
ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) และราคา โดยสังเขป หรือขอตกลง

1 โครงการซอมแซมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต  254,000.00        สอบราคา  - หจก.ธนะชัย  แอสโซซิเอท  - บจก.กาญจนาธุรกิจกอสราง เสนอราคาต่ําสุด 1/2560  ลว.18  ต.ค.59

สายขางสวนนุงนุช  (ทิศตะวันตก)  หมู  10  ขนาดกวาง เสนอราคา  253,500-  บาท ราคา  253,000.-  บาท มีคุณสมบัติครบถวน

5 เมตร  ระยะทาง  0.180  กม.  พื้นที่ใชสอย  900  ตรม.  - รานเจริญทองกอสราง ถูกตองตามเงื่อนไข

พรอมปายโครงการ เสนอราคา 254,000.-  บาท วิธีสอบราคา

 - บจก.กาญจนาธุรกิจกอสราง

เสนอราคา  253,000.-  บาท

2 โครงการกอสรางปรับปรุงผิวทางดวย คสล.ถนนซอยบาน 113,700.00         สอบราคา  - หจก.ธนะชัย  แอสโซซิเอท  - หจก.ธนะชัย  แอสโซซิเอท เสนอราคาต่ําสุด 2/2560  ลว.27  ต.ค.59

อาจารยวิทูน  หมู  1  กวาง  4  เมตร  ยาว  50  เมตร เสนอราคา  113,000-  บาท ราคา  113,000-  บาท มีคุณสมบัติครบถวน

หนา  0.15  เมตร  พื้นที่ใชสอย  200  ตรม.  พรอมปาย  - รานเจริญทองกอสราง ถูกตองตามเงื่อนไข

โครงการ เสนอราคา  113,400.-  บาท วิธีสอบราคา

3 โครงการกอสรางถนน  คสล.  ซอยรักเร  หมู  7  กวาง  100,300.00        สอบราคา  - หจก.ธนะชัย  แอสโซซิเอท  - หจก.ธนะชัย  แอสโซซิเอท เสนอราคาต่ําสุด 3/2560  ลว.27  ต.ค.59

4  เมตร  ยาว  45  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พื้นที่ใชสอย เสนอราคา  100,000-  บาท  ราคา  100,000-  บาท มีคุณสมบัติครบถวน

180 ตรม.  ไหลทางหินคลุกอัดแนน  0.30  เมตร  พรอมปาย  - รานเจริญทองกอสราง ถูกตองตามเงื่อนไข

โครงการ เสนอราคา  100,100.-  บาท วิธีสอบราคา

4 โครงการกอสรางถนน คสล.  ซอยสี่แยกโรงเก็บของบานทาโปง 165,100.00         สอบราคา  - หจก.ธนะชัย  แอสโซซิเอท  - หจก.ธนะชัย  แอสโซซิเอท เสนอราคาต่ําสุด 4/2560  ลว.27  ต.ค.59

ถึงบานนายอุทัย  หมู  7  กวาง  4  เมตร  ยาว  73  เมตร เสนอราคา  164,000-  บาท ราคา  164,000.-  บาท มีคุณสมบัติครบถวน

หนา  0.15  เมตร  พื้นที่ใชสอย  292  ตรม.  พรอมปาย  - รานเจริญทองกอสราง ถูกตองตามเงื่อนไข

พรอมปายโครงการ เสนอราคา  164,600.-  บาท วิธีสอบราคา

แบบ  สขร. ๑

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

ของเทศบาลตําบลหนองหาร   อําเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม
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(ราคากลาง) และราคา โดยสังเขป หรือขอตกลง

5 โครงการกอสรางถนน  คสล.  ซอยขางตลาดหนองหาร  หมู  7 165,700.00        สอบราคา  - หจก.ธนะชัย  แอสโซซิเอท  - หจก.ธนะชัย  แอสโซซิเอท เสนอราคาต่ําสุด 5/2560  ลว.27  ต.ค.59

ขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว  75  เมตร  หนา  0.15  เมตร เสนอราคา  165,000-  บาท ราคา  165,000-  บาท มีคุณสมบัติครบถวน

พื้นที่ใชสอย  300  ตรม.  พรอมปายโครงการ  - รานเจริญทองกอสราง ถูกตองตามเงื่อนไข

เสนอราคา  165,300.-  บาท วิธีสอบราคา

6 โครงการปรับปรุงผิวทางดวย  คสล.ซอยขางตลาดหนองหาร 67,600.00          สอบราคา  - หจก.ธนะชัย  แอสโซซิเอท  - หจก.ธนะชัย  แอสโซซิเอท เสนอราคาต่ําสุด 6/2560  ลว.27  ต.ค.59

(ปากทาง)  หมู  7  กวาง  4  เมตร  ยาว  19  เมตร  เสนอราคา  65,000-  บาท ราคา  65,000-  บาท มีคุณสมบัติครบถวน

หนา  0.15  เมตร  พื้นที่  93  ตรม.  พรอมปายโครงการ  - รานเจริญทองกอสราง ถูกตองตามเงื่อนไข

เสนอราคา  65,300.-  บาท วิธีสอบราคา

7 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยขางสวนนงนุช  (ดานทิศ 165,000.00        สอบราคา  - หจก.ธนะชัย  แอสโซซิเอท  - หจก.ธนะชัย  แอสโซซิเอท เสนอราคาต่ําสุด 7/2560  ลว.27  ต.ค.59

ตะวันออก)  หมู  10  กวาง  4  เมตร  ยาว  73  เมตร เสนอราคา  164,500-  บาท ราคา  164,500-  บาท มีคุณสมบัติครบถวน

หนา  0.15  เมตร  พื้นที่ใชสอย  292  ตรม.  ไหลทาง  - รานเจริญทองกอสราง ถูกตองตามเงื่อนไข

หินคลุกอัดแนน  หนา  0.13  เมตร  พรอมปายโครงการ เสนอราคา  165,000.-  บาท วิธีสอบราคา

8 โครงการปรับปรุงผิวทางดวย  คสล. ซอยขางสวนนงนุช  (ทิศใต) 303,100.00        สอบราคา  - หจก.ธนะชัย  แอสโซซิเอท  - หจก.ธนะชัย  แอสโซซิเอท เสนอราคาต่ําสุด 8/2560  ลว.27  ต.ค.59

