลูฝอย 2,745.00   เฉพาะเจาะจงนายทรงศกัด ิ  แสงกลมนายทรงศกัด ิ  แสงกรมคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,745.- บาทราคาทเีสนอ 2,745.- บาทตามราคาทเีสนอ

8 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   แฉพาะเจาะจง นายตุย๋   ออ่นสี นายตุย๋  ออ่นสี คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

9 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายศรนีวล   สไีม ้ นายศรนีวล   สไีม ้ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน สงิหาคม 2563
สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

10 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายศกัดนิรนิทร ์  ทองจันทร์นายศกัดนิรนิทร ์  ทองจันทร์คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

11 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายบัญญพนต ์  เครอืวังนายบัญญพนต ์  เครอืวังคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

12 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายพรหมพริยิะ   วงศข์ดันายพรหมพริยิะ   วงศข์ดัคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

13 จา้งเหมาบรกิารดา้นการเงนิและบัญชี 9,150.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวมธรุส   เครอืสายใจนางสาวมธรุส   เครอืสายใจคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

14 จา้งเหมาบรกิารบคุคล ดา้นงานพัสดุ 9,150.00   เฉพาะเจาะจงนายพรีพงษ์   ถาปันนายพรีพงษ์  ถาปันคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

15 จา้งเหมาบรกิารดา้นการเงนิและบัญชี 7,000.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวแสงระว ี  วงคด์ีนางสาวแสงระว ี  วงคด์ีคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

16 จา้งเหมาบรกิารในการปฏบิัตงิานธรุการและการปฏบิัตงิาน7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายเจษฎา   สรุยิาวงษ์นายเจษฎา   สรุยิาวงษ์คณุสมบัตคิรบถว้น
ดา้นอนืๆ ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

17 จา้งเหมาเชา่เครอืงถา่ยเอกสาร 2,500.00   เฉพาะเจาะจงหจก.เอส.พ.ีซพัพลาย โอหจก.เอส.พ.ีซพัพลาย โอคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,500.- บาทราคาทเีสนอ 2,500.- บาทตามราคาทเีสนอ

18 จา้งเหมาจัดทําแผนทตํีาบลศรโีพธเิงนิ 3,000.00   เฉพาะเจาะจง รา้นโฟกสัดจิติอล รา้นโฟกสัดจิติอล คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 3,000.- บาทราคาทเีสนอ 3,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน สงิหาคม 2563

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

19 จา้เหมาประกอบอาหารเลยีงรับรองการประชมุสภา3,150.00   เฉพาะเจาะจงนางนวลอนงค ์  นามแกว้นางนวลอนงค ์  นามแกว้คณุสมบัตคิรบถว้น
เทศบาลตําบลศรโีพธเิงนิ ราคาทเีสนอ 3,150.- บาทราคาทเีสนอ 3,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

20 จา้งเหมาซอ่มแซมเครอืงปรับอากาศ 420 2,200.00   เฉพาะเจาะจงนายปองพล   หารคงนายปองพล   หารคงคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,200.- บาทราคาทเีสนอ 2,200.- บาทตามราคาทเีสนอ

21 จา้งเหมาตดัหญา้ทางหลวงทอ้งถนิสายศรโีพธเิงนิ3,300.00   เฉพาะเจาะจงนายศกัดสิยาม   วงษ์สามนายศกัดสิยาม   วงษ์สามคณุสมบัตคิรบถว้น
(สองขา้งทาง) ราคาทเีสนอ 3,300.- บาทราคาทเีสนอ 3,300.- บาทตามราคาทเีสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน สงิหาคม 2563

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัซอื วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

1 จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ 8,300.00เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรป่าแดดสหกรณ์การเกษตรป่าแดดคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 8,300.- บาทราคาทเีสนอ 8,300.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

2 จัดซอือาหารเสรมิ(นม) รร. 17,673.00เฉพาะเจาะจงสหกรณ์โคนมเชยีงรายสหกรณ์โคนมเชยีงรายคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 17,673.- บาทราคาทเีสนอ 17,673.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

3 จัดซอือาหารเสรมิ(นม) ศพด. 3,910.00   เฉพาะเจาะจงราคาทเีสนอ 705.- บาทราคาทเีสนอ 705.- บาทคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 3,910.- บาทราคาทเีสนอ 3,910.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

