


ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ

1 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ คุณสมบติัครบถว้น

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

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

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

3 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ คุณสมบติัครบถว้น

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

4 จา้งเหมาบริการดา้นงานบนัทึกขอ้มลู 9,450.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง คุณสมบติัครบถว้น

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

5 จา้งเหมาบริการดา้นงานพสัดุ 9,450.00                เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์  ถาปัน คุณสมบติัครบถว้น

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

6 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,300.00                เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ คุณสมบติัครบถว้น

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

7 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 8,300.00                แฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม คุณสมบติัครบถว้น

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

8 จา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานธุรการและการปฏิบติังาน 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ คุณสมบติัครบถว้น

และการปฎิบติังานดา้นอ่ืนๆ ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,000.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

9 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ คุณสมบติัครบถว้น

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ

10 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั คุณสมบติัครบถว้น

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

11 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายตะวนั   นาทะจนัทร์ นายตะวนั   นาทะจนัทร์ คุณสมบติัครบถว้น

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

12 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00                เฉพาะเจาะจง นายศิวรักษ ์  น าแกว้ นายศิวรักษ ์  น าแกว้ คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

13 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00                เฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

14 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

15 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 3,150.00                เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม คุณสมบติัครบถว้น

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

16 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 3,150.00                เฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี คุณสมบติัครบถว้น

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

17 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 7,000.00                เฉพาะเจาะจง นายภูชิต   ราชคม นายภูชิต   ราชคม คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

18 จา้งเหมาบริการบุคคลดา้นงานธุรการฯ 7,000.00                เฉพาะเจาะจง นายอรรถวาทิน   ทองใบ นายอรรถวาทิน   ทองใบ คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ

19 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก สาย ม.4 เช่ือม ม.8 เฉพาะเจาะจง ร้าน พทุธศิลป์โฆษณา ร้าน พทุธศิลป์โฆษณา คุณสมบติัครบถว้น

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

20 จา้งเหมาซ่อมแซมรถน ้าอเนกประสงค ์83-8349 กทม. 4,270.00                เฉพาะเจาะจง อู่จ  ารัสยนต์ อู่จ  ารัสยนต์ คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 4,270.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,270.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

21 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน พีวีซี ช ารุด 9 จุด 52,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก. เมืองชุมก่อสร้าง หจก. เมืองชุมก่อสร้าง คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 52,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 52,000.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

22 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 6,800.00                เฉพาะเจาะจง นายปองพล   หารคง นายปองพล   หารคง คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 6,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,800.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

23 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการอาสาสมคัรรักษโ์ลก 500.00                   เฉพาะเจาะจง โฟกสั ดิจิตอล โฟกสั ดิจิตอล คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 500.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

24 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต ์กม 5323 ชร 3,600.00                เฉพาะเจาะจง อู่จ  ารัสยนต์ อู่จ  ารัสยนต์ คุณสมบติัครบถว้น

ราคาท่ีเสนอ 3,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,600.- บาท ตามราคาท่ีเสนอ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดซ้ือ วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลที่คดัเลือกโดยสังเขป

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ

1 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 13,081.26 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 13,081.26 บาท ราคาท่ีเสนอ 13,081.26 บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

2 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. เปิดเทอม 17,086.70              เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 17,086.70 บาท ราคาท่ีเสนอ 17,086.70 บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

3 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. เปิดเทอม 2,674.44                เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 2,674.44 บาท ราคาท่ีเสนอ 2,674.44 บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

4 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. เพ่ิมเติม 297.16                   เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 297.16 บาท ราคาท่ีเสนอ 297.16 บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

5 จดัซ้ือถงัดบัเพลิงโครงการซกัซอ้มแผนฯ 16,000.00              เฉพาะเจาะจง บ.เอม็เอน็เคมีคอล 999 จ ากดั บ.เอม็เอน็เคมีคอล 999 จ ากดั คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 16,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 16,000.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

6 จดัซ้ือน ้าด่ืมส านกังาน 8,055.00                เฉพาะเจาะจง น ้าด่ืมภาจรุย น ้าด่ืมภาจรุย คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 8,055.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,055.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

7 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั) 789.00                   เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนงัสือ หจก. สวนหนงัสือ คุณสมบติัของวสัดุ

ราคาท่ีเสนอ 789.- บาท ราคาท่ีเสนอ 789.- บาท สมราคาท่ีเสนอราคา

                                                                                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร.1

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดือน สิงหำคม 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย


