


ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

1 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ ไม่มี

และบรรเทาสาธารณภยั ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

2 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า ไม่มี

และบรรเทาสาธารณภยั ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

3 จา้งเหมาบริการงานบนัทึกขอ้มูล 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

4 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 8,300.00                เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท

5 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,300.00                เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท

6 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมูลฝอย 2,520.00                เฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,520.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,520.- บาท

7 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมูลฝอย 2,520.00                เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกรม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,520.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,520.- บาท

8 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                แฉพาะเจาะจง นายตุ๋ย   อ่อนสี นายตุ๋ย  อ่อนสี ไม่มี

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

9 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศรีนวล   สีไม้ นายศรีนวล   สีไม้ ไม่มี

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

10 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ ไม่มี

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

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

11 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายบญัญพนต ์  เครือวงั นายบญัญพนต ์  เครือวงั ไม่มี

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

12 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั ไม่มี

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

13 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 9,450.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส   เครือสายใจ นางสาวมธุรส   เครือสายใจ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

14 จา้งเหมาบริการบุคคล ดา้นงานพสัดุ 9,450.00                เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์ ถาปัน ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

15 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงระวี   วงคดี์ นางสาวแสงระวี   วงคดี์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท

16 จา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานธุรการและการปฏิบติังาน 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ ไม่มี

ดา้นอ่ืนๆ ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท

17 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,500.00                เฉพาะเจาะจง บ. บุญยะการพิมพ ์จ ากดั บ. บุญยะการพิมพ ์จ ากดั ไม่มี

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

18 จา้งเหมาถ่ายเอกสารเทศบญัญติังบประมาณปี 64 5,150.00                เฉพาะเจาะจง ร้าน ป่าแดดเคร่ืองเขียน ร้าน ป่าแดดเคร่ืองเขียน ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 5,150.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,150.- บาท

19 จา้งเหมาปรับปรุงเวป็ไซตเ์ทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน 10,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก. พรหมพงษ์ หจก. พรหมพงษ์ ไม่มี

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

20 จา้งเหมาท าท่าลอยกระทง 9,500.00                เฉพาะเจาะจง นายทองดี   วงคว์าลเรือน นายทองดี   วงคว์าลเรือน ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,500.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

21 จา้งเหมาตรวจ เช็ค ซ่อมแซม รถยนตส่์วนกลาง 20,880.00              เฉพาะเจาะจง อู่จ  ารัสยนต์ อู่จ  ารัสยนต์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 20,880.- บาท ราคาท่ีเสนอ 20,880.- บาท

22 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 420-57-0014 และ 5,000.00                เฉพาะเจาะจง นายปองพล   หารคง นายปองพล   หารคง ไม่มี

420-51-0006 ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท

23 จา้งเหมาถ่ายเอกสารแบบอาคาร 377.00                   เฉพาะเจาะจง ร้าน ป่าแดดเคร่ืองเขียน ร้าน ป่าแดดเคร่ืองเขียน ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 377.- บาท ราคาท่ีเสนอ 377.- บาท

24 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 5,750.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 5,750.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,750.- บาท

25 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. 17,673.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 17,673.20 บาท ราคาท่ีเสนอ 17,673.20 บาท

26 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. 3,910.00                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 3,910.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,910.- บาท

27 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กรอบรูป) 1,300.00                เฉพาะเจาะจง ร้าน โฟกสั ดิจิตอล ร้าน โฟกสั ดิจิตอล ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 1,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,300.- บาท

28 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 8,910.00                เฉพาะเจาะจง หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,910.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,910.- บาท

29 จดัซ้ือวสัดุเช้ืองเพลิงและหล่อล่ืน 2,730.00                เฉพาะเจาะจง หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,730.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,730.- บาท

30 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 5,244.00                เฉพาะเจาะจง หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 5,244.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,244.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

31 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,970.00                เฉพาะเจาะจง หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,970.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,970.- บาท

32 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ ไม่มี

และบรรเทาสาธารณภยั ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

33 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า ไม่มี

และบรรเทาสาธารณภยั ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

34 จา้งเหมาบริการงานบนัทึกขอ้มูล 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

35 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 8,300.00                เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท

36 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,300.00                เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท

37 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมูลฝอย 2,835.00                เฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,835.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,835.- บาท

38 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมูลฝอย 2,835.00                เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกรม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,835.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,835.- บาท

39 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                แฉพาะเจาะจง นายตุ๋ย   อ่อนสี นายตุ๋ย  อ่อนสี ไม่มี

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

40 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศรีนวล   สีไม้ นายศรีนวล   สีไม้ ไม่มี

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



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

41 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ ไม่มี

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

42 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายบญัญพนต ์  เครือวงั นายบญัญพนต ์  เครือวงั ไม่มี

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

43 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั ไม่มี

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

44 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 9,450.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส   เครือสายใจ นางสาวมธุรส   เครือสายใจ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

45 จา้งเหมาบริการบุคคล ดา้นงานพสัดุ 9,450.00                เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์ ถาปัน ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

46 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงระวี   วงคดี์ นางสาวแสงระวี   วงคดี์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท

47 จา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานธุรการและการปฏิบติังาน 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ ไม่มี

ดา้นอ่ืนๆ ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท

48 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 416-61-0043 450.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกคอม ร้านเอกคอม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 450.- บาท

49 จา้เหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,050.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเอกคอม ร้านเอกคอม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 1,050.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,050.- บาท

50 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 14,050.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 14,050.- บาท ราคาท่ีเสนอ 14,050.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

51 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. 17,673.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 17,673.20 บาท ราคาท่ีเสนอ 17,673.20 บาท

52 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. 4,379.20                เฉพาะเจาะจง นายทองดี   วงคว์าลเรือน นายทองดี   วงคว์าลเรือน ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 4,379.20 บาท ราคาท่ีเสนอ 4,379.20 บาท

53 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร 2,260.00                เฉพาะเจาะจง ร้านไมใ้นวรรณคดี ร้านไมใ้นวรรณคดี ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,260.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,260.- บาท

54 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 5,255.00                เฉพาะเจาะจง หจก.เกษรโฮมเซ็นเตอร์ หจก.เกษรโฮมเซ็นเตอร์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 5,255.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,255.- บาท

55 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,638.00                เฉพาะเจาะจง หจก.เกษรโฮมเซ็นเตอร์ หจก.เกษรโฮมเซ็นเตอร์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 4,638.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,638.- บาท

56 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ ไม่มี

และบรรเทาสาธารณภยั ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

57 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า ไม่มี

และบรรเทาสาธารณภยั ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

58 จา้งเหมาบริการงานบนัทึกขอ้มูล 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

59 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 8,300.00                เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท

60 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,300.00                เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

61 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมูลฝอย 2,520.00                เฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,520.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,520.- บาท

62 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมูลฝอย 2,520.00                เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกรม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,520.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,520.- บาท