หมู  10  กวาง  4  เมตร  ยาว  135  เมตร  หนา  0.15  เมตร เสนอราคา  301,000-  บาท ราคา  301,000.-  บาท มีคุณสมบัติครบถวน

พื้นที่ใชสอย  540  ตรม.  ไหลทางหินคลุกอัดแนน  0.50   - รานเจริญทองกอสราง ถูกตองตามเงื่อนไข

เมตร  พรอมปายโครงการ เสนอราคา  302,000.-  บาท วิธีสอบราคา

9 โครงการปรับปรุงผิวทางดวย คสล.ซอยหมูบานพัฒนา  หมู  13 448,000.00        สอบราคา  - หจก.ธนะชัย  แอสโซซิเอท  - หจก.ธนะชัย  แอสโซซิเอท เสนอราคาต่ําสุด 9/2560  ลว.27  ต.ค.59

กวาง  4  เมตร  ยาว  200  เมตร  หนา  0.15  เมตร เสนอราคา  445,000-  บาท ราคา  445,000-  บาท มีคุณสมบัติครบถวน

พื้นที่ใชสอย  800  ตรม.  ไหลทางหินคลุกอัดแนน  - รานเจริญทองกอสราง ถูกตองตามเงื่อนไข

0.50  เมตร  พรอมปายโครงการ เสนอราคา  446,000.-  บาท วิธีสอบราคา

แบบ  สขร. ๑
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10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สําหรับจัดสถานที่ลงนามถวายอาลัย 21,750.00          ตกลงราคา รานบรรณวัฒน  รานบรรณวัฒน  เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 4/2560  ลว.14  ต.ค.59

ผาริ้ว ขาวดํา ชุดเครื่องทองนอย  รวม  3  รายการ เสนอราคา  21,750.- บาท 21,750.-  บาท ตามเงื่อนไข วิธีตกลงราคา

11 พานพุมดอกไมแหงพุมใหญ 3 พาน  พุมเล็ก  3  พาน 2,900.00           ตกลงราคา นางสาวภัทรสิริย  ไตรสิริกุล  นางสาวภัทรสิริย  ไตรสิริกุล  " 6/2560  ลว.30  ต.ค.59

เสนอราคา  2,900.- บาท 2,900.-  บาท

12 พานพุมดอกไมแหง  พุมใหญ 5  พาน 3,500.00           ตกลงราคา นางสาวภัทรสิริย  ไตรสิริกุล  นางสาวภัทรสิริย  ไตรสิริกุล  " 3/2560  ลว.14  ต.ค.59

เสนอราคา  3,500.- บาท 3,500.-  บาท

13 จัดซื้ออาหารวางพรอมเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  80  ชุด 2,000.00           ตกลงราคา นางปรียาพร  วองไว  นางปรียาพร  วองไว  " 5/2560  ลว.21  ต.ค.59

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เสนอราคา  2,000.- บาท 2,000.-  บาท

และคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

เทศบาลตําบลหนองหาร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560  

14 จางเหมาบริการดูแลเว็บไซต  ของเทศบาลตําบลหนองหาร 5,000.00           ตกลงราคา บจก. ออนไลน  ดีเวลล็อปเมนท บจก. ออนไลน  ดีเวลล็อปเมนท " 5/2560  ลว.3  ต.ค.59

 (www.nongharn.go.th)  ประจําปงบประมาณ  2560 เสนอราคา  5,000.- บาท 5,000.-  บาท

 ตั้งแตวันที่  3  ต.ค.  59  ถึงวันที่  30  กันยายน  2560 

15 จัดเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอย ประจําเดือนตุลาคม  2559  190,000.00        ตกลงราคา หจก.ป.เฮง  รีไซเคิล  หจก.ป.เฮง  รีไซเคิล  " 1/2560  ลว.3  ต.ค.59

เสนอราคา  19,000.- บาท 19,000.-  บาท

16 จางเหมาปรับปรุงทอระบายน้ําขางวัดวิเวกวนาราม  ม.8 93,100.00          ตกลงราคา นายสุริญา  ชอบธรรม  นายสุริญา  ชอบธรรม  " 9/2560  ลว.31  ต.ค.59

เสนอราคา  93,100.- บาท 93,100.-  บาท

17 จางเหมาปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก  พรอมปรับเกลี่ย 26,400.00          ตกลงราคา นายสมบูรณ  ผองศรี นายสมบูรณ  ผองศรี " 5/2560  ลว.21  ต.ค.  59

 จํานวน  4  จุด   โดยใชหินคลุกทั้งสิ้น  55  ลูกบาศกเมตร  เสนอราคา  26,400.- บาท 26,400.-  บาท

18 จางเหมาปรับปรุง  ซอมแซม  ระบบประปาหมูบาน 27,000.00          ตกลงราคา นายตอม  ยาคํา นายตอม  ยาคํา " 6/2560  ลว.21  ต.ค. 59

บานเกษตรใหม  จํานวน  2  จุด เสนอราคา  27,000.- บาท 27,000.-  บาท

19 จางเหมาซอมแซมและบํารุงรักษารถจักรยานยนต  2,500.00           ตกลงราคา รานแซมมอเตอรไซค รานแซมมอเตอรไซค " 7/2560  ลว.21  ต.ค. 59

หมายเลขทะเบียน  งพข  865  เชียงใหม เสนอราคา  2,500.- บาท 2,500.-  บาท

20 จางเหมาจัดทําไวนิลพระบรมฉายาลักษณถวายความอาลัย 5,070.00            ตกลงราคา รานทูเฮดปริ้น แอนด  ดีไซน รานทูเฮดปริ้น แอนด  ดีไซน " 4/2560  ลว. 17  ต.ค. 59

จํานวน  2  ปาย เสนอราคา  5,070.- บาท 5,070.-  บาท

21 จางเหมาจัดทําปายไวนิลพระบรมฉายาลักษณถวายความอาลัย 7,838.00           ตกลงราคา รานทูเฮดปริ้น แอนด  ดีไซน รานทูเฮดปริ้น แอนด  ดีไซน " 3/2560  ลว.14  ต.ค. 59

