
 
 
 
 
 

ประกาศ เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 
เร่ือง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 
 
 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรฐัตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น 

  เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน จึงขอประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

  

                                                                                                      (นายจรญั ยามี) 
นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน 



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

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

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

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

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

3 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ ไมมี่

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

4 จา้งเหมาบริการดา้นงานบนัทึกขอ้มลู 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง ไมมี่

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

5 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส   เครือสายใจ นางสาวมธุรส   เครือสายใจ ไมมี่

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

6 จา้งเหมาบริการดา้นงานพสัดุ 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์  ถาปัน ไมมี่

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

7 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,300.00              เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ ไมมี่

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

8 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 8,300.00              แฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม ไมมี่

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

9 จา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานธุรการและการปฏิบติังาน 8,000.00              เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ ไมมี่

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

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

10 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ ไมมี่

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

11 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั ไมมี่

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

12 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายตะวนั   นาทะจนัทร์ นายตะวนั   นาทะจนัทร์ ไมมี่

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

13 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายศิวรักษ ์  น าแกว้ นายศิวรักษ ์  น าแกว้ ไมมี่

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

14 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ ไมมี่

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

15 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง ไมมี่

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

16 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 2,520.00              เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม ไมมี่

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

17 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 2,520.00              เฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี ไมมี่

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

18 จา้งเหมาบริการช่วยครูดูแลเดก็เลก็ ศพด.ทต.ศรีโพธ์ิเงิน 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นางอญัชลี   เทพเสาร์ นางอญัชลี   เทพเสาร์ ไมมี่

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

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

19 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 8,814.24 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 8,814.24 บาท ราคาท่ีเสนอ 8,814.24 บาท

20 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. ปิดเทอม 12,918.64 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด ์จ  ากดั บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด ์จ  ากดั ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 12,918.64 บาท ราคาท่ีเสนอ 12,918.64 บาท

21 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. ปิดเทอม 2,187.60              เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด ์จ  ากดั บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด ์จ  ากดั ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 2,187.60 บาท ราคาท่ีเสนอ 2,187.60 บาท

22 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ ไมมี่

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

23 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า ไมมี่

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

24 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ ไมมี่

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

25 จา้งเหมาบริการดา้นงานบนัทึกขอ้มลู 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง ไมมี่

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

26 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส   เครือสายใจ นางสาวมธุรส   เครือสายใจ ไมมี่

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

27 จา้งเหมาบริการดา้นงานพสัดุ 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์  ถาปัน ไมมี่

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

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

28 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,300.00              เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ ไมมี่

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

29 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 8,300.00              แฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม ไมมี่

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

30 จา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานธุรการและการปฏิบติังาน 8,000.00              เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ ไมมี่

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

31 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ ไมมี่

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

32 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั ไมมี่

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

33 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายตะวนั   นาทะจนัทร์ นายตะวนั   นาทะจนัทร์ ไมมี่

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

34 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายศิวรักษ ์  น าแกว้ นายศิวรักษ ์  น าแกว้ ไมมี่

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

35 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ ไมมี่

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

36 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง ไมมี่

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

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

37 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 3,150.00              เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม ไมมี่

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

38 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 3,150.00              เฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี ไมมี่

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

39 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในต าบลศรีโพธ์ิเงิน 94,500.00            เฉพาะเจาะจง ก.เจริญ ก.เจริญ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 94,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 94,500.- บาท

40 จา้งเหมาถ่ายเอกสารร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 1,540.00              เฉพาะเจาะจง ป่าแดดเคร่ืองเขียน ป่าแดดเคร่ืองเขียน ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 1,540.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,540.- บาท

41 จา้งเหมาท าท่าลอยกระทง 7,410.00              เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์   ก๋าแกว้ นายสมบูรณ์   ก๋าแกว้ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 7,410.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,410.- บาท

42 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลาง บม 8029 ชร 27,585.00            เฉพาะเจาะจง หจก. วินยัการช่าง หจก. วินยัการช่าง ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 27,585.- บาท ราคาท่ีเสนอ 27,585.- บาท

43 จา้งเหมาซ่อมแซมคนัอ่างเกบ็น ้าห้วยดอกดา้ย ม.6 ต.ศรีโพธ์ิเงิน 18,000.00            เฉพาะเจาะจง ก.เจริญ ก.เจริญ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 18,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 18,000.- บาท

44 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 11,652.56 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 11,652.56 บาท ราคาท่ีเสนอ 11,652.56 บาท

45 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. เปิดเทอม 20,300.72 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด ์จ  ากดั บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด ์จ  ากดั ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 20,300.72 บาท ราคาท่ีเสนอ 20,300.72 บาท

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

46 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. เปิดเทอม 3,440.80              เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด ์จ  ากดั บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด ์จ  ากดั ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 3,440.80 บาท ราคาท่ีเสนอ 3,440.80 บาท

47 จดัซ้ือยาก าจดัวชัพืช 1,080.00              เฉพาะเจาะจง กิจเจริญป่าแดด กิจเจริญป่าแดด ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 1,080.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,080.- บาท

48 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 4,140.00              เฉพาะเจาะจง เมืองเทิงปร้ินเตอร์ เมืองเทิงปร้ินเตอร์ ไมมี่

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

49 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ ไมมี่

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

50 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า ไมมี่

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

51 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ ไมมี่

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

52 จา้งเหมาบริการดา้นงานบนัทึกขอ้มลู 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง ไมมี่

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

53 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส   เครือสายใจ นางสาวมธุรส   เครือสายใจ ไมมี่

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

54 จา้งเหมาบริการดา้นงานพสัดุ 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์  ถาปัน ไมมี่

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

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

55 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,300.00              เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ ไมมี่

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

56 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 8,300.00              แฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม ไมมี่

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

57 จา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานธุรการและการปฏิบติังาน 8,000.00              เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ ไมมี่