63 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                แฉพาะเจาะจง นายตุ๋ย   อ่อนสี นายตุ๋ย  อ่อนสี ไม่มี

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

64 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศรีนวล   สีไม้ นายศรีนวล   สีไม้ ไม่มี

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

65 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ ไม่มี

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

66 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายบญัญพนต ์  เครือวงั นายบญัญพนต ์  เครือวงั ไม่มี

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

67 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั ไม่มี

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

68 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 9,450.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส   เครือสายใจ นางสาวมธุรส   เครือสายใจ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

69 จา้งเหมาบริการบุคคล ดา้นงานพสัดุ 9,450.00                เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์ ถาปัน ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

70 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงระวี   วงคดี์ นางสาวแสงระวี   วงคดี์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

71 จา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานธุรการและการปฏิบติังาน 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ ไม่มี

ดา้นอ่ืนๆ ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท

72 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภณัฑ์ 2,400.00                เฉพาะเจาะจง นาย ปองพล   หารคง นาย ปองพล   หารคง ไม่มี

420-51-0007 ราคาท่ีเสนอ 2,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,400.- บาท

73 จา้งเหมาถ่ายเอกสารโครงการของบปี 65 228.00                   เฉพาะเจาะจง ป่าแดดเคร่ืองเขียน ป่าแดดเคร่ืองเขียน ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 228.- บาท ราคาท่ีเสนอ 228.- บาท

74 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาวิกฤติ 360.00                   เฉพาะเจาะจง โฟกสั ดิจิตอล โฟกสั ดิจิตอล ไม่มี

หมอกควนัและจดัท าแนวเขตไฟป่า ราคาท่ีเสนอ 360.- บาท ราคาท่ีเสนอ 360.- บาท

75 จา้งเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-8543 ชร 14,600.00              เฉพาะเจาะจง อู่จ  ารัสยนต์ อู่จ  ารัสยนต์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 14,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 14,600.- บาท

76 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 7,750.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 7,750.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,750.- บาท

77 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. 17,673.20 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 17,673.20 บาท ราคาท่ีเสนอ 17,673.20 บาท

78 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. 4,379.20                เฉพาะเจาะจง ราคาท่ีเสนอ 2,730.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,730.- บาท ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 4,379.20 บาท ราคาท่ีเสนอ 4,379.20 บาท

79 จดัซอ้น ้าด่ืมโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาวิกฤติหมอกควนั 2,000.00                เฉพาะเจาะจง เครือวิรุณ เครือวิรุณ ไม่มี

และจดัท าแนวเขตไฟป่า ราคาท่ีเสนอ 2,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,000.- บาท

80 จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,800.00                เฉพาะเจาะจง ร้านไพบูลยเ์ภสชั ร้านไพบูลยเ์ภสชั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,800.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

81 จดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์ 1,850.00                เฉพาะเจาะจง ร้านไพบูลยเ์ภสชั ร้านไพบูลยเ์ภสชั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 1,850.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,850.- บาท

82 จดัซ้ือน ้าด่ืม 3,850.00                เฉพาะเจาะจง ภทัระน ้าด่ืม ภทัระน ้าด่ืม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 3,850.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,850.- บาท

83 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ ไม่มี

และบรรเทาสาธารณภยั ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

84 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า ไม่มี

และบรรเทาสาธารณภยั ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

85 จา้งเหมาบริการงานบนัทึกขอ้มูล 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

86 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 8,300.00                เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท

87 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,300.00                เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท

88 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมูลฝอย 2,520.00                เฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,520.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,520.- บาท

89 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมูลฝอย 2,520.00                เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกรม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,520.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,520.- บาท

90 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                แฉพาะเจาะจง นายตุ๋ย   อ่อนสี นายตุ๋ย  อ่อนสี ไม่มี

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



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

91 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศรีนวล   สีไม้ นายศรีนวล   สีไม้ ไม่มี

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

92 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ ไม่มี

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

93 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายบญัญพนต ์  เครือวงั นายบญัญพนต ์  เครือวงั ไม่มี

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

94 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั ไม่มี

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

95 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 9,450.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส   เครือสายใจ นางสาวมธุรส   เครือสายใจ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

96 จา้งเหมาบริการบุคคล ดา้นงานพสัดุ 9,450.00                เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์ ถาปัน ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

97 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงระวี   วงคดี์ นางสาวแสงระวี   วงคดี์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท

98 จา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานธุรการและการปฏิบติังาน 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ ไม่มี

ดา้นอ่ืนๆ ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท

99 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นศรีโพธ์ิเงิน ม.1 เช่ือม 3,343,000.00         เฉพาะเจาะจง นครเชียงรายฯ นครเชียงรายฯ ไม่มี

บา้นป่าไมสี้เหลือง ม.3 ราคาท่ีเสนอ 3,343,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,343,000.- บาท

100 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นร่องบงใต ้ม.7 เช่ือม 2,460,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองชุมก่อสร้าง หจก.เมืองชุมก่อสร้าง ไม่มี

บา้นดอกศิลา ม.8 ราคาท่ีเสนอ 2,460,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,460,000.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

101 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายร่องเตอ้ บา้นศรีมงคล ม.2 1,540,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองชุมก่อสร้าง หจก.เมืองชุมก่อสร้าง ไม่มี

หมอกควนัและจดัท าแนวเขตไฟป่า ราคาท่ีเสนอ 1,540,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,540,000.- บาท

102 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าบง ม.1 3,080,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองชุมก่อสร้าง หจก.เมืองชุมก่อสร้าง ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 3,080,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,080,000.- บาท

103 จา้งเหมาปรับเกล่ียขยะ ม.1 บา้นศรีโพธ์ิเงิน 5,000.00                เฉพาะเจาะจง นายศกัมล   วงคห์ลวง นายศกัมล   วงคห์ลวง ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,000.- บาท

104 จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์การเลือกตั้ง 16,900.00              เฉพาะเจาะจง นายแกว้   ฟแูสง นายแกว้   ฟแูสง ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 16,900.- บาท ราคาท่ีเสนอ 16,900.- บาท

105 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 8,873.04 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,873.04 บาท ราคาท่ีเสนอ 8,873.04 บาท

106 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. 15,905.88 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 15,905.88 บาท ราคาท่ีเสนอ 15,905.88 บาท

107 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. 4,082.04                เฉพาะเจาะจง ราคาท่ีเสนอ 2,970.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,970.- บาท ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 4,082.04 บาท ราคาท่ีเสนอ 4,082.04 บาท

108 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4,720.00                เฉพาะเจาะจง หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 4,720.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,720.- บาท

109 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ ไม่มี

และบรรเทาสาธารณภยั ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

110 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า ไม่มี

และบรรเทาสาธารณภยั ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

111 จา้งเหมาบริการงานบนัทึกขอ้มูล 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

112 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 8,300.00                เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท

113 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,300.00                เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท

114 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมูลฝอย 3,150.00                เฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 3,150.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,150.- บาท