จํานวน  6  ปาย เสนอราคา  7,838.- บาท 7,838.-  บาท

แบบ  สขร. ๑
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22 จางเหมาจัดทําปายไวนิลโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 468.00              ตกลงราคา รานทูเฮดปริ้น แอนด  ดีไซน รานทูเฮดปริ้น แอนด  ดีไซน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 8/2560  ลว.  21  ต.ค.  59

เสนอราคา  468.- บาท 468.-  บาท ตามเงื่อนไข วิธีตกลงราคา

23 จางเหมาจัดทําพวงมาลาดอกไมสด  วันปยะมหาราช 1,000.00            ตกลงราคา รานมลทิชาดอกไมสด รานมลทิชาดอกไมสด " 2/2560  ลว.14  ต.ค. 59

เสนอราคา  1,000.- บาท 1,000.-  บาท

24 จัดซื้อน้ําดื่ม ประจําปงบประมาณ  2560 28,800.00          ตกลงราคา รานน้ําดื่มดีเน  รานน้ําดื่มดีเน  " 2/2560  ลว.3  ต.ค. 59

(ต.ค. 59 - ก.ย. 60)  เสนอราคา  28,800.- บาท 28,800.-  บาท

25 จัดซื้อหนังสือพิมพ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560 5,475.00            ตกลงราคา นางอมร  เชิดชู นางอมร  เชิดชู " 1/2560  ลว. 3  ต.ค. 59

(ต.ค. 59 - ก.ย. 60)  เสนอราคา  5,475.- บาท 5,475.-  บาท

26 จางเหมาบุคคลทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  8,250.00           ตกลงราคา นางศิริประภาพร  มะโนแสน นางศิริประภาพร  มะโนแสน " 4/2560  ลว.  3  ต.ค. 59

เดือนตุลาคม  2559 เสนอราคา  8,250.- บาท 8,250.-  บาท

27 จางเหมาบริการเจาหนาที่ปฏิบัติงานศูนยบริการ  8,000.00           ตกลงราคา นายสมคิด  แสนสุวรรณ นายสมคิด  แสนสุวรรณ " 1/2560  ลว.3  ต.ค.  59

แพทยฉุกเฉิน เดือน ต.ค. 59 เสนอราคา  8,000.- บาท 8,000.-  บาท

28 จางเหมาบริการเจาหนาที่ปฏิบัติงานศูนยบริการ  8,000.00           ตกลงราคา นายกิตติศักดิ์  วรรณภา นายกิตติศักดิ์  วรรณภา " 2/2560  ลว.3  ต.ค.  59

แพทยฉุกเฉิน เดือน ต.ค. 59 เสนอราคา  8,000.- บาท 8,000.-  บาท

29 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ของกองชาง 100,000.00        ตกลงราคา สหกรณนิคมสันทราย จํากัด  สหกรณนิคมสันทราย จํากัด  " 2/2560  ลว.  3  ต.ค.  59

ประจําปงบประมาณ 2560  เสนอราคา  100,000.- บาท 100,000.-  บาท

30 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ของงานรักษาความ 100,000.00        ตกลงราคา สหกรณนิคมสันทราย จํากัด  สหกรณนิคมสันทราย จํากัด  " 3/2560  ลว.  3  ต.ค.  59

สงบภายใน  ประจําปงบประมาณ 2560  เสนอราคา  100,000.- บาท 100,000.-  บาท

31 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ของสํานักปลัด 100,000.00        ตกลงราคา สหกรณนิคมสันทราย จํากัด  สหกรณนิคมสันทราย จํากัด  " 1/2560  ลว.  3  ต.ค.  59

ประจําปงบประมาณ 2560  เสนอราคา  100,000.- บาท 100,000.-  บาท

32 จางเหมาเชาเครื่องถายเอกสาร  จํานวน  1  เครื่อง  36,000.00         ตกลงราคา หจก.นอรทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติ้ง หจก.นอรทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติ้ง " 3/2560  ลว.3  ต.ค. 59

ประจําปงบประมาณ 2560  เสนอราคา  36,000.- บาท 36,000.-  บาท

ผูจัดทํา................................................นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

              (นางจันจิฬา      ชัยวุฒ)ิ

แบบ  สขร. ๑



ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) และราคา โดยสังเขป หรือขอตกลง

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ  ตามโครงการปลูกจิตสํานึกรักสถาบัน  2,080.00           ตกลงราคา รานบรรณวัฒน   รานบรรณวัฒน   เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 20/2560  ลว.23  พ.ย. 59

ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ประจําปงบประมาณ เสนอราคา  2,080.-  บาท 2,080.-  บาท ตามเงื่อนไข วิธีตกลงราคา

 พ.ศ.2560  จํานวน  6  รายการ  

2 ปายไวนิลโครงการปลูกจิตสํานึกรักสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  890.00              ตกลงราคา รานจัสนดีไซน รานจัสนดีไซน " 17/2560  ลว.23  พ.ย.59

พระมหากษัตริย  ประจําป พ.ศ.2560  จํานวน 5 ปาย เสนอราคา  890.-  บาท 890.-  บาท

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับการฝกอบรมโครงการอบรมสงเสริม 4,645.00            ตกลงราคา รานณัชชาพาณิชย  รานณัชชาพาณิชย  " 10/2560  ลว. 4 พ.ย. 59

การมีสวนรวมดานประเพณี  วัฒนธรรมทองถิ่น  สําหรับ เสนอราคา 4,645.- บาท 4,645.-  บาท

ผูสูงอายุ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560 จํานวน 10 รายการ

4 ปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการอบรมสงเสริมการมีสวน 1,040.00            ตกลงราคา รานจัสนดีไซน รานจัสนดีไซน " 12/2560  ลว. 6  พ.ย. 59

รวมดานประเพณี  วัฒนธรรมทองถิ่นสําหรับผูสูงอายุ  เสนอราคา  1,040.-  บาท ราคา  1,040.-  บาท