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

58 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ ไมมี่

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

59 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั ไมมี่

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

60 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายตะวนั   นาทะจนัทร์ นายตะวนั   นาทะจนัทร์ ไมมี่

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

61 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายศิวรักษ ์  น าแกว้ นายศิวรักษ ์  น าแกว้ ไมมี่

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

62 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ ไมมี่

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

63 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง ไมมี่

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

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

64 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 2,520.00              เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม ไมมี่

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

65 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 2,520.00              เฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี ไมมี่

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

66 จา้งเหมาต่ออายแุละปรับปรุงเวป็ไซต์ 10,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.พรหมพงษ์ หจก.พรหมพงษ์ ไมมี่

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

67 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 416-63-0020 1,780.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 1,780.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,780.- บาท

68 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 1,050.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเอกคอม ร้านเอกคอม ไมมี่

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

69 จา้งเหมาบริการรถแบค็โฮ (ปรับเกล่ียขยะ) 6,000.00              เฉพาะเจาะจง ก.เจริญ ก.เจริญ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท

70 จา้งเหมายา้ยเสาไฟฟ้าแรงต ่าภายในส านกังานเทศบาลฯ 6,000.00              เฉพาะเจาะจง นายสุข   กาดใจเขม็ นายสุข   กาดใจเขม็ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท

71 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร (กองช่าง) 2,400.00              เฉพาะเจาะจง ป่าแดดเคร่ืองเขียน ป่าแดดเคร่ืองเขียน ไมมี่

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

72 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการจุดตรวจ จุดสกดัฯ 356.00                 เฉพาะเจาะจง โฟกสั ดิจิตอล โฟกสั ดิจิตอล ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 360.- บาท ราคาท่ีเสนอ 360.- บาท

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565
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ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

73 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 13,072.60 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 13,072.60 บาท ราคาท่ีเสนอ 13,072.60 บาท

74 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. เปิดเทอม 20,300.72 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด ์จ  ากดั บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด ์จ  ากดั ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 20,300.72 บาท ราคาท่ีเสนอ 20,300.72 บาท

75 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. เปิดเทอม 3,440.80              เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 3,440.80 บาท ราคาท่ีเสนอ 3,440.80 บาท

76 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) เพ่ิม 1 คน ศพด. 609.96                 เฉพาะเจาะจง เชียงใหม ่เฟรชมิลค ์จ  ากดั เชียงใหม ่เฟรชมิลค ์จ  ากดั ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 609.96 บาท ราคาท่ีเสนอ 609.96 บาท

77 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 780.00                 เฉพาะเจาะจง เกษรโฮมเช็นเตอร์  เกษรโฮมเช็นเตอร์  ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 780.- บาท ราคาท่ีเสนอ 780.- บาท

78 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 11,000.00            เฉพาะเจาะจง เมืองเทิงปร้ินเตอร์ เมืองเทิงปร้ินเตอร์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 11,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 11,000.- บาท

79 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 683.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 683.- บาท ราคาท่ีเสนอ 683.- บาท

80 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 5,520.00              เฉพาะเจาะจง เมืองเทิงปร้ินเตอร์ เมืองเทิงปร้ินเตอร์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 5,520.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,520.- บาท

81 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 1,372.00              เฉพาะเจาะจง เกษรโฮมเช็นเตอร์  เกษรโฮมเช็นเตอร์  ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 1,372.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,372.- บาท

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

82 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ทวีโชค วสัดุก่อสร้าง หจก. ทวีโชค วสัดุก่อสร้าง ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 6,980.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,980.- บาท

83 จดัซ้ือหนา้กากอนามยั 15,000.00            เฉพาะเจาะจง นครเทิงเภสชั นครเทิงเภสชั ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 15,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 15,000.- บาท

84 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ ไมมี่

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

85 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า ไมมี่

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

86 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ ไมมี่

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

87 จา้งเหมาบริการดา้นงานบนัทึกขอ้มลู 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง ไมมี่

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

88 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส   เครือสายใจ นางสาวมธุรส   เครือสายใจ ไมมี่

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

89 จา้งเหมาบริการดา้นงานพสัดุ 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์  ถาปัน ไมมี่

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

90 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,300.00              เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ ไมมี่

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

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

91 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 8,300.00              แฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม ไมมี่

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

92 จา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานธุรการและการปฏิบติังาน 8,000.00              เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ ไมมี่

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

93 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ ไมมี่

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

94 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั ไมมี่

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

95 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายตะวนั   นาทะจนัทร์ นายตะวนั   นาทะจนัทร์ ไมมี่

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

96 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายศิวรักษ ์  น าแกว้ นายศิวรักษ ์  น าแกว้ ไมมี่

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

97 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ ไมมี่

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

98 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง ไมมี่

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

99 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 2,835.00              เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม ไมมี่

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

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

100 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 2,835.00              เฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี ไมมี่

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

101 จา้งเหมาซ่อมแซมรถน ้าอเนกประสงค ์บร 9537 ชร 33,740.00            เฉพาะเจาะจง อู่จ  ารัสยนต์ อู่จ  ารัสยนต์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 33,740.- บาท ราคาท่ีเสนอ 33,740.- บาท

102 จา้งเหมาท าระบบไฟฟ้าเมนแอร์ 3 เฟส 9,500.00              เฉพาะเจาะจง ร้านบายพาร์ท อิเลค็ทริคฯ ร้านบายพาร์ท อิเลค็ทริคฯ ไมมี่

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

103 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 1,050.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเอกคอม ร้านเอกคอม ไมมี่

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

104 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 11,335.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 11,335.40 บาท ราคาท่ีเสนอ 11,335.40 บาท

105 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. เปิดเทอม 18,455.20 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด ์จ  ากดั บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด ์จ  ากดั ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 18,455.20 บาท ราคาท่ีเสนอ 18,455.20 บาท

106 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. เปิดเทอม 3,124.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส   เครือสายใจ นางสาวมธุรส   เครือสายใจ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 3,124.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,124.- บาท

