
แบบ สขร 1

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง ราคาที่เสนอ โดยสังเขป

1 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง(กองคลัง) 34,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 34,400 บาท เสนอราคา 34,400 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ(กองคลัง) 2,580 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 2,580 บาท เสนอราคา 2,580 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

3 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง เดือน สิงหาคม- กนัยายน 2564 100,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองเทงิ สหกรณ์การเกษตรเมืองเทงิ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 100,000 บาท เสนอราคา 100,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

4 จัดซ้ือน้ ามันพ่นหมอกควัน 10,001.30 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองเทงิ สหกรณ์การเกษตรเมืองเทงิ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 10,001.30 บาท เสนอราคา 10,001.30 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

5 จัดซ้ือตู้ล็อกเกอร์ จ านวน 2 หลัง(ส านักปลัด) 11,800 เฉพาะเจาะจง บริษัทสุขใจเอม็แอนด์เอม็ บริษัทสุขใจเอม็แอนด์เอม็ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 11,800 บาท เสนอราคา 11,800 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

6 จัดซ้ือเกา้อี้ส านักงานล้อเล่ือนเบาะหนัง 6 ตัว 7,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทสุขใจเอม็แอนด์เอม็ บริษัทสุขใจเอม็แอนด์เอม็ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

(กองคลัง) เสนอราคา 7,500 บาท เสนอราคา 7,500 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

7 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน(โต๊ะท างานเหล็ก 5 ฟุต) 6,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทสุขใจเอม็แอนด์เอม็ บริษัทสุขใจเอม็แอนด์เอม็ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

ส านักปลัด เสนอราคา 6,500 บาท เสนอราคา 6,500 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

8 จัดซ้ือโทรโข่ง จ านวน 2 ตัว (ส านักปลัด) 3,420 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ หจก.สวนหนังสือ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 3,420 บาท เสนอราคา 3,420 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2564
เทศบาลต าบลงิ้ว  อ าเภอเทิง เชียงราย



แบบ สขร 1

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง ราคาที่เสนอ โดยสังเขป

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน(ส านักปลัด) 5 รายการ 15,300 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ หจก.สวนหนังสือ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 15,300 บาท เสนอราคา 15,300 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

10 จัดซ้ือวัสดุสาธิต 1 รายการ 5,500 เฉพาะเจาะจง นครเทงิเภสัช นครเทงิเภสัช เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 5,500 บาท เสนอราคา 5,500 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

11 จ้างเหมากอ่สร้างถนน คสล.(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) 168,000 เฉพาะเจาะจง จตุรวิทย์ จตุรวิทย์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

จ านวน 2 จุด หมู ่12 เสนอราคา 168,000 บาท เสนอราคา 168,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

12 จ้างเหมากอ่สร้างถนน คสล.(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) 140,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท สานุพัฐ จ ากดั หจก.เชียงราย ซี.ไอ.จี เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

จ านวน 2 จุด หมู ่25 เสนอราคา 140,000 บาท เสนอราคา 15,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

13 จ้างเหมาซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน(เคร่ืองปรับอากาศ 500 เฉพาะเจาะจง นครเทงิเคร่ืองเย็น นครเทงิเคร่ืองเย็น เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

โรงเรียนเทศบาลต าบลง้ิว) เสนอราคา 500 บาท เสนอราคา 500 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

14 จ้างเหมาท าปา้ยผ้าไวนิล/ปา้ยอื่นแบบช าระภาษี 1,860 เฉพาะเจาะจง ฮายด้ี มีเดีย ฮายด้ี มีเดีย เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 1,860 บาท เสนอราคา 1,860 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

15 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กธ 1104 8,000 เฉพาะเจาะจง อู่วิสุทธิย์นต์ 2 อู่วิสุทธิย์นต์ 2 เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 8,000 บาท เสนอราคา 8,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