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560  จํานวน  1 ปาย

5 จางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน  ตามโครงการอบรมสงเสริมการ 4,000.00            ตกลงราคา นางสุมาลี  อินสวัสดิ์ นางสุมาลี  อินสวัสดิ์ " 13/2560  ลว.4  พ.ย.  59

มีสวนรวมดานประเพณี  วัฒนธรรมทองถิ่นสําหรับผูสูงอายุ  เสนอราคา  4,000.-  บาท ราคา  4,000.-  บาท

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560  จํานวน  50  ชุด

6 จัดซื้ออาหารวางพรอมเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  100 ชุด 2,500.00           ตกลงราคา นางรัญจวน  ศรีวงค นางรัญจวน  ศรีวงค " 9/2560  ลว. 4 พ.ย. 59

เสนอราคา  2,500.-  บาท ราคา  2,500.-  บาท

7 จางเหมาจัดเก็บ  ขน  และกําจัดขยะมูลฝอย   190,000.00        ตกลงราคา บจก. เชียงใหมเมืองสะอาด  บจก. เชียงใหมเมืองสะอาด  " 10/2560  ลว.10 พ.ย. 59

ประจําเดือนพฤศจิกายน  2559 เสนอราคา  190,000.-  บาท ราคา  104,490.-  บาท

8 จางเหมาปรับปรุงถนนโดยใชรถไถฟารม 1,200.00            ตกลงราคา นายเจริญ  คําปนใจ นายเจริญ  คําปนใจ " 16/2560  ลว.16  พ.ย. 59

ไถตะกอนดินออกจากผิวถนน  บริเวณซอย 5 เสนอราคา  1,200.-  บาท ราคา  1,200.-  บาท

บานเกษตรใหม  หมูที่ 10

9 จางเหมาซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน  2  เครื่อง  2,150.00            ตกลงราคา รานรินทรคอมพิวเตอร  รานรินทรคอมพิวเตอร " 14/2560  ลว.21  พ.ย. 59

416-57-0045 และ 416-57-0046 เสนอราคา  2,150.-  บาท ราคา  2,150.-  บาท

10 จางเหมาซอมแซมรถยนตสวนกลาง  หมายเลขทะเบียน  7048 11,190.00           ตกลงราคา รานทองใจอะไหลยนต รานทองใจอะไหลยนต " 19/2560  ลว.23  พ.ย.59

 เชียงใหม  จํานวน  9 รายการ เสนอราคา  11,190.-  บาท ราคา  11,190.-  บาท

แบบ  สขร. ๑

ของเทศบาลตําบลหนองหาร   อําเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 



ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) และราคา โดยสังเขป หรือขอตกลง

11 จางเหมาทําตรายางชื่อปลัดเทศบาลพรอมตําแหนง 840.00              ตกลงราคา รานเชียงใหมบล็อค  81  รานเชียงใหมบล็อค  81  เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 11/2560  ลว. 2 พ.ย. 59

จํานวน  7  อัน เสนอราคา  840.-  บาท ราคา  840.-  บาท ตามเงื่อนไข วิธีตกลงราคา

12 ตรวจเช็คซอม  เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพรอม 3,782.45            ตกลงราคา บริษัท  โตโยตา ลานนา จํากัด บริษัท  โตโยตา ลานนา จํากัด " 15/2560  ลว.21  พ.ย. 59

อุปกรณที่จําเปน  รถยนตทะเบียน  ขษ  630  เสนอราคา  3,782.45 บาท ราคา  3,782.45  บาท

13 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  ของกองคลัง  จํานวน  3  รายการ  22,400.00          ตกลงราคา หจก.เชียงใหมพรภัณฑ  หจก.เชียงใหมพรภัณฑ  " 13/2560  ลว. 11  พ.ย. 59

เสนอราคา  22,400.- บาท ราคา  22,400.-  บาท

14 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  ตูเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 5,800.00           ตกลงราคา หจก.เชียงใหมพรภัณฑ  หจก.เชียงใหมพรภัณฑ  "

 ขนาด  4  ฟุต  จํานวน  2  ตู เสนอราคา  5,800.- บาท ราคา  5,800.-  บาท 11/2560  ลว. 11  พ.ย. 59

15 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน  ตูเอกสาร  ชนิดบานเลื่อน  20,300.00          ตกลงราคา หจก.เชียงใหมพรภัณฑ  หจก.เชียงใหมพรภัณฑ  "

กระจก  ขนาด  4  ฟุต  จํานวน  7  ตู เสนอราคา  20,300.- บาท ราคา  20,300.-  บาท

16 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน  27  รายการ  สํานักปลัด 22,280.00          ตกลงราคา รานบรรณวัฒน  รานบรรณวัฒน  " 7/2560  ลว. 2  พ.ย.59

เสนอราคา  22,280.- บาท ราคา  22,280.-  บาท

17 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน  21  รายการ  กองชาง 18,439.00          ตกลงราคา รานบรรณวัฒน  รานบรรณวัฒน  " 18/2560  ลว.23  พ.ย.59

เสนอราคา  18,439.- บาท ราคา  18,439.-  บาท

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน  2  อัน   กองชาง 350.00              ตกลงราคา รานเชียงใหมบล็อค  81  รานเชียงใหมบล็อค  81  " 19/2560  ลว.23  พ.ย.59

เสนอราคา  350.-  บาท ราคา  350.-  บาท

19 จัดซื้อบล็อกตัวหนอนหกเหลี่ยมแบบสี  จํานวน  38  ตารางเมตร  8,900.00           ตกลงราคา โรงงานชัยทวีบล็อก  โรงงานชัยทวีบล็อก  " 14/2560  ลว.21  พ.ย.59

เสนอราคา  8,900-  บาท ราคา  8,900.-  บาท

20 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  จํานวน  2  รายการ  3,590.00           ตกลงราคา ราน  ไอซเคมีเกษตร  ราน  ไอซเคมีเกษตร  " 21/2560  ลว.23  พ.ย.59

เสนอราคา  3,590-  บาท ราคา  3,590.-  บาท

21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน 10 รายการ  กองคลัง 15,279.00          ตกลงราคา รานทัศนศิริคอมพิวเตอร  รานทัศนศิริคอมพิวเตอร  " 23/2560  ลว.23  พ.ย.59