115 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมูลฝอย 3,150.00                เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกรม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 3,150.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,150.- บาท

116 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                แฉพาะเจาะจง นายตุ๋ย   อ่อนสี นายตุ๋ย  อ่อนสี ไม่มี

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

117 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศรีนวล   สีไม้ นายศรีนวล   สีไม้ ไม่มี

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

118 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ ไม่มี

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

119 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายบญัญพนต ์  เครือวงั นายบญัญพนต ์  เครือวงั ไม่มี

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

120 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั ไม่มี

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



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

121 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 9,450.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส   เครือสายใจ นางสาวมธุรส   เครือสายใจ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

122 จา้งเหมาบริการบุคคล ดา้นงานพสัดุ 9,450.00                เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์ ถาปัน ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

123 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงระวี   วงคดี์ นางสาวแสงระวี   วงคดี์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท

124 จา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานธุรการและการปฏิบติังาน 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ ไม่มี

ดา้นอ่ืนๆ ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท

125 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพระธาตุขนุน ้าบา้นศรีโพธ์ิทอง 2,070,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. เตม็สวสัด์ิ ก่อสร้าง หจก. เตม็สวสัด์ิ ก่อสร้าง ไม่มี

ม.6 เช่ือมบา้นดอนศิลา ม .8 ราคาท่ีเสนอ 2,070,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,070,000.- บาท

126 จา้งเหมาลา้งท าความสะอาดแอร์ 420-54-0010 800.00                   เฉพาะเจาะจง นายปองพล   หารคง นายปองพล   หารคง ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 800.- บาท

127 จา้งเหมาปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณหนา้อาคารหอประชุม 2,400.00                เฉพาะเจาะจง นายศุภกิตต์ิ   สิงห์แกว้ นายศุภกิตต์ิ   สิงห์แกว้ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,400.- บาท

128 จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์การเลือกตั้ง 3,830.00                เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกสั ดิจิตอล ร้านโฟกสั ดิจิตอล ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 3,830.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,830.- บาท

129 จา้งเหมาจดัท าป้ายผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯนกยกเทศมนตรีฯ 1,880.00                เฉพาะเจาะจง พทุธศิลยโ์ฆษณา พทุธศิลยโ์ฆษณา ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 1,880.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,880.- บาท

130 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 420-51-0004 และ 3,100.00                เฉพาะเจาะจง นายปองพล   หารคง นายปองพล   หารคง ไม่มี

420-54-0008 ราคาท่ีเสนอ 3,100.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,100.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

131 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 10,835.02 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 10,835.02 บาท ราคาท่ีเสนอ 10,835.02 บาท

132 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. 18,556.86 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 18,556.86 บาท ราคาท่ีเสนอ 18,556.86 บาท

133 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. 4,105.50                เฉพาะเจาะจง ราคาท่ีเสนอ 2,970.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,970.- บาท ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 4,105.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 4,105.50 บาท

134 จดัซ้ือตลบัหมึก printronix p8000 3,745.00                เฉพาะเจาะจง บ.คอนโทรลดาดา้(ประเทศไทย)จ ากดั บ.คอนโทรลดาดา้(ประเทศไทย)จ ากดั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 3,745.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,745.- บาท

135 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(ตรายางปลดั) 1,056.00                เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนงัสือ หจก. สวนหนงัสือ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 1,056.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,056.- บาท

136 จดัซ้ือวสัดุเลือกตั้ง (ตรายาง) 3,200.00                เฉพาะเจาะจง บอลลูน บุค๊ บอลลูน บุค๊ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 3,200.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,200.- บาท

137 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 17,553.00              เฉพาะเจาะจง บ.เอม็เอม็เคมีคอล 999 จ ากดั บ.เอม็เอม็เคมีคอล 999 จ ากดั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 17,553.- บาท ราคาท่ีเสนอ 17,553.- บาท

138 จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,350.00                เฉพาะเจาะจง พิสิชฐ ์เภสชั พิสิชฐ ์เภสชั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 5,350.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 5,350.-  บาท

139 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน กองคลงั 20,558.00              เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนงัสือ หจก. สวนหนงัสือ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 20,558.- บาท ราคาท่ีเสนอ 20,558.- บาท

140 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ส านกัปลดั 11,600.00 เฉพาะเจาะจง เมืองเทิง ปร้ินเตอร์ แอน์เซอร์วิส เมืองเทิง ปร้ินเตอร์ แอน์เซอร์วิส ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 11,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 11,600.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

141 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลงั 11,200.00              เฉพาะเจาะจง เมืองเทิง ปร้ินเตอร์ แอน์เซอร์วิส เมืองเทิง ปร้ินเตอร์ แอน์เซอร์วิส ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 11,200.- บาท ราคาท่ีเสนอ 11,200.- บาท

142 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 4,140.00                เฉพาะเจาะจง เมืองเทิง ปร้ินเตอร์ แอน์เซอร์วิส เมืองเทิง ปร้ินเตอร์ แอน์เซอร์วิส ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 4,140.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,140.- บาท

143 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ ไม่มี

และบรรเทาสาธารณภยั ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

144 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า ไม่มี

และบรรเทาสาธารณภยั ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

145 จา้งเหมาบริการงานบนัทึกขอ้มูล 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

146 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 8,300.00                เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท

147 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,300.00                เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท

148 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมูลฝอย 2,520.00                เฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,520.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,520.- บาท

149 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมูลฝอย 2,520.00                เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกรม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,520.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,520.- บาท

150 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                แฉพาะเจาะจง นายตุ๋ย   อ่อนสี นายตุ๋ย  อ่อนสี ไม่มี

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



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

151 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศรีนวล   สีไม้ นายศรีนวล   สีไม้ ไม่มี

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

152 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ ไม่มี

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

153 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายบญัญพนต ์  เครือวงั นายบญัญพนต ์  เครือวงั ไม่มี

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

154 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั ไม่มี

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

155 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 9,450.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส   เครือสายใจ นางสาวมธุรส   เครือสายใจ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

156 จา้งเหมาบริการบุคคล ดา้นงานพสัดุ 9,450.00                เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์ ถาปัน ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

157 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงระวี   วงคดี์ นางสาวแสงระวี   วงคดี์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท

158 จา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานธุรการและการปฏิบติังาน 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ ไม่มี

ดา้นอ่ืนๆ ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท

159 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,500.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั บุญยะการพิมพ ์จ ากดั บริษทั บุญยะการพิมพ ์จ ากดั ไม่มี

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

160 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ (ห้องปลดั) 4,100.00                เฉพาะเจาะจง นายปองพล   หารคง นายปองพล   หารคง ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 4,100.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,100.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

161 จา้งเหมาถ่ายเอกสารใบสรุปโครงการกลุ่มเศรษฐกิจ 220.00                   เฉพาะเจาะจง ป่าแดด เคร่ืองเขียน ป่าแดด เคร่ืองเขียน ไม่มี