4 จัดซอืครภุัณฑส์ํานักงาน สํานักปลดั 9,000.00   เฉพาะเจาะจงสขุใจเอ็มแอนดเ์อ็มจํากดัสขุใจเอ็มแอนดเ์อ็มจํากดัคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 9,000.- บาทราคาทเีสนอ 9,000.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

5 จัดซอืครภุัณฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ(ชดุเครอืงเสยีง65,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมพงษ์ หจก.พรหมพงษ์ คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 65,950.- บาทราคาทเีสนอ 65,950.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

6 จัดซอืนําดมืโครงการปลกูหญา้แฝก 1,050.00   เฉพาะเจาะจง เครอืวริณุ เครอืวริณุ คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 1,050.- บาทราคาทเีสนอ 1,050.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

7 จัดซอืวัสดยุานพาหนะและขนสง่ 26,400.00 เฉพาะเจาะจง รา้น หนุ่มการยาง รา้น หนุ่มการยาง คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 26,400.- บาทราคาทเีสนอ 26,400.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

8 จัดซอืวัสดคุอมพวิเตอร์ 4,800.00   เฉพาะเจาะจงเมอืงเทงิ ปรนิเตอร์ เมอืงเทงิ ปรนิเตอร์คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 4,800.- บาทราคาทเีสนอ 4,800.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

9 จัดซอืนําดมืโครงการทอ้งถนิไทย รว่มใจภักดิ1,400.00   เฉพาะเจาะจง เครอืวริณุ เครอืวริณุ คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 1,400.- บาทราคาทเีสนอ 1,400.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัซอืในรอบเดอืน สงิหาคม 2563



ลาํดบั งานจดัซอื วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

10 จัดซอืครภุัณฑค์อมพวิเตอร ์(กองคลงั) 24,500.00เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมพงษ์ หจก.พรหมพงษ์ คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 24,500.- บาทราคาทเีสนอ 24,500.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัซอืในรอบเดอืน สงิหาคม 2563

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

1 จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพอืปฏบิัตงิานสนับสนุนงานดา้นป้องกนั9,150.00เฉพาะเจาะจงนายธวัชชยั   สนัใจ นายธวัชชยั   สนัใจคณุสมบัตคิรบถว้น
และบรรเทาสาธารณภัย ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

2 จา้งเหมาบรกิารบคุคลเพอืปฏบิัตงิานสนับสนุนงานดา้นป้องกนั9,150.00เฉพาะเจาะจงนายสายัณห ์  สมคํานายสายัณห ์  สมคําคณุสมบัตคิรบถว้น
และบรรเทาสาธารณภัย ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

3 จา้งเหมาบรกิารงานบันทกึขอ้มลู 9,150.00เฉพาะเจาะจงนางสาวพรพมิล   สายเครอืแปงนางสาวพรพมิล   สายเครอืแปงคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

4 จา้งเหมาบรกิารงานสวนงานสนาม 8,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุม่ นายพล   ป่าตุม่ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 8,000.- บาทราคาทเีสนอ 8,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

5 จา้งเหมาบรกิารงานทําความสะอาดอาคารททํีาการ8,000.00   เฉพาะเจาะจงนางวภิาดา   ฟักแกว้นางวภิาดา   ฟักแกว้คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 8,000.- บาทราคาทเีสนอ 8,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

6 จา้งเหมาบรกิารงานเก็บขยะมลูฝอย 2,745.00   เฉพาะเจาะจงนายเดชณรงค ์  ดอกศรีนายเดชณรงค ์  ดอกศรีคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,745.- บาทราคาทเีสนอ 2,745.- บาทตามราคาทเีสนอ

7 จา้งเหมาบรกิารงานเก็บขยะมลูฝอย 2,745.00   เฉพาะเจาะจงนายทรงศกัด ิ  แสงกลมนายทรงศกัด ิ  แสงกรมคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 2,745.- บาทราคาทเีสนอ 2,745.- บาทตามราคาทเีสนอ

8 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   แฉพาะเจาะจง นายตุย๋   ออ่นสี นายตุย๋  ออ่นสี คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

9 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายศรนีวล   สไีม ้ นายศรนีวล   สไีม ้ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน กนัยายน 2563
สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