เสนอราคา  15,279.-  บาท ราคา  15,279.-  บาท

22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  ไดแกหมึกเครื่องพิมพ  7,680.00           ตกลงราคา รานทัศนศิริคอมพิวเตอร  รานทัศนศิริคอมพิวเตอร  " 17/2560  ลว.23  พ.ย.59

จํานวน  9  รายการ  เสนอราคา  7,680.-  บาท ราคา  7,680.-  บาท

23 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน 6 รายการ  สํานักปลัด 23,390.00          ตกลงราคา รานทัศนศิริคอมพิวเตอร  รานทัศนศิริคอมพิวเตอร  " 8/2560  ลว.2  พ.ย.59

เสนอราคา  23,390.-  บาท ราคา  23,390.-  บาท

แบบ  สขร. ๑



ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) และราคา โดยสังเขป หรือขอตกลง

24 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  จํานวน  3  รายการ  20,000.00          ตกลงราคา รานกุณทิราภัณฑ  รานกุณทิราภัณฑ  เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 22/2560  ลว.23  พ.ย.59

ของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เสนอราคา  20,000.-  บาท ราคา  20,000.-  บาท ตามเงื่อนไข วิธีตกลงราคา

25 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  จํานวน  15 รายการ  14,814.00           ตกลงราคา รานบรรณวัฒน  รานบรรณวัฒน  " 16/2560  ลว.23  พ.ย.59

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.หนองหาร เสนอราคา  14,814.-  บาท ราคา  14,814.-  บาท

26 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  จํานวน  5  รายการ 9,170.00            ตกลงราคา รานเคมีคอลแล็ป  รานเคมีคอลแล็ป  " 18/2560  ลว.23  พ.ย.59

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.หนองหาร (น้ํายาทําความสะอาด) เสนอราคา  9,170.-  บาท ราคา  9,170.-  บาท

27 จางเหมาบุคคลทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  8,250.00           ตกลงราคา นางโสภา  พรพิพัฒน นางโสภา  พรพิพัฒน " 6/2560  ลว. 31  ต.ค. 59

เดือนพฤศจิกายน  2559 เสนอราคา  8,250.- บาท 8,250.-  บาท

28 จางเหมาบริการเจาหนาที่ปฏิบัติงานศูนยบริการ  8,000.00           ตกลงราคา นายสมคิด  แสนสุวรรณ นายสมคิด  แสนสุวรรณ " 1/2560  ลว.3  ต.ค.  59

แพทยฉุกเฉิน เดือน พ.ย. 59 เสนอราคา  8,000.- บาท 8,000.-  บาท

29 จางเหมาบริการเจาหนาที่ปฏิบัติงานศูนยบริการ  8,000.00           ตกลงราคา นายกิตติศักดิ์  วรรณภา นายกิตติศักดิ์  วรรณภา " 2/2560  ลว.3  ต.ค.  59

แพทยฉุกเฉิน เดือน พ.ย. 59 เสนอราคา  8,000.- บาท 8,000.-  บาท

30 จัดซื้อน้ําดื่ม เดือนมกราคม  2560 2,400.00            ตกลงราคา รานน้ําดื่มดีเน รานน้ําดื่มดีเน " 2/2560  ลว.3  ต.ค.59

เสนอ  2,400.-  บาท ราคา  1,098.-  บาท

31 จัดซื้อหนังสือพิมพ  เดือนมกราคม  2560 465.- ตกลงราคา นางอมร  เชิดชู นางอมร  เชิดชู " 1/2560  ลว.3  ต.ค.59

เสนอ  465.-  บาท ราคา  465.-  บาท

ผูจัดทํา................................................นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

              (นางจันจิฬา      ชัยวุฒ)ิ

แบบ  สขร. ๑



ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) และราคา โดยสังเขป หรือขอตกลง

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณประกอบพิธีทางศาสนา  โครงการเฉลิม 5,190.00            ตกลงราคา รานบรรณวัฒน   รานบรรณวัฒน   เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 34/2560  ลว.6  ม.ค.60

พระเกียรติ  ปกปอง เทิดทูน  สถาบันสําคัญของชาติฯ 3 รายการ เสนอราคา  5,190.-  บาท 5,190.-  บาท ตามเงื่อนไข วิธีตกลงราคา

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณประกอบพิธีการทางศาสนา  โครงการเฉลิม  12,430.00          ตกลงราคา รานชัยสังฆภัณฑ  (แมโจ)    รานชัยสังฆภัณฑ  (แมโจ)    " 33/2560  ลว.6  ม.ค.60

พระเกียรติ  ปกปอง เทิดทูน  สถาบันฯ  จํานวน  7  รายการ   เสนอราคา  12,430.-  บาท 12,430.- บาท

3 ปายไวนิลโครงการเฉลิมพระเกียรติ  ปกปอง  เทิดทูน  สถาบันสําคัญของ  682.00              ตกลงราคา รานจัสทดีไซน  รานจัสทดีไซน  " 34/2560  ลว.6  ม.ค.60

เสนอราคา 682.- บาท 682.-  บาท

4 จัดทําปายนิทรรศการรวบรวมพระราชกรณียกิจ  จํานวน  2  ปาย 760.00              ตกลงราคา นางสาวอมรรัตน  อิ่นแกว นางสาวอมรรัตน  อิ่นแกว " 35/2560  ลว.6  ม.ค.60

เสนอราคา  760.-  บาท ราคา  760.-  บาท

5 จัดทําอาหารกลางวัน  จํานวน 100 คน  โครงการเฉลิม  8,000.00           ตกลงราคา นางปรียาพร  วองไว  นางปรียาพร  วองไว  " 36/2560  ลว.6  ม.ค.60

พระเกียรติ  ปกปอง เทิดทูน  สถาบันฯ  เสนอราคา  8,000.-  บาท ราคา  8,000.-  บาท

6 จางเหมาจัดเก็บ  ขน  และกําจัดขยะมูลฝอย  ในเขตพื้นที่เทศบาล 129,000.00        ตกลงราคา บจก.เชียงใหมเมืองสะอาด บจก.เชียงใหมเมืองสะอาด " 34/2560  ลว.30  ธ.ค.59