ฐานรากภายใตง้บกองทุน 64 ราคาท่ีเสนอ 220.- บาท ราคาท่ีเสนอ 220.- บาท

162 จา้งเหมารจดัท าป้ายโครงการจิตอาสา "เราท าความดี ดว้ยหวัใจ" 360.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกสั ดิจิตอล ร้านโฟกสั ดิจิตอล ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 360.- บาท ราคาท่ีเสนอ 360.- บาท

163 จา้งเหมาจดัท าป้ายจุดตรวจ จุดสกดั จุดบริการประชาชน 3,960.00                เฉพาะเจาะจง โฟกสั ดิจิตอล โฟกสั ดิจิตอล ไม่มี

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ราคาท่ีเสนอ 3,960.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,960.- บาท

164 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 420-51-0004 และ 3,100.00                เฉพาะเจาะจง นายปองพล   หารคง นายปองพล   หารคง ไม่มี

420-54-0008 ราคาท่ีเสนอ 3,100.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,100.- บาท

165 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 8,098.80 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,098.80 บาท ราคาท่ีเสนอ 8,098.80 บาท

166 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. 18,556.86 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 18,556.86 บาท ราคาท่ีเสนอ 18,556.86 บาท

167 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. 4,105.50                เฉพาะเจาะจง ราคาท่ีเสนอ 2,970.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,970.- บาท ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 4,105.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 4,105.50 บาท

168 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 415.00                   เฉพาะเจาะจง หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 415.- บาท ราคาท่ีเสนอ 415.- บาท

169 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,760.00                เฉพาะเจาะจง นายมงคล   ชยัทะ นายมงคล   ชยัทะ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 1,760.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,760.- บาท

170 จดัซ้ือวสัดุส านกังานพระบรมฉายาลกัษณ์ พระรูปสมเด็จ 800.00                   เฉพาะเจาะจง โฟกสั ดิจิตอล โฟกสั ดิจิตอล ไม่มี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพฯ ราคาท่ีเสนอ 800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 800.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

171 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 705.00                   เฉพาะเจาะจง หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 705.- บาท ราคาท่ีเสนอ 705.- บาท

172 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 940.00                   เฉพาะเจาะจง หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 940.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 940.-  บาท

173 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 765.00                   เฉพาะเจาะจง หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 765.- บาท ราคาท่ีเสนอ 765.- บาท

174 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ ไม่มี

และบรรเทาสาธารณภยั ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

175 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า ไม่มี

และบรรเทาสาธารณภยั ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

176 จา้งเหมาบริการงานบนัทึกขอ้มูล 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

177 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 8,300.00                เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท

178 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,300.00                เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท

179 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมูลฝอย 2,835.00                เฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,835.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,835.- บาท

180 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมูลฝอย 2,835.00                เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกรม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,835.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,835.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

181 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                แฉพาะเจาะจง นายตุ๋ย   อ่อนสี นายตุ๋ย  อ่อนสี ไม่มี

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

182 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศรีนวล   สีไม้ นายศรีนวล   สีไม้ ไม่มี

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

183 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ ไม่มี

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

184 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายบญัญพนต ์  เครือวงั นายบญัญพนต ์  เครือวงั ไม่มี

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

185 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั ไม่มี

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

186 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 9,450.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส   เครือสายใจ นางสาวมธุรส   เครือสายใจ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

187 จา้งเหมาบริการบุคคล ดา้นงานพสัดุ 9,450.00                เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์ ถาปัน ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

188 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงระวี   วงคดี์ นางสาวแสงระวี   วงคดี์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท

189 จา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานธุรการและการปฏิบติังาน 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ ไม่มี

ดา้นอ่ืนๆ ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท

190 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 420-57-0014 600.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกคอม ร้านเอกคอม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 600.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

191 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 3,300.00                เฉพาะเจาะจง นายปองพล   หารคง นายปองพล   หารคง ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 3,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,300.- บาท

192 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 416-61-0043 600.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกคอม ร้านเอกคอม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 600.- บาท

193 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 700.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกคอม ร้านเอกคอม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 700.- บาท ราคาท่ีเสนอ 700.- บาท

194 จา้งเหมาจดัท าป้ายจุดตรวจ จุดสกดั จุดบริการประชาชน 3,960.00                เฉพาะเจาะจง โฟกสั ดิจิตอล โฟกสั ดิจิตอล ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 3,960.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,960.- บาท

195 จา้งเหมาขดุขนยา้ยดินและเศษปูนทิง้ 14,000.00              เฉพาะเจาะจง นายภากร   นาทะจนัทร์ นายภากร   นาทะจนัทร์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 3,100.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,100.- บาท

196 จา้งเหมาจดัท าป้ายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 500.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกสั ดิจิตอล ร้านโฟกสั ดิจิตอล ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 500.- บาท

197 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 13,497.12 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 13,497.12 บาท ราคาท่ีเสนอ 13,497.12 บาท

198 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. 8,836.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,836.60 บาท ราคาท่ีเสนอ 8,836.60 บาท

199 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. 2,189.60                เฉพาะเจาะจง ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,189.60 บาท ราคาท่ีเสนอ 2,189.60 บาท

200 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ช่วงปิดเทอม รร. (เพ่ิมเติม) 10,150.36              เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 10,150.36 บาท ราคาท่ีเสนอ 10,150.36 บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

201 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ช่วงปิดเทอม ศพด. (เพ่ิมเติม) 1,720.40                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 1,720.40 บาท ราคาท่ีเสนอ 1,720.40 บาท

202 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (ส านกัปลดั) 32,504.00              เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนงัสือ หจก. สวนหนงัสือ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 32,504.- บาท ราคาท่ีเสนอ 32,504.- บาท

203 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 11,421.00              เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนงัสือ หจก. สวนหนงัสือ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 11,421.- บาท ราคาท่ีเสนอ 11,421.- บาท

204 จดัซ้ือน ้าด่ืม 4,410.00                เฉพาะเจาะจง น ้าด่ืมผาจรุย น ้าด่ืมผาจรุย ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 4,410.-  บาท ราคาท่ีเสนอ 4,410.-  บาท

205 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร 3,840.00                เฉพาะเจาะจง สวนประพนจ์ สวนประพนจ์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 3,840.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,840.- บาท

206 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 1,600.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเทิงปร้ินเตอร์ แอนด ์เซอร์วิสร้านเมืองเทิงปร้ินเตอร์ แอนด ์เซอร์วิส ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 1,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,600.- บาท

207 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ ไม่มี

และบรรเทาสาธารณภยั ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

208 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า ไม่มี

และบรรเทาสาธารณภยั ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

209 จา้งเหมาบริการงานบนัทึกขอ้มูล 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

210 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 8,300.00                เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

211 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,300.00                เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท

212 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมูลฝอย 2,835.00                เฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,835.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,835.- บาท

213 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมูลฝอย 2,835.00                เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกรม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,835.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,835.- บาท