107 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) เพ่ิม 1 คน ศพด. 156.40                 เฉพาะเจาะจง เชียงใหม ่เฟรชมิลค ์จ  ากดั เชียงใหม ่เฟรชมิลค ์จ  ากดั ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 156.40 บาท ราคาท่ีเสนอ 156.40 บาท

108 จดัซ้ือกระจกโคง้จราจร 32 น้ิว 5,000.00              เฉพาะเจาะจง บ.เอม็เอน็เคมีคอล 999 จ ากดั บ.เอม็เอน็เคมีคอล 999 จ ากดั ไมมี่

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

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

109 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ ไมมี่

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

110 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 7,762.50 เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า ไมมี่

และบรรเทาสาธารณภยั ราคาท่ีเสนอ 7,762.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 7,762.50 บาท

111 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 8,775.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ ไมมี่

และบรรเทาสาธารณภยั ราคาท่ีเสนอ 8,775.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,775.- บาท

112 จา้งเหมาบริการดา้นงานบนัทึกขอ้มลู 7,087.50              เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 7,087.50 บาท ราคาท่ีเสนอ 7,087.50 บาท

113 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 8,775.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส   เครือสายใจ นางสาวมธุรส   เครือสายใจ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 8,775.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,775.- บาท

114 จา้งเหมาบริการดา้นงานพสัดุ 8,775.00              เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์  ถาปัน ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 8,775.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,775.- บาท

115 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 7,707.14              เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 7,707.14 บาท ราคาท่ีเสนอ 7,707.14 บาท

116 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 7,707.14              แฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 7,707.14 บาท ราคาท่ีเสนอ 7,707.14 บาท

117 จา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานธุรการและการปฏิบติังาน 7,428.57              เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ ไมมี่

และการปฎิบติังานดา้นอ่ืนๆ ราคาท่ีเสนอ 7,428.57 บาท ราคาท่ีเสนอ 7,428.57 บาท

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

118 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,232.14              เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 7,232.14 บาท ราคาท่ีเสนอ 7,232.14 บาท

119 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,232.14              เฉพาะเจาะจง นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 7,232.14 บาท ราคาท่ีเสนอ 7,232.14 บาท

120 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 6,428.57              เฉพาะเจาะจง นายตะวนั   นาทะจนัทร์ นายตะวนั   นาทะจนัทร์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 6,428.57 บาท ราคาท่ีเสนอ 6,428.57 บาท

121 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 5,000.00              เฉพาะเจาะจง นายศิวรักษ ์  น าแกว้ นายศิวรักษ ์  น าแกว้ ไมมี่

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

122 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 6,500.00              เฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ ไมมี่

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

123 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 6,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท

124 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 2,520.00              เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม ไมมี่

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

125 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 2,520.00              เฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี ไมมี่

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

126 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 360.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกสั ดิจิตอล ร้านโฟกสั ดิจิตอล ไมมี่

วิกฤหมอกควนั ราคาท่ีเสนอ 360.- บาท ราคาท่ีเสนอ 360.- บาท
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ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,
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127 จา้งเหมาจดัท าอาหารโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 2,500.00              เฉพาะเจาะจง นางวราลี   วงคห์ลวง นางวราลี   วงคห์ลวง ไมมี่

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

128 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการบวชป่าชุมชน 250.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกสั ดิจิตอล ร้านโฟกสั ดิจิตอล ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 250.- บาท ราคาท่ีเสนอ 250.- บาท

129 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 416-47-0003 2,600.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเอกคอม ร้านเอกคอม ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 2,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,600.- บาท

130 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 416-55-0023 1,650.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเอกคอม ร้านเอกคอม ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 1,650.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,650.- บาท

131 จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์สโมสรเทศบาท 300.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกสั ดิจิตอล ร้านโฟกสั ดิจิตอล ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 300.- บาท ราคาท่ีเสนอ 300.- บาท

132 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 8,262.10 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 8,262.10 บาท ราคาท่ีเสนอ 8,262.10 บาท

133 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. เปิดเทอม 17,532.44 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด ์จ  ากดั บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด ์จ  ากดั ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 17,532.44 บาท ราคาท่ีเสนอ 17,532.44 บาท

134 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. เปิดเทอม 2,971.60              เฉพาะเจาะจง ผูเ้สนอราคาและ ผูเ้สนอราคาและ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 2,971.60 บาท ราคาท่ีเสนอ 2,971.60 บาท

135 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) เพ่ิม 1 คน ศพด. 148.58                 เฉพาะเจาะจง เชียงใหม ่เฟรชมิลค ์จ  ากดั เชียงใหม ่เฟรชมิลค ์จ  ากดั ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 148.58 บาท ราคาท่ีเสนอ 148.58 บาท
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136 จดัซ้ือน ้าด่ืมโครงการป้องกนัแกไ้ขปัญหาวิกฤติหมอกควนัฯ 1,500.00              เฉพาะเจาะจง เครือวิรุณ เครือวิรุณ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 1,500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,500.- บาท

137 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,671.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เกษรโฮมเซ็นเตอร์ หจก.เกษรโฮมเซ็นเตอร์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 13,671.- บาท ราคาท่ีเสนอ 13,671.- บาท

138 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 500.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. ทวีโชค วสัดุก่อสร้าง หจก. ทวีโชค วสัดุก่อสร้าง ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 500.- บาท

139 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือน (มิ.ย.-ต.ค. 64) 8,795.00              เฉพาะเจาะจง น ้าด่ืมผาจรุย น ้าด่ืมผาจรุย ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 8,795.- บาท ราคาท่ีเสนอ 8,795.- บาท

140 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,404.00              เฉพาะเจาะจง หจก. ทวีโชค วสัดุก่อสร้าง หจก. ทวีโชค วสัดุก่อสร้าง ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 3,404.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,404.- บาท

141 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ ไมมี่

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

142 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า ไมมี่

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

143 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ ไมมี่

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

144 จา้งเหมาบริการดา้นงานบนัทึกขอ้มลู 6,401.61              เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 6,401.61 บาท ราคาท่ีเสนอ 6,401.61 บาท
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ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