16 จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ม.7 260,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายธนะวงค์ หจก.เชียงรายธนะวงค์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 260,000 บาท เสนอราคา 260,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2564
เทศบาลต าบลงิ้ว  อ าเภอเทิง เชียงราย



แบบ สขร 1

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง ราคาที่เสนอ โดยสังเขป

17 จ้างเหมาซ่อมครุภณัฑ์ส านักงาน(เคร่ืองปรับอากาศ 4,500 เฉพาะเจาะจง นครเทงิเคร่ืองเย็น นครเทงิเคร่ืองเย็น เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

ศพด.) เสนอราคา 4,500 บาท เสนอราคา 4,500 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

18 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองตรวจจับควันแบบไร้สาย จ านวน2ตัว 1,800 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายการดับเพลิง หจก.เชียงรายการดับเพลิง เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 1,800 บาท เสนอราคา 1,800 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

19 จัดซ้ือตู้รับจดหมาย จ านวน 25 ตู้ 7,500.00          เฉพาะเจาะจง เยาวเรศการค้า เยาวเรศการค้า เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 7,500 บาท เสนอราคา 7,500 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

20 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ(กองช่าง) 890.00             เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 890 บาท เสนอราคา 890 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

21 จัดซ้ือวัสดุแผ่นตรวจถังเคมีดับเพลิง จ านวน200แผ่น 3,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงรายรุ่งโรจน์จ ากดั บริษัทเชียงรายรุ่งโรจน์จ ากดั เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 3,000 บาท เสนอราคา 3,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

22 จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โทรทศัน์10เคร่ือง) 154,000 เฉพาะเจาะจง บอสอเิล็กทรอนิกส์ บอสอเิล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

ศพด.+ร.ร.เทศบาลต าบลง้ิว เสนอราคา 154,000 บาท เสนอราคา 154,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

23 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า ศพด. 9,075 เฉพาะเจาะจง เมืองเทงิการไฟฟ้า เมืองเทงิการไฟฟ้า เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 9,075 บาท เสนอราคา 9,075 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

24 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการขยะครบวงจร 3,350 เฉพาะเจาะจง เชียงรายกรวิชญ์ เชียงรายกรวิชญ์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 3,350 บาท เสนอราคา 3,350 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2563
เทศบาลต าบลงิ้ว  อ าเภอเทิง เชียงราย



แบบ สขร 1

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง ราคาที่เสนอ โดยสังเขป

25 จ้างเหมาท าปา้ยผ้าไวนิลก าจัดขยะครบวงจร 5,300 เฉพาะเจาะจง น้ าเหนือโฆษณา น้ าเหนือโฆษณา เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 5,300 บาท เสนอราคา 5,300 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

26 จ้างเหมาท าปา้ยผ้าไวนิล ขนาด 3*5 เมตร 7,200              เฉพาะเจาะจง น้ าเหนือโฆษณา น้ าเหนือโฆษณา เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

จ านวน 4 ปา้ย เสนอราคา 7,200 บาท เสนอราคา 7,200 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

27 จ้างเหมาเปล่ียนสารเคร่ืองกรองน้ า 6,650 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลุก รอยัล บริษัท ลุก รอยัล เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 6,650 บาท เสนอราคา 6,650 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

28 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ 1,935 เฉพาะเจาะจง เมืองเทงิการไฟฟ้า เมืองเทงิการไฟฟ้า เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 1,935 บาท เสนอราคา 1,935 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

29 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 4 รายการ 635 เฉพาะเจาะจง เมืองเทงิการไฟฟ้า เมืองเทงิการไฟฟ้า เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 635 บาท เสนอราคา 635 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

30 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน(กองคลัง) 14,910 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ หจก.สวนหนังสือ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 14,910 บาท เสนอราคา 14,910 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

31 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน(กองช่าง) 8,605 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ หจก.สวนหนังสือ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 8,605 บาท เสนอราคา 8,605 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