10 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายศกัดนิรนิทร ์  ทองจันทร์นายศกัดนิรนิทร ์  ทองจันทร์คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

11 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายบัญญพนต ์  เครอืวังนายบัญญพนต ์  เครอืวังคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

12 จา้งเหมาบรกิารปฏบิัตหินา้ทกีารแพทยฉุ์กเฉนิฯ7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายพรหมพริยิะ   วงศข์ดันายพรหมพริยิะ   วงศข์ดัคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

13 จา้งเหมาบรกิารดา้นการเงนิและบัญชี 9,150.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวมธรุส   เครอืสายใจนางสาวมธรุส   เครอืสายใจคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

14 จา้งเหมาบรกิารบคุคล ดา้นงานพัสดุ 9,150.00   เฉพาะเจาะจงนายพรีพงษ์   ถาปันนายพรีพงษ์  ถาปันคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 9,150.- บาทราคาทเีสนอ 9,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

15 จา้งเหมาบรกิารดา้นการเงนิและบัญชี 7,000.00   เฉพาะเจาะจงนางสาวแสงระว ี  วงคด์ีนางสาวแสงระว ี  วงคด์ีคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

16 จา้งเหมาบรกิารในการปฏบิัตงิานธรุการและการปฏบิัตงิาน7,000.00   เฉพาะเจาะจงนายเจษฎา   สรุยิาวงษ์นายเจษฎา   สรุยิาวงษ์คณุสมบัตคิรบถว้น
ดา้นอนืๆ ราคาทเีสนอ 7,000.- บาทราคาทเีสนอ 7,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

17 จา้งเหมากอ่สรา้งอาคารอเนกประสงคเ์ทศบาลตําบลศรโีพธเิงนิ########เฉพาะเจาะจงหจก.ศกัดทิวกีารโยธาหจก.ศกัดทิวกีารโยธาคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 1,552,000.- ราคาทเีสนอ 1,552,000.- ตามราคาทเีสนอ

18 จา้งเหมากอ่สรา้งลาน คสล. ภายในสํานักงาน########เฉพาะเจาะจงหจก. เชาวนพาณชิยห์จก. เชาวนพาณชิยค์ณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 111,000.- บาทราคาทเีสนอ 111,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน กนัยายน 2563

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

19 จา้งเหมากอ่สรา้งลาน คสล. ภายในป่าสสุาน67,000.00 เฉพาะเจาะจงหจก. เชาวนพาณชิยห์จก. เชาวนพาณชิยค์ณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 67,000.- บาทราคาทเีสนอ 67,000.- บาทตามราคาทเีสนอ

20 จา้งเหมาปรับปรงุอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลศรโีพธเิงนิ########เฉพาะเจาะจง. สามารถ ซวีลิ คอนสตรัคชนั. สามารถ ซวีลิ คอนสตรัคชนัคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 149,300.- บาทราคาทเีสนอ 149,300.- บาทตามราคาทเีสนอ

21 จา้งเหมาซอ่มแซมเครอืงตดัหญา้ 1,460.00   เฉพาะเจาะจงนายวทิยา   ยารวง นายวทิยา   ยารวง คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 1,460.- บาทราคาทเีสนอ 1,460.- บาทตามราคาทเีสนอ

22 จา้งเหมาซอ่มแซมเครอืงปรับอากาศ 420 1,200.00   เฉพาะเจาะจงนายปองพล   หารคงนายปองพล   หารคงคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 1,200.- บาทราคาทเีสนอ 1,200.- บาทตามราคาทเีสนอ

23 จา้งเหมาจัดทําป้ายประชาสมัพันธ ์(กองการศกึษา1,360.00   เฉพาะเจาะจงรา้น โฟกสั ดจิติอล รา้น โฟกสั ดจิติอลคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 1,360.- บาทราคาทเีสนอ 1,360.- บาทตามราคาทเีสนอ

24 จา้งเหมาซอ่มแซมรถบรรทกุขยะ 81-8543 17,200.00 เฉพาะเจาะจง อูจํ่ารัสยนต์ อูจํ่ารัสยนต์ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 17,200.- บาทราคาทเีสนอ 17,200.- บาทตามราคาทเีสนอ