145 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส   เครือสายใจ นางสาวมธุรส   เครือสายใจ ไมมี่

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

146 จา้งเหมาบริการดา้นงานพสัดุ 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์  ถาปัน ไมมี่

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

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

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

148 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 8,300.00              แฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม ไมมี่

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

149 จา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานธุรการและการปฏิบติังาน 8,000.00              เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ ไมมี่

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

150 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ ไมมี่

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

151 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั ไมมี่

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

152 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายตะวนั   นาทะจนัทร์ นายตะวนั   นาทะจนัทร์ ไมมี่

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

153 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายศิวรักษ ์  น าแกว้ นายศิวรักษ ์  น าแกว้ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,000.- บาท
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154 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ ไมมี่

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

155 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง ไมมี่

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

156 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 2,835.00              เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม ไมมี่

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

157 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 2,835.00              เฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี ไมมี่

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

158 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพิงนากเช่ือมร่องแซะ 5,590,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองชุมก่อสร้าง หจก.เมืองชุมก่อสร้าง ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 5,590,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 5,590,000.- บาท

159 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 11,894.92 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 11,894.92 บาท ราคาท่ีเสนอ 11,894.92 บาท

160 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. เปิดเทอม 17,532.44 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด ์จ  ากดั บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด ์จ  ากดั ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 17,532.44 บาท ราคาท่ีเสนอ 17,532.44 บาท

161 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. เปิดเทอม 2,971.60              เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 2,971.60 บาท ราคาท่ีเสนอ 2,971.60 บาท

162 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) เพ่ิม 1 คน ศพด. 148.58 เฉพาะเจาะจง เชียงใหม ่เฟรชมิลค ์จ  ากดั เชียงใหม ่เฟรชมิลค ์จ  ากดั ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 148.58 บาท ราคาท่ีเสนอ 148.58 บาท

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

163 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 704.00                 เฉพาะเจาะจง ทวีโชค วสัดุก่อสร้าง ทวีโชค วสัดุก่อสร้าง ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 704.- บาท ราคาท่ีเสนอ 704.- บาท

164 จดัซ้ือกระจกโคง้ 5,000.00              เฉพาะเจาะจง บ.เอม็เอน็เคมีคอล 999 จ ากดั บ.เอม็เอน็เคมีคอล 999 จ ากดั ไมมี่

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

165 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(กองคลงั) 12,441.00            เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนงัสือ หจก. สวนหนงัสือ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 12,441.- บาท ราคาท่ีเสนอ 12,441.- บาท

166 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(กองช่าง) 2,820.00              เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนงัสือ หจก. สวนหนงัสือ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 2,820.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,820.- บาท

167 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (สป) 1,840.00              เฉพาะเจาะจง เมืองเทิงปร้ินเตอร์ แอร์น เซอร์วิส เมืองเทิงปร้ินเตอร์ แอร์น เซอร์วิส ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 1,840.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,840.- บาท

168 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม)ปิดเทอม 2/65 (รร.) 32,296.60 เฉพาะเจาะจง เชียงใหม ่เฟรชมิลค ์จ  ากดั เชียงใหม ่เฟรชมิลค ์จ  ากดั ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 32,296.60 บาท ราคาท่ีเสนอ 32,296.60 บาท

169 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม)ปิดเทอม 2/65 (ศพด.) 5,747.70 เฉพาะเจาะจง เชียงใหม ่เฟรชมิลค ์จ  ากดั เชียงใหม ่เฟรชมิลค ์จ  ากดั ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 5,747.70 บาท ราคาท่ีเสนอ 5,747.70 บาท

170 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ ไมมี่

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

171 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า ไมมี่

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

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

172 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ ไมมี่

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

173 จา้งเหมาบริการดา้นงานบนัทึกขอ้มลู 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง ไมมี่

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

174 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวมธุรส   เครือสายใจ นางสาวมธุรส   เครือสายใจ ไมมี่

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

175 จา้งเหมาบริการดา้นงานพสัดุ 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์  ถาปัน ไมมี่

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

176 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,300.00              เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ ไมมี่

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

177 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 8,300.00              แฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม ไมมี่

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

178 จา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานธุรการและการปฏิบติังาน 5,866.66              เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ ไมมี่

และการปฎิบติังานดา้นอ่ืนๆ ราคาท่ีเสนอ 5,866.66 บาท ราคาท่ีเสนอ 5,866.66 บาท

179 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ ไมมี่

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

180 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 6,290.32              เฉพาะเจาะจง นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 6,290.32 บาท ราคาท่ีเสนอ 6,290.32 บาท

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

181 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายตะวนั   นาทะจนัทร์ นายตะวนั   นาทะจนัทร์ ไมมี่

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

182 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายศิวรักษ ์  น าแกว้ นายศิวรักษ ์  น าแกว้ ไมมี่

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

183 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ ไมมี่

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

184 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 5,133.33              เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 5,133.33 บาท ราคาท่ีเสนอ 5,133.33 บาท

185 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 2,520.00              เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม ไมมี่

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

186 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 2,520.00              เฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี ไมมี่

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

187 จา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ (การแจง้การขดุดินและถมดิน) 14,000.00            เฉพาะเจาะจง พทุธศิลป์โฆษณา พทุธศิลป์โฆษณา ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 14,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 14,000.- บาท

188 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการจดัตั้งจุดตรวจจุดสกดั 1,800.00              เฉพาะเจาะจง โฟกสั ดิจิตอล โฟกสั ดิจิตอล ไมมี่

จุดบริการประชาชนทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ราคาท่ีเสนอ 1,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,800.- บาท

189 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 9,835.15 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 9,835.15 บาท ราคาท่ีเสนอ 9,835.15 บาท

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

190 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (สป.) 6,413.00              เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 6,413.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,413.- บาท

191 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,680.00              เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนงัสือ หจก. สวนหนงัสือ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 7,680.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,680.- บาท