214 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                แฉพาะเจาะจง นายตุ๋ย   อ่อนสี นายตุ๋ย  อ่อนสี ไม่มี

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

215 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศรีนวล   สีไม้ นายศรีนวล   สีไม้ ไม่มี

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

216 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ ไม่มี

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

217 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายบญัญพนต ์  เครือวงั นายบญัญพนต ์  เครือวงั ไม่มี

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

218 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั ไม่มี

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

219 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 9,450.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส   เครือสายใจ นางสาวมธุรส   เครือสายใจ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

220 จา้งเหมาบริการบุคคล ดา้นงานพสัดุ 9,450.00                เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์ ถาปัน ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

221 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงระวี   วงคดี์ นางสาวแสงระวี   วงคดี์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท

222 จา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานธุรการและการปฏิบติังาน 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ ไม่มี

ดา้นอ่ืนๆ ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท

223 จา้งเหมาตรวจเช็คสถาพและซ่อมบ ารุง รถยนต ์กม 5323 ชร 16,857.85              เฉพาะเจาะจง บริษทั มิตซูลา้นนา จ ากดั บริษทั มิตซูลา้นนา จ ากดั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 16,857.85 บาท ราคาท่ีเสนอ 16,857.85 บาท

224 จา้งเหมาตรวจเช็คสถาพและซ่อมบ ารุง รถยนต ์กม 5323 ชร 9,688.85                เฉพาะเจาะจง บริษทั มิตซูลา้นนา จ ากดั บริษทั มิตซูลา้นนา จ ากดั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,688.85 บาท ราคาท่ีเสนอ 9,688.85 บาท

225 จา้งเหมาบริการรถแบค็โฮ 26,857.00              เฉพาะเจาะจง ภากรวสัดุก่อสร้าง ภากรวสัดุก่อสร้าง ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 26,857.- บาท ราคาท่ีเสนอ 26,857.- บาท

226 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (กองคลงั) 2,190.00                เฉพาะเจาะจง ร้านเอกคอม ร้านเอกคอม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,190.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,190.- บาท

227 จา้งเหมาจดัท าป้ายจุดตรวจ จุดสกดั จุดบริการประชาชน 3,960.00                เฉพาะเจาะจง โฟกสั ดิจิตอล โฟกสั ดิจิตอล ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 3,960.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,960.- บาท

228 จา้งเหมาขดุขนยา้ยดินและเศษปูนทิง้ 14,000.00              เฉพาะเจาะจง นายภากร   นาทะจนัทร์ นายภากร   นาทะจนัทร์ ไม่มี

420-54-0008 ราคาท่ีเสนอ 3,100.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,100.- บาท

229 จา้งเหมาจดัท าป้ายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 500.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกสั ดิจิตอล ร้านโฟกสั ดิจิตอล ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 500.- บาท

230 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 14,834.96 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 14,834.96 บาท ราคาท่ีเสนอ 14,834.96 บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

231 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. 11,995.80 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรสมิลด ์จ  ากดั บ.เชียงใหม่เฟรสมิลด ์จ  ากดั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 11,995.80 บาท ราคาท่ีเสนอ 11,995.80 บาท

232 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. 2,134.86                เฉพาะเจาะจง ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,134.86 บาท ราคาท่ีเสนอ 2,134.86 บาท

233 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ช่วงปิดเทอม รร. (เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2) 8,304.84                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,304.84 บาท ราคาท่ีเสนอ 8,304.84 บาท

234 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ช่วงปิดเทอม ศพด. (เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2) 1,477.98                เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมเชียงราย สหกรณ์โคนมเชียงราย ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 1,477.98 บาท ราคาท่ีเสนอ 1,477.98 บาท

235 จดัซ้ือวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 12,300.00              เฉพาะเจาะจง หจก. ยพิุน ซพัพลายฯ หจก. ยพิุน ซพัพลายฯ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 12,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 12,300.- บาท

236 จดัซ้ือทรายก าจดัลูกน ้ายงุลาย 12,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก. ยพิุน ซพัพลายฯ หจก. ยพิุน ซพัพลายฯ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 12,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 12,000.- บาท

237 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมห้องน ้าป่าสุสาน) 16,834.00              เฉพาะเจาะจง หจก. ทวีโชค วสัดุก่อสร้าง หจก. ทวีโชค วสัดุก่อสร้าง ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 16,834.- บาท ราคาท่ีเสนอ 16,834.- บาท

238 จา้งเหมาส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการขององคก์ร 11,000.00              เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย ไม่มี

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปี พ.ศ.2564 ราคาท่ีเสนอ 11,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 11,000.- บาท

239 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ ไม่มี

และบรรเทาสาธารณภยั ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

240 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า ไม่มี

และบรรเทาสาธารณภยั ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

241 จา้งเหมาบริการงานบนัทึกขอ้มูล 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

242 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 8,300.00                เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท

243 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,300.00                เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท

244 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมูลฝอย 2,520.00                เฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,520.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,520.- บาท

245 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมูลฝอย 2,520.00                เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกรม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,520.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,520.- บาท

246 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                แฉพาะเจาะจง นายตุ๋ย   อ่อนสี นายตุ๋ย  อ่อนสี ไม่มี

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

247 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศรีนวล   สีไม้ นายศรีนวล   สีไม้ ไม่มี

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

248 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ ไม่มี

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

249 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั ไม่มี

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

250 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 9,450.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส   เครือสายใจ นางสาวมธุรส   เครือสายใจ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

251 จา้งเหมาบริการบุคคล ดา้นงานพสัดุ 9,450.00                เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์ ถาปัน ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

252 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวแสงระวี   วงคดี์ นางสาวแสงระวี   วงคดี์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท

253 จา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานธุรการและการปฏิบติังาน 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ ไม่มี

ดา้นอ่ืนๆ ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท

254 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการฝายชลอน ้า 250.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกสั ดิจิตอล ร้านโฟกสั ดิจิตอล ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 250.- บาท ราคาท่ีเสนอ 250.- บาท

255 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการทอ้งถ่ินไทย ร่วมใจภกัด์ิ 250.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกสั ดิจิตอล ร้านโฟกสั ดิจิตอล ไม่มี

รักษพ้ื์นท่ีสีเขียว ราคาท่ีเสนอ 250.- บาท ราคาท่ีเสนอ 250.- บาท

256 จา้งเหมาซ่อมแซมประตู 1,200.00                เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพยอ์นนัต์ ร้านทรัพยอ์นนัต์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 1,200.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,200.- บาท

257 จา้งเหมาปรับพ้ืนท่ีไหล่ทางถนนคอนกรีตในเขตเทศบาล 28,002.64              เฉพาะเจาะจง นายภากร   นาทะจนัทร์ นายภากร   นาทะจนัทร์ ไม่มี