ตําบลหนองหาร  เดือนมกราคม  2560 เสนอราคา  129,000.-  บาท ราคา  109,650.-  บาท

7 จางเหมาบริการจัดงาน  จัดสถานที่  โครงการจัดงานสงเสริม 15,000.00          ตกลงราคา นางสาวศรีพรรณ  กองเงิน  นางสาวศรีพรรณ  กองเงิน  " 40/2560  ลว.31  ม.ค.60

ผลิตภัณฑสินคาทองถิ่นของดีตําบลหนองหาร เสนอราคา 15,000.-  บาท ราคา  15,000.-  บาท

8 จางเหมาปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก  จํานวน  5  ลูกบาศกเมตร  2,400.00            ตกลงราคา นายเจริญ  คําปนใจ นายเจริญ  คําปนใจ " 41/2560  ลว.31  ม.ค.60

พรอมปรับเกลี่ย  บริเวณซอยสีเขียว  บานหนองหาร  หมูที่  7  เสนอราคา  2,400.-  บาท ราคา  2,400.-  บาท

9 างเหมารถประชาสัมพันธพรอมเครื่องเสียง  ประชาสัมพันธ 1,600.00            ตกลงราคา นายสําราญ  นาแกว นายสําราญ  นาแกว " 37/2560  ลว.6  ม.ค.60

ขาวสารของเทศบาลฯ เสนอราคา  1,600.-  บาท ราคา  1,600.-  บาท

10 จางเหมาบรรจุสารเคมีดับเพลิง  ชนิดเคมีแหง  ขนาด 15 ปอนด 5,500.00           ตกลงราคา รานธีรวัฒน พัฒนกิจ รานธีรวัฒน  พัฒนกิจ " 38/2560  ลว.13  ม.ค.60

  จํานวน 10 ถัง เสนอราคา  5,500.-  บาท ราคา  5,500.-  บาท

11 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  จํานวน  15  รายการ  11,028.00           ตกลงราคา รานบรรณวัฒน รานบรรณวัฒน " 38/2560  ลว.25  ม.ค. 60

เสนอราคา  11,028.-  บาท ราคา  11,028.- บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2560

ของเทศบาลตําบลหนองหาร   อําเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม

แบบ  สขร. ๑



ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) และราคา โดยสังเขป หรือขอตกลง

12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง  จํานวน  14  รายการ  14,021.00           ตกลงราคา รานบรรณวัฒน รานบรรณวัฒน " 37/2560  ลว.25  ม.ค.  60  

เสนอราคา  14,021.-  บาท ราคา  14,021.-  บาท

13 จัดซื้อมูลี่ปรับแสงหนาตางพรอมดําเนินการติดตั้ง  ศพด.  4  ชุด 41,070.00          ตกลงราคา ราน ศ.รุงโรจน ราน  ศ.รุงโรจน " 36/2560  ลว. 16 ม.ค. 60

เสนอราคา  41,070.- บาท ราคา  41,070  บาท

14 จัดซื้อทอซีเมนต  เสนผาศูนยกลาง  120  เซนติเมตร  จํานวน  6  ทอ  2,700.00            ตกลงราคา รานฝนทองวัสดุภัณฑ รานฝนทองวัสดุภัณฑ " 39/2560  ลว.27  ม.ค. 60

เสนอราคา  2,700  บาท ราคา  2,700.-  บาท

15 จัดซื้อน้ําดื่ม เดือนมกราคม  2560 2,400.00            ตกลงราคา รานน้ําดื่มดีเน รานน้ําดื่มดีเน " 2/2560  ลว.3  ต.ค.59

เสนอ  2,400.-  บาท ราคา  1,098.-  บาท

16 จัดซื้อหนังสือพิมพ  เดือนมกราคม  2560 465.00              ตกลงราคา นางอมร  เชิดชู นางอมร  เชิดชู " 1/2560  ลว.3  ต.ค.59

เสนอ  465.-  บาท ราคา  465.-  บาท

17 จางเหมาบุคคลทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  8,250.00           ตกลงราคา นางโสภา  พรพิพัฒน นางโสภา  พรพิพัฒน " 14/2560  ลว. 30  ธ.ค. 59

เดือนพฤศจิกายน  2559 เสนอราคา  8,250.- บาท 8,250.-  บาท

18 จางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 8,400.00           ตกลงราคา นายสมคิด  แสนสุวรรณ นายสมคิด  แสนสุวรรณ " 13/2560  ลว.30  ธ.ค.  59

1 อัตร  เดือน ม.ค. 60 เสนอราคา  8,400.- บาท 8,400.-  บาท

19 จางเหมาบริการเจาหนาที่ปฏิบัติงานศูนยบริการ  9,240.00            ตกลงราคา นายประวิทย  ฟองมี นายประวิทย  ฟองมี " 16/2560  ลว.30  ธ.ค.  59

แพทยฉุกเฉิน เดือน ม.ค. 60 เสนอราคา  9,240.- บาท 9,240.-  บาท

20 จางเหมาบริการเจาหนาที่ปฏิบัติงานศูนยบริการ  9,240.00            ตกลงราคา นายถวิล  อินตาปวง นายถวิล  อินตาปวง " 15/2560  ลว.30  ธ.ค.  59

แพทยฉุกเฉิน เดือน ม.ค. 60 เสนอราคา  9,240.- บาท 9,240.-  บาท

21 จางเหมาบริการเจาหนาที่ปฏิบัติงานศูนยบริการ  9,240.00            ตกลงราคา นายสุริยา  ทองหลอม นายสุริยา  ทองหลอม " 17/2560  ลว.30  ธ.ค.  59

แพทยฉุกเฉิน เดือน ม.ค. 60 เสนอราคา  9,240.- บาท 9,240.-  บาท

22 จางเหมาบริการเจาหนาที่ปฏิบัติงานศูนยบริการ  9,240.00            ตกลงราคา นายณรงค   เขื่อนแสง นายณรงค   เขื่อนแสง " 18/2560  ลว.30  ธ.ค.  59

แพทยฉุกเฉิน เดือน ม.ค. 60 เสนอราคา  9,240.- บาท 9,240.-  บาท

ผูจัดทํา................................................นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