192 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองช่าง) 1,648.00              เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนงัสือ หจก. สวนหนงัสือ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 1,648.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,648.- บาท

193 จดัซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองเป่าลม 4,600.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เกษรโฮมเช็นเตอร์ หจก.เกษรโฮมเช็นเตอร์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 4,600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 4,600.- บาท

194 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ ไมมี่

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

195 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า ไมมี่

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

196 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ ไมมี่

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

197 จา้งเหมาบริการดา้นงานบนัทึกขอ้มลู 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง ไมมี่

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

198 จา้งเหมาบริการดา้นงานพสัดุ 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์  ถาปัน ไมมี่

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

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

199 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,300.00              เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ ไมมี่

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

200 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 8,300.00              แฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม ไมมี่

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

201 จา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานธุรการและการปฏิบติังาน 8,000.00              เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ ไมมี่

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

202 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ ไมมี่

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

203 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั ไมมี่

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

204 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายตะวนั   นาทะจนัทร์ นายตะวนั   นาทะจนัทร์ ไมมี่

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

205 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายศิวรักษ ์  น าแกว้ นายศิวรักษ ์  น าแกว้ ไมมี่

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

206 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ ไมมี่

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

207 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง ไมมี่

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

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

208 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 3,150.00              เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม ไมมี่

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

209 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 3,150.00              เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม ไมมี่

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

210 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 2,205.00              เฉพาะเจาะจง นายภูชิต   ราชคม นายภูชิต   ราชคม ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 2,205.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,205.- บาท

211 จา้งเหมาบริการบุคคลดา้นงานธุรการฯ 2,205.00              เฉพาะเจาะจง นายอรรถวาทิน   ทองใบ นายอรรถวาทิน   ทองใบ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 2,205.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,205.- บาท

212 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. (ถนนสายหนองเพิงนากเช่ือม 12,970.00            เฉพาะเจาะจง หจก. สุขสวสัด์ิ คอนกรีต หจก. สุขสวสัด์ิ คอนกรีต ไมมี่

ร่องแซะบริเวณท่ีนานายสม อ่ินเอย้) ม.2 ราคาท่ีเสนอ 12,970.- บาท ราคาท่ีเสนอ 12,970.- บาท

213 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. (ถนนสายหนองเพิงนากเช่ือม 12,970.00            เฉพาะเจาะจง หจก. สุขสวสัด์ิ คอนกรีต หจก. สุขสวสัด์ิ คอนกรีต ไมมี่

ร่องแซะบริเวณท่ีนานายทศัย ์ชยักลุ) ม.2 ราคาท่ีเสนอ 1,2970.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,2970.- บาท

214 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. (ถนนสายหนองเพิงนากเช่ือม 12,970.00            เฉพาะเจาะจง หจก. สุขสวสัด์ิ คอนกรีต หจก. สุขสวสัด์ิ คอนกรีต ไมมี่

ร่องแซะบริเวรท่ีนานายสมพงษ ์เชียงโส) ม.2 ราคาท่ีเสนอ 12,970.- บาท ราคาท่ีเสนอ 12,970.- บาท

215 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. (ถนนสายหนองเพิงนากเช่ือม 12,970.00            เฉพาะเจาะจง หจก. สุขสวสัด์ิ คอนกรีต หจก. สุขสวสัด์ิ คอนกรีต ไมมี่

ร่องแซะบริเวณท่ีนานายณัฐพล ปันเงิน) ราคาท่ีเสนอ 12,970.- บาท ราคาท่ีเสนอ 12,970.- บาท

216 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. (ถนนสายหนองเพิงนากเช่ือม 12,970.00            เฉพาะเจาะจง หจก. สุขสวสัด์ิ คอนกรีต หจก. สุขสวสัด์ิ คอนกรีต ไมมี่

ร่องแซะบริเวณท่ีนานายวิสิทธ์ิ วงคป์า) ราคาท่ีเสนอ 12,970.- บาท ราคาท่ีเสนอ 12,970.- บาท

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

217 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. (ถนนสายหนองเพิงนากเช่ือม 27,511.00            เฉพาะเจาะจง หจก. สุขสวสัด์ิ คอนกรีต หจก. สุขสวสัด์ิ คอนกรีต ไมมี่

ร่องแซะบริเวณท่ีนานางระทุม วงคป์า) ราคาท่ีเสนอ 27,511.- บาท ราคาท่ีเสนอ 27,511.- บาท

218 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. (ถนนสายหนองเพิงนากเช่ือม 31,688.00            เฉพาะเจาะจง หจก. สุขสวสัด์ิ คอนกรีต หจก. สุขสวสัด์ิ คอนกรีต ไมมี่

ร่องแซะบริเวณท่ีนานายศรีทน นาทะจนัทร์) ราคาท่ีเสนอ 31,688.- บาท ราคาท่ีเสนอ 31,688.- บาท

219 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน ้า คสล. ม.1 23,844.00            เฉพาะเจาะจง ก. เจริญ ก. เจริญ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 23,844.- บาท ราคาท่ีเสนอ 23,844.- บาท

220 โครงการขดุลอกล าเหมืองมอ่นป่าเหียง (สายด่านชา้ง) ม.1 39,000.00            เฉพาะเจาะจง ก. เจริญ ก. เจริญ ไมมี่

ร่องแซะบริเวณท่ีนานางเสาร์เป็ง ปวงค า ราคาท่ีเสนอ 39,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 39,000.- บาท

221 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. (บริเวณท่ีดินนางค า เครือวงั) ม.4 6,395.00              เฉพาะเจาะจง ก. เจริญ ก. เจริญ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 6,395.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,395.- บาท

222 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 11,666.28 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 11,666.28 บาท ราคาท่ีเสนอ 11,666.28 บาท

223 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. เปิดเทอม 9,892.30              เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 9,892.30 บาท ราคาท่ีเสนอ 9,892.30 บาท

224 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. เปิดเทอม 1,548.36              เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 1,548.36 บาท ราคาท่ีเสนอ 1,548.36 บาท