ต  าบลศรีโพธ์ิเงิน ราคาท่ีเสนอ 28,002.64 บาท ราคาท่ีเสนอ 28,002.64 บาท

258 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองช่าง 600.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกคอม ร้านเอกคอม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 600.- บาท

259 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการบวชป่าชุมชน 250.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกสั ดิจิตอล ร้านโฟกสั ดิจิตอล ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 250.- บาท ราคาท่ีเสนอ 250.- บาท

260 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 11,664.44 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 11,664.44 บาท ราคาท่ีเสนอ 11,664.44 บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

261 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. 18,456.20 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรสมิลด ์จ  ากดั บ.เชียงใหม่เฟรสมิลด ์จ  ากดั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 18,456.20 บาท ราคาท่ีเสนอ 18,456.20 บาท

262 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. 3,284.40                เฉพาะเจาะจง ราคาท่ีเสนอ 5,244.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,244.- บาท ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 3,284.40 บาท ราคาท่ีเสนอ 3,284.40 บาท

263 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (ฝายชลอน ้า) 12,583.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีโชค วสัดุก่อสร้าง หจก.ทวีโชค วสัดุก่อสร้าง ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 12,583.- บาท ราคาท่ีเสนอ 12,583.- บาท

264 จดัซ้ือน ้าด่ืม (ฝายชลอน ้า) 2,000.00                เฉพาะเจาะจง เครือวิรุณ เครือวิรุณ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,000.- บาท

265 จดัซ้ือข้ีผ้ึงโครงการแห่เทียนเขา้พรรษา 4,000.00                เฉพาะเจาะจง น.ส.นงลกัษณ์   ลาวตูม น.ส.นงลกัษณ์   ลาวตูม ไม่มี

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

266 จดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์ 1,525.00                เฉพาะเจาะจง ห้องไฟบูลยเ์ภสชั ห้องไฟบูลยเ์ภสชั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 1,525.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,525.- บาท

267 จดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั 58,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ยพิุน ซพัพลายฯ หจก.ยพิุน ซพัพลายฯ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 58,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 58,000.- บาท

268 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ สป . 3,500.00                เฉพาะเจาะจง เมืองเทิงปร้ินเตอร์ฯ เมืองเทิงปร้ินเตอร์ฯ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 3,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,500.- บาท

269 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 4,140.00 เฉพาะเจาะจง เมืองเทิงปร้ินเตอร์ฯ เมืองเทิงปร้ินเตอร์ฯ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 4,140.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,140.- บาท

270 จดัซ้ือวสัดุโฆณาและเผยแพร่ (ป้ายอคิลิค) 900.00                   เฉพาะเจาะจง พทุธศิลป์โฆณา พทุธศิลป์โฆณา ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 900.- บาท ราคาท่ีเสนอ 900.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

271 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3,100.00                เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 3,100.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,100.- บาท

272 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน สป. 1,280.00                เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 3,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,500.- บาท

273 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 540.00                   เฉพาะเจาะจง หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 540.- บาท ราคาท่ีเสนอ 540.- บาท

274 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,760.00              เฉพาะเจาะจง หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 10,760.- บาท ราคาท่ีเสนอ 10,760.- บาท

275 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการท าดอกไมป้ระดิษฐ์ 8,440.00                เฉพาะเจาะจง ร้าน มายนาย ร้าน มายนาย ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,440.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,440.- บาท

276 จดัซ้ือครุภณัฑง์านบา้นงานครัว (ตูเ้ยน็) 7,990.00                เฉพาะเจาะจง บ.ทวียนต ์มาร์เกต็ต้ิง จ  ากดั บ.ทวียนต ์มาร์เกต็ต้ิง จ  ากดั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 7,990.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,990.- บาท

277 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน (เกา้อ้ีผูบ้ริหาร) 2,200.00                เฉพาะเจาะจง บ. สุขใจ เอม็ แอนด ์เอม็ จ  ากกั บ. สุขใจ เอม็ แอนด ์เอม็ จ  ากกั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,200.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,200.- บาท

278 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน (เกา้อ้ีผูบ้ริหาร) 31,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. สุขใจ เอม็ แอนด ์เอม็ จ  ากกั บ. สุขใจ เอม็ แอนด ์เอม็ จ  ากกั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 31,900.- บาท ราคาท่ีเสนอ 31,900.- บาท

279 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน (โตะ๊หมูบู่ชา) 7,500.00                เฉพาะเจาะจง บ. สุขใจ เอม็ แอนด ์เอม็ จ  ากกั บ. สุขใจ เอม็ แอนด ์เอม็ จ  ากกั ไม่มี

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

280 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน (โตะ๊ประชุม) 35,900.00              เฉพาะเจาะจง บ. สุขใจ เอม็ แอนด ์เอม็ จ  ากกั บ. สุขใจ เอม็ แอนด ์เอม็ จ  ากกั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 35,900.- บาท ราคาท่ีเสนอ 35,900.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564
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281 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน (เกา้อ้ีส านกังาน) 8,500.00                เฉพาะเจาะจง บ. สุขใจ เอม็ แอนด ์เอม็ จ  ากกั บ. สุขใจ เอม็ แอนด ์เอม็ จ  ากกั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,500.- บาท

282 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน (เกา้อ้ีส านกังาน) 45,000.00              เฉพาะเจาะจง บ. สุขใจ เอม็ แอนด ์เอม็ จ  ากกั บ. สุขใจ เอม็ แอนด ์เอม็ จ  ากกั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 45,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 45,000.- บาท

283 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน (ตูเ้หลก็) กองการศึกษา 22,000.00              เฉพาะเจาะจง บ. สุขใจ เอม็ แอนด ์เอม็ จ  ากกั บ. สุขใจ เอม็ แอนด ์เอม็ จ  ากกั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 22,000.- บาท

284 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน (ตูเ้อกสาร) กองการศึกษา 9,000.00                เฉพาะเจาะจง บ. สุขใจ เอม็ แอนด ์เอม็ จ  ากกั บ. สุขใจ เอม็ แอนด ์เอม็ จ  ากกั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,000.- บาท

285 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ ไม่มี

และบรรเทาสาธารณภยั ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

286 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า ไม่มี

และบรรเทาสาธารณภยั ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

287 จา้งเหมาบริการงานบนัทึกขอ้มูล 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

288 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 8,300.00                เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท

289 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,300.00                เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท

290 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมูลฝอย 3,150.00                เฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 3,150.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,150.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

291 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมูลฝอย 3,150.00                เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกรม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 3,150.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,150.- บาท

292 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                แฉพาะเจาะจง นายตุ๋ย   อ่อนสี นายตุ๋ย  อ่อนสี ไม่มี

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

293 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศรีนวล   สีไม้ นายศรีนวล   สีไม้ ไม่มี

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

294 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ ไม่มี

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

295 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั ไม่มี

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

296 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 9,450.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส   เครือสายใจ นางสาวมธุรส   เครือสายใจ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

297 จา้งเหมาบริการบุคคล ดา้นงานพสัดุ 9,450.00                เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์ ถาปัน ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