32 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมโรงจอดรถ 34,000.11 เฉพาะเจาะจง วิลาสการค้า วิลาสการค้า เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 34,000.11 บาท เสนอราคา 34,000.11 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2564
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แบบ สขร 1

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง ราคาที่เสนอ โดยสังเขป

33 จัดซ้ือพันธุป์ลา ตามโครงการพัฒนาอนุรักษ์แหล่งน้ า 20,000 เฉพาะเจาะจง นางนนทยิา  หอมแกน่จันทร์นางนนทยิา  หอมแกน่จันทร์เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 20,000 บาท เสนอราคา 20,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

34 จัดซ้ือกล้าไม้ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียว 7,000              เฉพาะเจาะจง นางนนทยิา  หอมแกน่จันทร์นางนนทยิา  หอมแกน่จันทร์เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 7,000 บาท เสนอราคา 7,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

35 จัดซ้ือวัสดุ ตามโครงการรณรงค์งดใช้พลาสติกโฟม 19,800             เฉพาะเจาะจง นางนนทยิา  หอมแกน่จันทร์นางนนทยิา  หอมแกน่จันทร์เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 19,800 บาท เสนอราคา 19,800 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

36 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน(กองการศึกษา) 5,551 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ หจก.สวนหนังสือ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 5,551 บาท เสนอราคา 5,551 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

37 จัดซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป จ านวน 500 กระสอบ 67,500 เฉพาะเจาะจง วิลาสการค้า วิลาสการค้า เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 67,500 บาท เสนอราคา 67,500 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

38 จัดซ้ือน้ ายาก าจัดยุงลาย จ านวน 25 ลิตร 37,500 เฉพาะเจาะจง หจก.ยุพินซัพพลายแอนด์ฯ หจก.ยุพินซัพพลายแอนด์ฯ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 37,500 บาท เสนอราคา 37,500 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

39 จ้างเหมาวางทอ่ระบายน้ า คสล.ชนิดอดัแรง 252,000 เฉพาะเจาะจง แสงทวีกอ่สร้าง แสงทวีกอ่สร้าง เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

จ านวน 2 จุด หมู ่2 เสนอราคา 252,000 บาท เสนอราคา 252,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

40 จ้างเหมากอ่สร้างหอ้งน้ าสาธารณะ จ านวน 2 จุด 136,700 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนัญชนกค้าวัสดุ หจก.ธนัญชนกค้าวัสดุ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

ม.25 เสนอราคา 136,700 บาท เสนอราคา 136,700 บาท และเสนอราคาต่ าสุด
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แบบ สขร 1

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง ราคาที่เสนอ โดยสังเขป

41 จ้างเหมาวางทอ่ระบายน้ า คสล.ชนิดอดัแรง 243,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนัญชนกค้าวัสดุ หจก.ธนัญชนกค้าวัสดุ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

จ านวน 2 จุด หมู ่2 เสนอราคา 243,000 บาท เสนอราคา 243,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

42 จ้างเหมาเช็คเคร่ืองปรับอากาศ(ศพด.) 7,900              เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายเซอร์วิสหจก.เม็งรายซัพพลายเซอร์วิสเป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 7,900 บาท เสนอราคา 7,900 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

43 จ้างเหมาเปล่ียนด้ัมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 990                 เฉพาะเจาะจง เจ.พ.ีคอมพิวเตอร์ เจ.พ.ีคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 990 บาท เสนอราคา 990 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

44 จัดซ้ือครุภณัฑ์โรงงาน(ปั้มลม+พร้อมอปุกรณ์) 8,014.35 เฉพาะเจาะจง หจก.ประยงค์กลการ หจก.ประยงค์กลการ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 8,014.35 บาท เสนอราคา 8,014.35 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

45 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ชุดประแจบล๊อก) 4,384.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ประยงค์กลการ หจก.ประยงค์กลการ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 4,384.50 บาท เสนอราคา 4,384.50 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

46 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า 2,600 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 2,600 บาท เสนอราคา 2,600 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