225 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ กองคลงั 56,540.00            เฉพาะเจาะจง หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 56,540.- บาท ราคาท่ีเสนอ 56,540.- บาท

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

226 จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ สป 21,690.00            เฉพาะเจาะจง หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 21,690.- บาท ราคาท่ีเสนอ 21,690.- บาท

227 จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง  4 เส้น) 12,800.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน คินออโตไ้ทร์ ร้าน คินออโตไ้ทร์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 12,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 12,800.- บาท

228 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง โครงการฝายชะลอน ้า 10,400.00            เฉพาะเจาะจง หจก. ทวีโชค วสัดุก่อสร้าง หจก. ทวีโชค วสัดุก่อสร้าง ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 10,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 10,400.- บาท

229 จดัซ้ือวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 14,400.00            เฉพาะเจาะจง หจก. ยพิุน ซพัพลายฯ หจก. ยพิุน ซพัพลายฯ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 14,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 14,400.- บาท

230 จดัซ้ือน ้าด่ืมโครงการบริการประชาชนเคล่ือนท่ี 2,016.00              เฉพาะเจาะจง เครือวิรุณ เครือวิรุณ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 2,016.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,016.- บาท

231 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 1,450.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,450.- บาท

232 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ ไมมี่

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

233 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า ไมมี่

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

234 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ ไมมี่

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

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

235 จา้งเหมาบริการดา้นงานบนัทึกขอ้มลู 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง ไมมี่

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

236 จา้งเหมาบริการดา้นงานพสัดุ 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์  ถาปัน ไมมี่

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

237 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,300.00              เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ ไมมี่

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

238 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 8,300.00              แฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม ไมมี่

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

239 จา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานธุรการและการปฏิบติังาน 8,000.00              เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ ไมมี่

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

240 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ ไมมี่

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

241 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั ไมมี่

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

242 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายตะวนั   นาทะจนัทร์ นายตะวนั   นาทะจนัทร์ ไมมี่

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

243 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายศิวรักษ ์  น าแกว้ นายศิวรักษ ์  น าแกว้ ไมมี่

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

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

244 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ ไมมี่

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

245 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง ไมมี่

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

246 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 2,520.00              เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม ไมมี่

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

247 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 2,520.00              เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม ไมมี่

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

248 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายภูชิต   ราชคม นายภูชิต   ราชคม ไมมี่

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

249 จา้งเหมาบริการบุคคลดา้นงานธุรการฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายอรรถวาทิน   ทองใบ นายอรรถวาทิน   ทองใบ ไมมี่

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

250 จา้งเหมาจดัท าป้ายช่วยเหลือประชาชนฯ 360.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน โฟกสั ดิจิตอล ร้าน โฟกสั ดิจิตอล ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 360.- บาท ราคาท่ีเสนอ 360.- บาท

251 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 315.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 315.- บาท ราคาท่ีเสนอ 315.- บาท

252 จา้งเหมาถ่ายเอกสารรายงานและส านวนไต่สวน 3,200.00              เฉพาะเจาะจง ป่าแดดเคร่ืองเขียน ป่าแดดเคร่ืองเขียน ไมมี่

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

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

253 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 15,531.14 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 15,531.14 บาท ราคาท่ีเสนอ 15,531.14 บาท

254 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. เปิดเทอม 18,885.30            เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 18,885.30 บาท ราคาท่ีเสนอ 18,885.30 บาท

255 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. เปิดเทอม 2,955.96              เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 2,955.96 บาท ราคาท่ีเสนอ 2,955.96 บาท

256 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. เพ่ิมเติม 328.44                 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 328.44 บาท ราคาท่ีเสนอ 328.44 บาท

257 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 4,140.00              เฉพาะเจาะจง เมืองเทิงปร้ินเตอร์ เมืองเทิงปร้ินเตอร์ ไมมี่

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

258 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กองคลงั 6,400.00              เฉพาะเจาะจง เมืองเทิงปร้ินเตอร์ เมืองเทิงปร้ินเตอร์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 6,400.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,400.- บาท

259 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกายชุดปฏิบติังานการแพทยฉุ์กเฉินฯ 13,800.00            เฉพาะเจาะจง บ.เอม็เอน็เคมีคอล 999 จ ากดั บ.เอม็เอน็เคมีคอล 999 จ ากดั ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 13,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 13,800.- บาท

260 จดัซ้ือ(ทรายก าจดัลูกน ้ายงุลาย) 6,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก. ยพิุน ซพัพลายฯ หจก. ยพิุน ซพัพลายฯ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท ราคาท่ีเสนอ 6,000.- บาท

261 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ ไมมี่

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

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

262 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า ไมมี่

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

263 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ ไมมี่

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

264 จา้งเหมาบริการดา้นงานบนัทึกขอ้มลู 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง ไมมี่

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

265 จา้งเหมาบริการดา้นงานพสัดุ 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์  ถาปัน ไมมี่

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

266 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,300.00              เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ ไมมี่

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

267 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 8,300.00              แฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม ไมมี่

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

268 จา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานธุรการและการปฏิบติังาน 8,000.00              เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ ไมมี่

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

269 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ ไมมี่

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

270 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั ไมมี่

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

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

271 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายตะวนั   นาทะจนัทร์ นายตะวนั   นาทะจนัทร์ ไมมี่

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

272 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายศิวรักษ ์  น าแกว้ นายศิวรักษ ์  น าแกว้ ไมมี่

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

273 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ ไมมี่

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

274 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง ไมมี่

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

275 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 2,520.00              เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม ไมมี่

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

276 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 2,520.00              เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม ไมมี่

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

277 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายภูชิต   ราชคม นายภูชิต   ราชคม ไมมี่

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

278 จา้งเหมาบริการบุคคลดา้นงานธุรการฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายอรรถวาทิน   ทองใบ นายอรรถวาทิน   ทองใบ ไมมี่