298 จา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานธุรการและการปฏิบติังาน 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ ไม่มี

ดา้นอ่ืนๆ ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท

299 จา้งเหมาออกแบบโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ 29,320.00              เฉพาะเจาะจง บ.อีสอาชิเทค จ ากดั บ.อีสอาชิเทค จ ากดั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 29,320.- บาท ราคาท่ีเสนอ 29,320.- บาท

300 จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอกท าหนา้ท่ีช่วยครูดูแลเด็กเลก็ 9,205.00                เฉพาะเจาะจง นางอญัชลี   เทพเสาร์ นางอญัชลี   เทพเสาร์ ไม่มี

ศพด.ทต.ศรีโพธ์ิเงิน ราคาท่ีเสนอ 9,205.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,205.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

301 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตดัหญา้ 2,350.00                เฉพาะเจาะจง นายวิทยา   ยารวง นายวิทยา   ยารวง ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,350.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,350.- บาท

302 จา้งเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบญัญติังบประมาณ ปี 65 625.00                   เฉพาะเจาะจง ป่าแดดเคร่ืองเขียน ป่าแดดเคร่ืองเขียน ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 625.- บาท ราคาท่ีเสนอ 625.- บาท

303 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 10,092.48 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 10,092.48 บาท ราคาท่ีเสนอ 10,092.48 บาท

304 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. 19,377.96 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรสมิลด ์จ  ากดั บ.เชียงใหม่เฟรสมิลด ์จ  ากดั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 19,377.96 บาท ราคาท่ีเสนอ 19,377.96 บาท

305 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. 3,284.40                เฉพาะเจาะจง ราคาท่ีเสนอ 1,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,300.- บาท ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 3,284.40 บาท ราคาท่ีเสนอ 3,284.40 บาท

306 จดัซ้ือวสัดุโฆณาและเผยแพร่ (โปรเจคเตอร์) 55,800.00              เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมพงษ์ หจก.พรหมพงษ์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 55,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 55,800.- บาท

307 จดัซ้ือวสัดุโฆณาและเผยแพร่ (จอโปรเจคเตอร์) 15,300.00              เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมพงษ์ หจก.พรหมพงษ์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 15,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 15,300.- บาท

308 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 6,145.00                เฉพาะเจาะจง หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 6,145.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,145.- บาท

309 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน (ผดัลมติดผนงั) 5,160.00                เฉพาะเจาะจง บ.ทวียนต ์มาร์เกต็ต้ิง จ  ากดั บ.ทวียนต ์มาร์เกต็ต้ิง จ  ากดั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 5,160.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,160.- บาท

310 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง (หิน) 4,350.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีโชควสัดุก่อสร้าง หจก.ทวีโชควสัดุก่อสร้าง ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 4,350.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,350.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

311 จดัซ้ือกระจกโคง้ 6,500.00                เฉพาะเจาะจง ทริปเปิลเอ แอสร์เซพต้ี ทริปเปิลเอ แอสร์เซพต้ี ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 6,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,500.- บาท

312 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,050.00 เฉพาะเจาะจง บ.กิจเจริญป่าแดด จ ากดั บ.กิจเจริญป่าแดด จ ากดั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 1,050.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,050.- บาท

313 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,710.00                เฉพาะเจาะจง หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,710.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,710.- บาท

314 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ ไม่มี

และบรรเทาสาธารณภยั ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

315 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า ไม่มี

และบรรเทาสาธารณภยั ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

316 จา้งเหมาบริการงานบนัทึกขอ้มูล 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

317 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 8,300.00                เฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท

318 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,300.00                เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,300.- บาท

319 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมูลฝอย 2,520.00                เฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,520.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,520.- บาท

320 จา้งเหมาบริการงานเกบ็ขยะมูลฝอย 2,520.00                เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกรม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,520.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,520.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2564

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวดัเชียงรำย

321 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                แฉพาะเจาะจง นายตุ๋ย   อ่อนสี นายตุ๋ย  อ่อนสี ไม่มี

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

322 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศรีนวล   สีไม้ นายศรีนวล   สีไม้ ไม่มี

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

323 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ ไม่มี

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

324 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั ไม่มี

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

325 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 9,450.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส   เครือสายใจ นางสาวมธุรส   เครือสายใจ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

326 จา้งเหมาบริการบุคคล ดา้นงานพสัดุ 9,450.00                เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์ ถาปัน ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท

327 จา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานธุรการและการปฏิบติังาน 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ ไม่มี

ดา้นอ่ืนๆ ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท

328 จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอกท าหนา้ท่ีช่วยครูดูแลเด็กเลก็ 9,205.00                เฉพาะเจาะจง นางอญัชลี   เทพเสาร์ นางอญัชลี   เทพเสาร์ ไม่มี

ศพด.ทต.ศรีโพธ์ิเงิน ราคาท่ีเสนอ 9,205.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,205.- บาท

329 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5 (สายบา้นนางเจนจิรา จรรยา) 54,600.00              เฉพาะเจาะจง หจก.สุขสวสัด์ิ คอนกรีต หจก.สุขสวสัด์ิ คอนกรีต ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 54,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 54,600.- บาท

330 โครงการก่อสร้างลาน คสล. ทต.ศรีโพธ์ิเงิน 190,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.สุขสวสัด์ิ คอนกรีต หจก.สุขสวสัด์ิ คอนกรีต ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 190,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 190,000.- บาท



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงนิงบประมำณ วธีิจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำทีเ่สนอ ข้อเสนอแนะ
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331 โครงการก่อสร้างร้ัว ศพด. (หลงัใหม่) 115,800.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เกษรคอนกรีต (2019) หจก.เกษรคอนกรีต (2019) ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 115,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 115,800.- บาท

332 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 เช่ือม ม.8 382,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.สุขสวสัด์ิ คอนกรีต หจก.สุขสวสัด์ิ คอนกรีต ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 382,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 382,000.- บาท

333 โครงการขดุลอกล าเหมืองฝายประชาอาสา ม.1 37,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.สุขสวสัด์ิ คอนกรีต หจก.สุขสวสัด์ิ คอนกรีต ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 37,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 37,000.- บาท

334 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. (คลองชลประทาน) 113,122.00            เฉพาะเจาะจง หจก.สุขสวสัด์ิ คอนกรีต หจก.สุขสวสัด์ิ คอนกรีต ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 113,122.- บาท ราคาท่ีเสนอ 113,122.- บาท

335 โครงการรางระบายน ้า ม.3 (หนา้ศูนยป์ระปา) 130,419.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เชาวนพาณิชย์ หจก.เชาวนพาณิชย์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 130,419.- บาท ราคาท่ีเสนอ 130,419.- บาท

336 โครงการก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน ้า คสล. ม.3 103,600.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เชาวนพาณิชย์ หจก.เชาวนพาณิชย์ ไม่มี