25 จา้งเหมาซอ่มแซมรถบรรทกุนําอเนกประสงค์26,400.00 เฉพาะเจาะจง อูจํ่ารัสยนต์ อูจํ่ารัสยนต์ คณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 26,400.- บาทราคาทเีสนอ 26,400.- บาทตามราคาทเีสนอ

26 จา้งเหมาซอ่มแซมเครอืงปรับอากาศ 420 4,400.00   เฉพาะเจาะจงนายปองพล   หารคงนายปองพล   หารคงคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 4,400.- บาทราคาทเีสนอ 4,400.- บาทตามราคาทเีสนอ

27 จา้งเหมาบรกิารขดุเจาะบอ่นําขนาดเล็ก 1,500.00   เฉพาะเจาะจงนางเพ็ญ   กาดใจเข็มนางเพ็ญ   กาดใจเข็มคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 1,500.- บาทราคาทเีสนอ 1,500.- บาทตามราคาทเีสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน กนัยายน 2563

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย



ลาํดบั งานจดัจา้ง วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

28 จา้งเหมาจัดทําป้ายประชาสมัพันธ์ 1,110.00   เฉพาะเจาะจงรา้น โฟกสั ดจิติอล รา้น โฟกสั ดจิติอลคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 1,110.- บาทราคาทเีสนอ 1,110.- บาทตามราคาทเีสนอ

29 จา้งเหมาประกอบอาหารประชมุสภาเทศบาลตําบลศรโีพธเิงนิ3,150.00   เฉพาะเจาะจงนางโฉมยงค ์  อนิตะ๊แสนนางโฉมยงค ์  อนิตะ๊แสนคณุสมบัตคิรบถว้น
ราคาทเีสนอ 3,150.- บาทราคาทเีสนอ 3,150.- บาทตามราคาทเีสนอ

สาํนกังานเทศบาลตาํบลศรโีพธเิงนิ  อาํเภอป่าแดด  จงัหวดัเชยีงราย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
แบบรายงานการดาํเนนิการจดัจา้งในรอบเดอืน กนัยายน 2563



ลาํดบั งานจดัซอื วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

1 จัดซอืนํามันเชอืเพลงิ 7,250.00เฉพาะเจาะจงสหกรณ์การเกษตรป่าแดดสหกรณ์การเกษตรป่าแดดคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 7,250.- บาทราคาทเีสนอ 7,250.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

2 จัดซอือาหารเสรมิ(นม) รร. 17,673.20เฉพาะเจาะจงสหกรณ์โคนมเชยีงรายสหกรณ์โคนมเชยีงรายคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 17,673.20 บาทราคาทเีสนอ 17,673.20 บาทสมราคาทเีสนอราคา

3 จัดซอือาหารเสรมิ(นม) ศพด. 3,910.00   เฉพาะเจาะจงสหกรณ์โคนมเชยีงรายสหกรณ์โคนมเชยีงรายคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 3,910.- บาทราคาทเีสนอ 3,910.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

4 จัดซอืนําดมื เดอืน กรกฎาคม และเดอืน 1,360.00   เฉพาะเจาะจง ภัทระนําดมื ภัทระนําดมื คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 1,360.- บาทราคาทเีสนอ 1,360.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

5 จัดซอืวัสดไุฟฟ้าและวทิยุ 5,015.00   เฉพาะเจาะจงหจก. เกษรโฮมเซน็เตอร์หจก. เกษรโฮมเซน็เตอร์คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 5,015.- บาทราคาทเีสนอ 5,015.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

6 จัดซอืวัสดกุอ่สรา้ง 6,330.00   เฉพาะเจาะจงหจก. เกษรโฮมเซน็เตอร์หจก. เกษรโฮมเซน็เตอร์คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 6,330.- บาทราคาทเีสนอ 6,330.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

7 จัดซอืวัสดคุอมพวิเตอร์ 11,880.00 เฉพาะเจาะจงรา้น เมอืงเทงิ ปรนิเตอร์รา้น เมอืงเทงิ ปรนิเตอร์คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 11,880.- บาทราคาทเีสนอ 11,880.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

8 จัดซอืวัสดสุํานักงาน (กองชา่ง) 9,975.00   เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนังสอื หจก. สวนหนังสอื คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 9,975.- บาทราคาทเีสนอ 9,975.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