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

279 จา้งเหมาจดัท าป้ายศนูยรั์บเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ 1,050.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน พทุธศิลป์โฆษณา ร้าน พทุธศิลป์โฆษณา ไมมี่

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

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

280 จา้งเหมาจดัท าป้ายบอกทางเขา้-ออกเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน 600.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน พทุธศิลป์โฆษณา ร้าน พทุธศิลป์โฆษณา ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 600.- บาท ราคาท่ีเสนอ 600.- บาท

281 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตดัหญา้ 640.00                 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  ยารวง นายวิทยา  ยารวง ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 640.- บาท ราคาท่ีเสนอ 640.- บาท

282 จา้งเหมาลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 3,800.00              เฉพาะเจาะจง นายปองพล   หารคง นายปองพล   หารคง ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 3,800.- บาท ราคาท่ีเสนอ 3,800.- บาท

283 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,700.00              เฉพาะเจาะจง นายปองพล   หารคง นายปองพล   หารคง ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 2,700.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,700.- บาท

284 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 13,081.26 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 13,081.26 บาท ราคาท่ีเสนอ 13,081.26 บาท

285 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. เปิดเทอม 17,086.70            เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 17,086.70 บาท ราคาท่ีเสนอ 17,086.70 บาท

286 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. เปิดเทอม 2,674.44              เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 2,674.44 บาท ราคาท่ีเสนอ 2,674.44 บาท

287 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. เพ่ิมเติม 297.16                 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 297.16 บาท ราคาท่ีเสนอ 297.16 บาท

288 จดัซ้ือถงัดบัเพลิงโครงการซกัซอ้มแผนฯ 16,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.เอม็เอน็เคมีคอล 999 จ ากดั บ.เอม็เอน็เคมีคอล 999 จ ากดั ไมมี่

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

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

289 จดัซ้ือน ้าด่ืมส านกังาน 8,055.00              เฉพาะเจาะจง น ้าด่ืมภาจรุย น ้าด่ืมภาจรุย ไมมี่

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

290 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั) 789.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนงัสือ หจก. สวนหนงัสือ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 789.- บาท ราคาท่ีเสนอ 789.- บาท

291 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ ไมมี่

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

292 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า ไมมี่

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

293 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ ไมมี่

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

294 จา้งเหมาบริการดา้นงานบนัทึกขอ้มลู 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง ไมมี่

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

295 จา้งเหมาบริการดา้นงานพสัดุ 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์  ถาปัน ไมมี่

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

296 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,300.00              เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ ไมมี่

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

297 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 8,300.00              แฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม ไมมี่

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

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

298 จา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานธุรการและการปฏิบติังาน 8,000.00              เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ ไมมี่

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

299 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ ไมมี่

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

300 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั ไมมี่

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

301 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายตะวนั   นาทะจนัทร์ นายตะวนั   นาทะจนัทร์ ไมมี่

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

302 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายศิวรักษ ์  น าแกว้ นายศิวรักษ ์  น าแกว้ ไมมี่

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

303 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ ไมมี่

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

304 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง ไมมี่

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

305 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 3,150.00              เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม ไมมี่

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

306 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 3,150.00              เฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี ไมมี่

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

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

307 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายภูชิต   ราชคม นายภูชิต   ราชคม ไมมี่

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

308 จา้งเหมาบริการบุคคลดา้นงานธุรการฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายอรรถวาทิน   ทองใบ นายอรรถวาทิน   ทองใบ ไมมี่

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

309 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก สาย ม.4 เช่ือม ม.8 เฉพาะเจาะจง ร้าน พทุธศิลป์โฆษณา ร้าน พทุธศิลป์โฆษณา ไมมี่

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

310 จา้งเหมาซ่อมแซมรถน ้าอเนกประสงค ์83-8349 กทม. 4,270.00              เฉพาะเจาะจง อู่จ  ารัสยนต์ อู่จ  ารัสยนต์ ไมมี่

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

311 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน พีวีซี ช ารุด 9 จุด 52,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก. เมืองชุมก่อสร้าง หจก. เมืองชุมก่อสร้าง ไมมี่

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

312 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 6,800.00              เฉพาะเจาะจง นายปองพล   หารคง นายปองพล   หารคง ไมมี่

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

313 จา้งเหมาจดัท าป้ายโครงการอาสาสมคัรรักษโ์ลก 500.00                 เฉพาะเจาะจง โฟกสั ดิจิตอล โฟกสั ดิจิตอล ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 500.- บาท ราคาท่ีเสนอ 500.- บาท

314 จา้งเหมาซ่อมแซมรถยนต ์กม 5323 ชร 3,600.00              เฉพาะเจาะจง อู่จ  ารัสยนต์ อู่จ  ารัสยนต์ ไมมี่

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

315 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 13,459.44 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 13,459.44 บาท ราคาท่ีเสนอ 13,459.44 บาท

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

316 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. เปิดเทอม 19,784.60            เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 19,784.60 บาท ราคาท่ีเสนอ 19,784.60 บาท

317 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. เปิดเทอม 3,096.72              เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 3,096.72 บาท ราคาท่ีเสนอ 3,096.72 บาท

318 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. เพ่ิมเติม 344.08                 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 344.08 บาท ราคาท่ีเสนอ 344.08 บาท

319 จดัซ้ือถงัดบัเพลิงโครงการซกัซอ้มแผนฯ 16,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.เอม็เอน็เคมีคอล 999 จ ากดั บ.เอม็เอน็เคมีคอล 999 จ ากดั ไมมี่

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

320 จดัซ้ือน ้าด่ืมส านกังาน 8,055.00              เฉพาะเจาะจง น ้าด่ืมภาจรุย น ้าด่ืมภาจรุย ไมมี่

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

321 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั) 789.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนงัสือ หจก. สวนหนงัสือ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 789.- บาท ราคาท่ีเสนอ 789.- บาท

322 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ หจก. เอส.พี.ซพัพลาย โอเอ ไมมี่