              (นางจันจิฬา      ชัยวุฒ)ิ

แบบ  สขร. ๑



ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) และราคา โดยสังเขป หรือขอตกลง

1 จัดซื้อเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  จํานวน  3  รายการ 900.00              ตกลงราคา รานน้ําดื่มดีเน รานน้ําดื่มดีเน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 31/2560  ลว.27  ธ.ค.59

ตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  (ชวงเทศกาลปใหม)   เสนอราคา  900.-  บาท 900.-  บาท ตามเงื่อนไข วิธีตกลงราคา

2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาแสงสวาง  ตามโครงการปองกันและ 6,895.00           ตกลงราคา บจก.เอเซียการไฟฟา หจก.เอเซียการไฟฟา " 30/2560  ลว.27  ธ.ค.59

ลดอุบัติเหตุทางถนน  (ชวงเทศกาลปใหม)  9  รายการ เสนอราคา  6,895.- บาท 6,895.- บาท

3 จัดทําปายไวนิลโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2,925.00            ตกลงราคา รานทูเฮด ปริ้น แอนด ดีไซน รานทูเฮด ปริ้น แอนด ดีไซน " 32/2560  ลว.27  ธ.ค.59

 (ชวงเทศกาลปใหม)  จํานวน  5  ปาย เสนอราคา  2,925.- บาท 2,925.- บาท

4 จัดทําปายไวนิลกิจกรรมสวดมนตขามป  ณ  วัดทิพวนาราม  1 ปาย 1,495.00            ตกลงราคา รานจัสนดีไซน รานจัสนดีไซน " 31/2560  ลว.27  ธ.ค.59

เสนอราคา  1,495.- บาท ราคา  1,495.-  บาท

5 จัดซื้อของขวัญของรางวัล  สําหรับชุดการแสดงงานวันเด็กฯ 23,000.00          ตกลงราคา ราน  ศ.รุงโรจน ราน  ศ.รุงโรจน " 28/2560  ลว.27  ธ.ค.59

จํานวน  6  รายการ เสนอราคา  23,000.-  บาท ราคา  23,000.-  บาท

6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมสําหรับจัดกิจกรรม 5,000.00           ตกลงราคา รานบรรณวัฒน รานบรรณวัฒน " 29/2560  ลว.27  ธ.ค.59

งานวันเด็กแหงชาติ  จํานวน  12  รายการ เสนอราคา  5,000.-  บาท ราคา  5,000.-  บาท

7 จัดทําปายไวนิลโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ประจําป  พ.ศ.2560  1,989.00            ตกลงราคา รานจัสนดีไซน รานจัสนดีไซน " 29/2560  ลว.27  ธ.ค.59

จํานวน  1  ปาย เสนอราคา 1,989.-  บาท ราคา  1,989.-  บาท

8 จางเหมาถายเอกสารพรอมเขาเลมประวัติและผลงานประกอบ 3,170.00            ตกลงราคา ราน Top speed copy  & com ราน Top speed copy  & com " 23/2560  ลว.13  ธ.ค.59

การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องใน เสนอราคา  3,170.-  บาท ราคา  3,170.-  บาท

วันสตรีสากล  จํานวน  6  ชุด

9 จางเหมาปรับปรุงถนนโดยใชหินคลุก  พรอมปรับเกลี่ย 21,000.00          ตกลงราคา นายเจริญ  คําปนใจ นายเจริญ  คําปนใจ " 22/2560  ลว.19  ธ.ค.59

 จํานวน  5  จุด  โดยใชหินคลุกรวมทั้งสิ้น  55  ลูกบาศกเมตร  เสนอราคา  21,000.-  บาท ราคา  21,000.-  บาท

10 จางเหมาซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน  3  เครื่อง 2,680.00           ตกลงราคา หจก.นพรัตนคอมพิวเตอร หจก.นพรัตนคอมพิวเตอร " 26/2560  ลว.19  ธ.ค.59

กองคลัง เสนอราคา  2,680-  บาท ราคา  2,680.-  บาท

11 รับจางเหมาซอมแซมรถสวนกลาง  หมายเลขทะเบียน  9,485.00           ตกลงราคา รานทองใจอะไหลยนต รานทองใจอะไหลยนต " 27/2560  ลว.19  ธ.ค.59

82-3029  เชียงใหม  จํานวน  8  รายการ  เสนอราคา  9,485.-  บาท ราคา  9,485.- บาท

แบบ  สขร. ๑

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ประจําเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2559

ของเทศบาลตําบลหนองหาร   อําเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม



ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) และราคา โดยสังเขป หรือขอตกลง

12 ตรวจเช็คซอม  เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องพรอมอุปกรณ 4473.67 ตกลงราคา บริษัท  โตโยตา  ลานนา  จํากัด  บริษัท  โตโยตา  ลานนา  จํากัด  เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 21/2560  ลว.19  ธ.ค. 60

รถยนตกูชีพ หมายเลขทะเบียน ขษ  912  เชียงใหม  8 รายการ เสนอราคา  4,473.67  บาท ราคา  4,473.67  บาท ตามเงื่อนไข วิธีตกลงราคา

13 จางเหมาปรับปรุงไหลทางโดยใชรถแบ็คโฮขุดลอก 40,200.00          ตกลงราคา นายเจริญ  คําปนใจ นายเจริญ  คําปนใจ " 25/2560  ลว.19  ธ.ค.59

เสนอราคา  40,200.-  บาท ราคา  40,200.-  บาท

14 จางเหมาปรับปรุงไหลทางถนน  พรอมปรับเกลี่ย บริเวณสวน 7,500.00            ตกลงราคา นายเจริญ  คําปนใจ นายเจริญ  คําปนใจ " 39/2560  ลว.19  ธ.ค.59

คุณชาง หมูที่ 10 บาน เสนอราคา 7,500.-  บาท ราคา  7,500.-  บาท

15 จางเหมาจัดทําปายไวนิลทรงพระเจริญ  กรณีเสด็จขึ้นทรงราชย  5,194.00            ตกลงราคา รานทูเฮด ปริ้น แอนด ดีไซน รานทูเฮด ปริ้น แอนด ดีไซน " 33/2560  ลว.27  ธ.ค.59