(บา้นนายบุญ   สีไม)้ ราคาท่ีเสนอ 103,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 103,600.- บาท

337 โครงการก่อสร้างเทลาน คสล. ศพด.หลงัใหม่ 50,100.00              เฉพาะเจาะจง หจก.นครเชียงรายฯ หจก.นครเชียงรายฯ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 50,100.- บาท ราคาท่ีเสนอ 50,100.- บาท

338 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ อาคาร ศพด. หลงัเก่า 65,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.นครเชียงรายฯ หจก.นครเชียงรายฯ ไม่มี

(บา้นนายบุญ   สีไม)้ ราคาท่ีเสนอ 65,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 65,000.- บาท

339 โครงการก่อสร้างทางเช่ือมอาคาร ศพด. หลงัเก่าเช่ือมหลงัใหม่ 242,500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.นครเชียงรายฯ หจก.นครเชียงรายฯ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 242,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 242,500.- บาท

340 โครงการปรับปรุงห้องน ้าและร้ัว ศพด. หลงัเก่า 76,700.00              เฉพาะเจาะจง หจก.นครเชียงรายฯ หจก.นครเชียงรายฯ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 76,700.- บาท ราคาท่ีเสนอ 76,700.- บาท
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341 โครงการรางระบายน ้า คสล. ตวัย ู(บา้นนายผดั มูลสถาน) 409,000.00            เฉพาะเจาะจง เอกสิทธ์ิก่อสร้าง เอกสิทธ์ิก่อสร้าง ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 409,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 409,000.- บาท

342 โครงการรางระบายน ้า คสล. ม.3 (บา้นนายยก   อวดครอง) 42,600.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เชาวนพาณิชย์ หจก.เชาวนพาณิชย์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 42,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 42,600.- บาท

343 จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ ศพด. 1,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกิส ดิจิตอล ร้านโฟกิส ดิจิตอล ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 1,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,000.- บาท

344 จา้งเหมาตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงรถยนตส่์วนกลาง ทะเบียน 2,014.81                เฉพาะเจาะจง บ. อเมริกนั มอเตอร์ จ  ากดั บ. อเมริกนั มอเตอร์ จ  ากดั ไม่มี

กม 5323 ชร ราคาท่ีเสนอ 2,014.81 บาท ราคาท่ีเสนอ 2,014.81 บาท

345 จา้งเหมาโครงการจดัท าแผนท่ีภาษี 50,000.00              เฉพาะเจาะจง บ.สยาม จี ไอ เอส จ ากดั บ.สยาม จี ไอ เอส จ ากดั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 50,000.- บาท

346 จา้งเหมาจดัท าป้ายไวนิล ศพด. 1,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกิส ดิจิตอล ร้านโฟกิส ดิจิตอล ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 1,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,000.- บาท

347 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ศพด. 3,700.00                เฉพาะเจาะจง นายปองพล   หารคง นายปองพล   หารคง ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 3,700.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,700.- บาท

348 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 416-61-0043 630.00                   เฉพาะเจาะจง ร้าน เอกคอม ร้าน เอกคอม ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 630.- บาท ราคาท่ีเสนอ 630.- บาท

349 จา้งเหมาซ่อมแซมรถขยะ 81-8543 ชร 7,500.00                เฉพาะเจาะจง หจก.วินยัการช่าง หจก.วินยัการช่าง ไม่มี

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

350 จา้งเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบญัญติั ปี 65 3,050.00                เฉพาะเจาะจง ป่าแดดเคร่ืองเขียน ป่าแดดเคร่ืองเขียน ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 3,050.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,050.- บาท
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351 โครงการวางท่อ PVC พร้อมบ่อพกั คสล. 4,923.00                เฉพาะเจาะจง หจ.เชาวนพาณิชย์ หจ.เชาวนพาณิชย์ ไม่มี

(สายบา้นนายเดช   ยามี) ราคาท่ีเสนอ 4,923.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,923.- บาท

352 โครงการปรับปรุงสนัฝายประชาอาสา ม.1 12,957.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เชาวนพาณิชย์ หจก.เชาวนพาณิชย์ ไม่มี

ราคาท่ีเสอน 12,957.- บาท ราคาท่ีเสอน 12,957.- บาท

353 โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน ้า ม.2 (บา้นนายวาด) 7,774.00                เฉพาะเจาะจง หจก.เชาวนพาณิชย์ หจก.เชาวนพาณิชย์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 7,774.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,774.- บาท

354 โครงการปรับปรุงบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหลก็ ม .3 25,500.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เชาวนพาณิชย์ หจก.เชาวนพาณิชย์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 25,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 25,500.- บาท

355 โครงการปรับปรุงบ่อพกั คสล. (ถนนสายบา้นนายปัน  ขาวฟอง) 13,027.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เชาวนพาณิชย์ หจก.เชาวนพาณิชย์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 13027.- บาท ราคาท่ีเสนอ 13027.- บาท

356 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 11,738.42 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 11,738.42 บาท ราคาท่ีเสนอ 11,738.42 บาท

357 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. 20,300.72 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรสมิลด ์จ  ากดั บ.เชียงใหม่เฟรสมิลด ์จ  ากดั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 20,300.72 บาท ราคาท่ีเสนอ 20,300.72 บาท

358 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. 3,440.80                เฉพาะเจาะจง ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 9,450.- บาท ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 3,440.80 บาท ราคาท่ีเสนอ 3,440.80 บาท

359 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 182,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.ทวียนต ์มาร์เกต็ต้ิง จ  ากดั บ.ทวียนต ์มาร์เกต็ต้ิง จ  ากดั ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 182,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 182,000.- บาท

360 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 50,985.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 50,985.- บาท ราคาท่ีเสนอ 50,985.- บาท
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361 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน กองคลงั 19,431.00              เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 19,431.- บาท ราคาท่ีเสนอ 19,431.- บาท

362 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 550.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.เกษรโฮมเซ็นเตอร์ หจก.เกษรโฮมเซ็นเตอร์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 550.- บาท ราคาท่ีเสนอ 550.- บาท

363 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3,034.00                เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 3,034.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,034.- บาท

364 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (เคร่ืองปร้ิน) 8,600.00                เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 8,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,600.- บาท

365 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน ส านกัปลดั 20,573.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 20,573.- บาท ราคาท่ีเสนอ 20,573.- บาท

366 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,450.00                เฉพาะเจาะจง หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 2,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,450.- บาท

367 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 255.00                   เฉพาะเจาะจง หจก.เกษรโฮมเซ็นเตอร์ หจก.เกษรโฮมเซ็นเตอร์ ไม่มี

ราคาท่ีเสอน 255.- บาท ราคาท่ีเสอน 255.- บาท

368 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองช่าง) 10,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ ไม่มี

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

369 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ส านกัปลดั 7,940.00                เฉพาะเจาะจง เมืองเทิงปร้ินเตอร์ เมืองเทิงปร้ินเตอร์ ไม่มี

ราคาท่ีเสนอ 7,940.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,940.- บาท
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