9 จัดซอืครภุัณฑส์ํานักงาน 2,380.00   เฉพาะเจาะจงสขุใจเอ็มแอนดเ์อ็มจํากดัสขุใจเอ็มแอนดเ์อ็มจํากดัคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 2,380.- บาทราคาทเีสนอ 2,380.- บาทสมราคาทเีสนอราคา
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ลาํดบั งานจดัซอื วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

10 จัดซอืวัสดอุปุกรณ์(โครงการสง่เสรมิกลุม่อาชพีการแปรรปู10,840.00 เฉพาะเจาะจง มายนาย มายนาย คณุสมบัตขิองวัสดุ
อาหาร) ราคาทเีสนอ 10,840.- บาทราคาทเีสนอ 10,840.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

11 จัดซอืครภุัณฑค์อมพวิเตอร ์(สํานักปลดั 22,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พรหมพงษ์ หจก. พรหมพงษ์ คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 22,000.- บาทราคาทเีสนอ 22,000.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

12 จัดซอืวัสดสุํานักงาน (สํานักปลดั) 37,465.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนังสอื หจก. สวนหนังสอื คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 37,465.- บาทราคาทเีสนอ 37,465.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

13 จัดซอืวัสดคุอมพวิเตอร ์(สํานักปลดั) 13,904.00 เฉพาะเจาะจงรา้น เมอืงเทงิ ปรนิเตอร์รา้น เมอืงเทงิ ปรนิเตอร์คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 13,904.- บาทราคาทเีสนอ 13,904.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

14 จัดซอืวัสดงุานบา้นงานครัว 18,555.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนังสอื หจก. สวนหนังสอื คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 18,555.- บาทราคาทเีสนอ 18,555.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

15 จัดซอืวัสดกุอ่สรา้งใชใ้นการปรับสภาพแวดลอ้มทอียูอ่าศยั20,000.00 เฉพาะเจาะจงหจก. เกษรโฮมเซน็เตอร์หจก. เกษรโฮมเซน็เตอร์คณุสมบัตขิองวัสดุ
ใหแ้กค่นพกิาร ราคาทเีสนอ 20,000.- บาทราคาทเีสนอ 20,000.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

16 จัดซอืวัสดสุํานักงาน (กองคลงั) 24,578.00 เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนังสอื หจก. สวนหนังสอื คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 24,578.- บาทราคาทเีสนอ 24,578.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

17 จัดซอืวัสดสุํานักงาน (ผา้) 11,400.00 เฉพาะเจาะจง. เอส.ซ.ีคอนเทน่ จํากดั. เอส.ซ.ีคอนเทน่ จํากดัคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 11,400.- บาทราคาทเีสนอ 11,400.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

18 จัดซอืวัสดกุารเกษตร (สารเคมพีน่หมอกควัน6,000.00   เฉพาะเจาะจงบ. ซ.ีเค.กรฟิฟิน จํากดับ. ซ.ีเค.กรฟิฟิน จํากดัคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 6,000.- บาทราคาทเีสนอ 6,000.- บาทสมราคาทเีสนอราคา
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ลาํดบั งานจดัซอื วงเงนิงบประมาณวธิจีดัซอื/จดัจา้งผูเ้สนอราคาและผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาเหตผุลทคีดัเลอืกโดยสงัเขป
(ราคากลาง) ราคาทเีสนอ

19 จัดซอืวัสดงุานบา้นงานครัว (กองการศกึษา3,774.00   เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนังสอื หจก. สวนหนังสอื คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 3,774.- บาทราคาทเีสนอ 3,774.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

20 จัดซอืวัสดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย ์ 6,534.00   เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนังสอื หจก. สวนหนังสอื คณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 6,534.- บาทราคาทเีสนอ 6,534.- บาทสมราคาทเีสนอราคา

21 จัดซอืครภุัณฑก์ารเกษตร (เครอืงพน่หมอกควัน58,800.00 เฉพาะเจาะจงบ. ซ.ีเค.กรฟิฟิน จํากดับ. ซ.ีเค.กรฟิฟิน จํากดัคณุสมบัตขิองวัสดุ
ราคาทเีสนอ 58,800.- บาทราคาทเีสนอ 58,800.- บาทสมราคาทเีสนอราคา
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