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

323 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายณัห์   สมค า นายสายณัห์   สมค า ไมมี่

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

324 จา้งเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบติังานสนบัสนุนงานดา้นป้องกนั 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั   สนัใจ นายธวชัชยั   สนัใจ ไมมี่

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

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

325 จา้งเหมาบริการดา้นงานบนัทึกขอ้มลู 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง นางสาวพรพิมล   สายเครือแปง ไมมี่

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

326 จา้งเหมาบริการดา้นงานพสัดุ 9,450.00              เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ ์  ถาปัน นายพีรพงษ ์  ถาปัน ไมมี่

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

327 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,300.00              เฉพาะเจาะจง นางวิภาดา   ฟักแกว้ นางวิภาดา   ฟักแกว้ ไมมี่

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

328 จา้งเหมาบริการงานสวนงานสนาม 8,300.00              แฉพาะเจาะจง นายพล   ป่าตุ่ม นายพล   ป่าตุ่ม ไมมี่

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

329 จา้งเหมาบริการในการปฏิบติังานธุรการและการปฏิบติังาน 8,000.00              เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ นายเจษฎา   สุริยาวงษ์ ไมมี่

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

330 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ นายศกัด์ินรินทร์   ทองจนัทร์ ไมมี่

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

331 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั นายพรหมพิริยะ   วงศข์ดั ไมมี่

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

332 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง นายตะวนั   นาทะจนัทร์ นายตะวนั   นาทะจนัทร์ ไมมี่

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

333 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายศิวรักษ ์  น าแกว้ นายศิวรักษ ์  น าแกว้ ไมมี่

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

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

334 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ นายปิยะพงษ ์  ก๋าแกว้ ไมมี่

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

335 จา้งเหมาบริการปฏิบติัหนา้ท่ีการแพทยฉุ์กเฉินฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง นางสาวพิมพกานต ์  ฝ้ันแปง ไมมี่

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

336 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 2,520.00              เฉพาะเจาะจง นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม นายทรงศกัด์ิ   แสงกลม ไมมี่

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

337 จา้งเหมาบริการงานจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 2,520.00              เฉพาะเจาะจง นายเดชณรงค ์  ดอกศรี นายเดชณรงค ์  ดอกศรี ไมมี่

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

338 จา้งเหมาบริการดา้นการเงินและบญัชี 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายภูชิต   ราชคม นายภูชิต   ราชคม ไมมี่

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

339 จา้งเหมาบริการบุคคลดา้นงานธุรการฯ 7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายอรรถวาทิน   ทองใบ นายอรรถวาทิน   ทองใบ ไมมี่

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

340 จา้งเหมาซ่อแซมกลอ้งวงจรปิดในเทศบาลฯ 7,875.00              เฉพาะเจาะจง หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 7,875.- บาท ราคาท่ีเสนอ 7,875.- บาท

341 จา้งเหมาซ่อแซมรถจกัรยานยนต ์358 ชร 215.00                 เฉพาะเจาะจง นายกมล   อินทะวงศ์ นายกมล   อินทะวงศ์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 215.- บาท ราคาท่ีเสนอ 215.- บาท

342 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตดัหญา้ 700.00                 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ ์  เช้ือทอง นายณัฐพงษ ์  เช้ือทอง ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 700.- บาท ราคาท่ีเสนอ 700.- บาท

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

343 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 15,671.58 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรป่าแดด สหกรณ์การเกษตรป่าแดด ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 15,671.58 บาท ราคาท่ีเสนอ 15,671.58 บาท

344 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) รร. เปิดเทอม 19,784.60            เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 19,784.60 บาท ราคาท่ีเสนอ 19,784.60 บาท

345 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. เปิดเทอม 3,096.72              เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ บ.เชียงใหมเ่ฟรสมิลด์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 3,096.72 บาท ราคาท่ีเสนอ 3,096.72 บาท

346 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (กองคลงั) 1,890.00              เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนงัสือ หจก. สวนหนงัสือ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 1,890.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,890.- บาท

347 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (สป.) 28,962.00            เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนงัสือ หจก. สวนหนงัสือ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 28,962.- บาท ราคาท่ีเสนอ 28,962.- บาท

348 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,450.00              เฉพาะเจาะจง หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ ไมมี่

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

349 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 16,408.00            เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนงัสือ หจก. สวนหนงัสือ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 16,408.- บาท ราคาท่ีเสนอ 16,408.- บาท

350 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 24,147.00            เฉพาะเจาะจง หจก. ทวีโชควสัดุก่อสร้าง หจก. ทวีโชควสัดุก่อสร้าง ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 24,147.- บาท ราคาท่ีเสนอ 24,147.- บาท

351 จดัซอ้วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 705.00                 เฉพาะเจาะจง หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 705.- บาท ราคาท่ีเสนอ 705.- บาท

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย



ล ำดบั งำนจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง ผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ ปัญหำ,อุปสรรค,

(รำคำกลำง) รำคำที่เสนอ ข้อเสนอแนะ

352 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 2,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ หจก. เกษรโฮมเซ็นเตอร์ ไมมี่

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

353 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (น ้าด่ืม) 2,480.00              เฉพาะเจาะจง น ้าด่ืม ผาจรุย น ้าด่ืม ผาจรุย ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 2,480.- บาท ราคาท่ีเสนอ 2,480.- บาท

354 จดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์ 1,830.00              เฉพาะเจาะจง ร้านยานครเภสชั ร้านยานครเภสชั ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 1,830.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,830.- บาท

355 จดัซ้ือน ้าด่ืม เดือน ก.ย. 65 1,020.00              เฉพาะเจาะจง น ้าด่ืม ผาจรุย น ้าด่ืม ผาจรุย ไมมี่

ราคาท่ีเสนอ 1,020.- บาท ราคาท่ีเสนอ 1,020.- บาท

แบบสรุปรำยงำนกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 2565

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีโพธ์ิเงิน  อ ำเภอป่ำแดด  จังหวัดเชียงรำย