47 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ศพฐ. 73,289.04 เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่เฟรชมิล เชียงใหม่เฟรชมิล เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 73,289.04 บาท เสนอราคา 73,289.04 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

48 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ศพด. 7,741.80 เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่เฟรชมิล เชียงใหม่เฟรชมิล เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 7,741.80 บาท เสนอราคา 7,741.80 บาท และเสนอราคาต่ าสุด
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แบบ สขร 1

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง ราคาที่เสนอ โดยสังเขป

49 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ร.ร.เทศบาลต าบลง้ิว 15,483.60 เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่เฟรชมิล เชียงใหม่เฟรชมิล เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 15,483.60 บาท เสนอราคา 15,483.60 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

50 จัดซ้ือชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง 36,500             เฉพาะเจาะจง เอื้องการหวาย เอื้องการหวาย เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 36,500 บาท เสนอราคา 36,500 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

51 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง(ศพด.) 4,849              เฉพาะเจาะจง อนันตกจิกอ่สร้าง อนันตกจิกอ่สร้าง เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 4,849 บาท เสนอราคา 4,849 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

52 จัดซ้ือวัสดุรายหวั(ศพด.)จ านวน 20 รายการ 36,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ หจก.สวนหนังสือ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 36,000 บาท เสนอราคา 36,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

53 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ไฟฟ้า จ านวน 12 รายการ 15,015 เฉพาะเจาะจง เวียงสองการไฟฟ้า เวียงสองการไฟฟ้า เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 15,015 บาท เสนอราคา 15,015 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

54 จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก,ตู้20ช่อง,ตู้เอกสาร2บานเปดิ 24,900 เฉพาะเจาะจง บริษัทสุขใจเอม็แอนด์เอม็ บริษัทสุขใจเอม็แอนด์เอม็ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 24,900 บาท เสนอราคา 24,900 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

55 จัดซ้ือเกา้อี้ล้อเล่ือน 2 ตัว 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสุขใจเอม็แอนด์เอม็ บริษัทสุขใจเอม็แอนด์เอม็ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 2,500 บาท เสนอราคา 2,500 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

56 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ชนิดเลเซอร์ HP 2,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 2,600 บาท เสนอราคา 2,600 บาท และเสนอราคาต่ าสุด
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แบบ สขร 1

ที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จา้ง ผู้เสนอราคาและ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
ราคากลาง ราคาที่เสนอ โดยสังเขป

57 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส านักปลัด 1 เคร่ือง 21,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 21,800 บาท เสนอราคา 21,800 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

58 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส านักงาน  1 เคร่ือง 17,000             เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 17,000 บาท เสนอราคา 17,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

59 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน(เคร่ืองปรับอากาศ) 23,600             เฉพาะเจาะจง นครเทงิเคร่ืองเย็น นครเทงิเคร่ืองเย็น เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

ส านักปลัด 1 เคร่ือง เสนอราคา 23,600 บาท เสนอราคา 23,600 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

60 จ้างเหมาเทลานเอนกประสงค์ หมู ่8 107,000 เฉพาะเจาะจง จตุรวิทย์ จตุรวิทย์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 107,000 บาท เสนอราคา 107,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

61 จ้างเหมาวางทอ่ระบายน้ า คสล.ชนิดอดัแรง 280,000 เฉพาะเจาะจง จตุรวิทย์ จตุรวิทย์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

หมู ่19 เสนอราคา 280,000 บาท เสนอราคา 280,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

62 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กธ 1104 670 เฉพาะเจาะจง แดงไดนาโม ออโต้ แดงไดนาโม ออโต้ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 670 บาท เสนอราคา 670 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

63 จ้างเหมาท าตรายาง จ านวน 5 รายการ 1,765 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ หจก.สวนหนังสือ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 1,765 บาท เสนอราคา 1,765 บาท และเสนอราคาต่ าสุด
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