ร.10  จํานวน  3  ปาย เสนอราคา  5,194.-  บาท ราคา  5,194.-  บาท

16 จัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธการชําระภาษี  ประจําป  2560  3,510.00            ตกลงราคา รานจัสนดีไซน รานจัสนดีไซน " 30/2560  ลว.27  ธ.ค.59

จํานวน  6  ปาย เสนอราคา  3,510.-  บาท ราคา  3,510.-  บาท

17 จางเหมาจัดทําปายไวนิล  พระบรมฉายาลักษณ  สมเด็จพระเจา 432 ตกลงราคา รานจัสนดีไซน รานจัสนดีไซน 28/2560  ลว.26  ธ.ค. 59

อยูหัวมหาวชิราลงกรณฯ จํานวน  1  ปาย เสนอราคา  432.- บาท ราคา  432.-  บาท

18 ตรวจเช็คซอม  แซมและเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง   5070 ตกลงราคา รานทองใจอะไหลยนต รานทองใจอะไหลยนต 24/2560  ลว.19  ธ.ค. 59

รถบรรทุกน้ํา ทะเบียน  ผท 9477  เชียงใหม 6 รายการ เสนอราคา  5,070.- บาท ราคา  5,070.-  บาท

19 จัดซื้อตูเย็น  1  เครื่อง  , เครื่องซักผา  1  เครื่อง 12700 ตกลงราคา บจก.สหพานิช  เชียงใหม บจก.สหพาณิชย  เชียงใหม 24/2560  ลว.7  ธ.ค.59

เสนอราคา  12,700.- บาท ราคา  12,700.-  บาท

20 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  จํานวน  2  รายการ 2,680.00           ตกลงราคา หจก.นพรัตนคอมพิวเตอร หจก.นพรัตนคอมพิวเตอร " 26/2560  ลว.19  ธ.ค.59

เสนอราคา  2,680-  บาท ราคา  2,680.-  บาท

21 จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  ไดแก โทรทัศน  3 เครื่อง 7,790.00            ตกลงราคา บจก.สหพานิช  เชียงใหม บจก.สหพาณิชย  เชียงใหม " 26/2560  ลว.8  ธ.ค.59

เสนอราคา  7,790.-  บาท ราคา  7,790.- บาท

22 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  พระบรมฉายาลักษณ  สมเด็จพระเจา 870 ตกลงราคา รานบรรณวัฒน รานบรรณวัฒน 32/2560  ลว.27  ธ.ค. 60

เจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  จํานวน  3  ชุด เสนอราคา  870.-  บาท ราคา  870.-  บาท

23 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  ไดแก  ชุดปฏิบัติการ  (ชุดหมี)  22,750.00          ตกลงราคา รานกุณทิราภัณฑ รานกุณทิราภัณฑ " 27/2560  ลว.19  ธ.ค.59

จํานวน  13  ชุด เสนอราคา  22,750.-  บาท ราคา  22,750.-  บาท

แบบ  สขร. ๑



ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) และราคา โดยสังเขป หรือขอตกลง

24 จัดซื้อน้ําดื่ม เดือนธันวาคม  2559 2,400.00            ตกลงราคา รานน้ําดื่มดีเน รานน้ําดื่มดีเน เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 2/2560  ลว.3  ต.ค.59

เสนอ  2,400.-  บาท ราคา  1,224.-  บาท ตามเงื่อนไข วิธีตกลงราคา

25 จัดซื้อหนังสือพิมพ  เดือนธันวาคม  2559 465.00              ตกลงราคา นางอมร  เชิดชู นางอมร  เชิดชู " 1/2560  ลว.3  ต.ค.59

เสนอ  465.-  บาท ราคา  465.-  บาท

26 จางเหมาบุคคลทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  8,250.00           ตกลงราคา นางโสภา  พรพิพัฒน นางโสภา  พรพิพัฒน " 8/2560  ลว. 30  พ.ย. 59

เดือนธันวาคม  2559 เสนอราคา  8,250.- บาท 8,250.-  บาท

27 จางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 8,400.00           ตกลงราคา นายสมคิด  แสนสุวรรณ นายสมคิด  แสนสุวรรณ " 7/2560  ลว.30  พ.ย.  59

1 อัตร  เดือน ธ.ค. 59 เสนอราคา  8,400.- บาท 8,400.-  บาท

28 จางเหมาบริการเจาหนาที่ปฏิบัติงานศูนยบริการ  9,240.00            ตกลงราคา นายประวิทย  ฟองมี นายประวิทย  ฟองมี " 9/2560  ลว.30  พ.ย.  59

แพทยฉุกเฉิน เดือน ธ.ค. 59 เสนอราคา  9,240.- บาท 9,240.-  บาท

29 จางเหมาบริการเจาหนาที่ปฏิบัติงานศูนยบริการ  9,240.00            ตกลงราคา นายถวิล  อินตาปวง นายถวิล  อินตาปวง " 10/2560  ลว.30  พ.ย.  59

แพทยฉุกเฉิน เดือน ธ.ค. 59 เสนอราคา  9,240.- บาท 9,240.-  บาท

30 จางเหมาบริการเจาหนาที่ปฏิบัติงานศูนยบริการ  9,240.00            ตกลงราคา นายสุริยา  ทองหลอม นายสุริยา  ทองหลอม " 11/2560  ลว.30  พ.ย.  59

แพทยฉุกเฉิน เดือน ธ.ค. 59 เสนอราคา  9,240.- บาท 9,240.-  บาท

31 จางเหมาบริการเจาหนาที่ปฏิบัติงานศูนยบริการ  9,240.00            ตกลงราคา นายณรงค   เขื่อนแสง นายณรงค   เขื่อนแสง " 12/2560  ลว.30  พ.ย.  59

แพทยฉุกเฉิน เดือน ธ.ค. 59 เสนอราคา  9,240.- บาท 9,240.-  บาท

ผูจัดทํา................................................นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

              (นางจันจิฬา      ชัยวุฒ)ิ

แบบ  สขร. ๑
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