
แบบ สขร 1

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

1 จ้างบริการช่วยงานกองคลัง 45,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.พิชญา  ไชยราช น.ส.พิชญา  ไชยราช เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 45,000 บาท เสนอราคา 45,000 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

2 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร(กองช่าง) 22,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ่ากัดบริษัท เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ่ากัดเป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 22,000 บาท เสนอราคา 22,000 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

3 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร(ศพด.) 22,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ่ากัดบริษัท เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ่ากัดเป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 22,000 บาท เสนอราคา 22,000 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

4 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร(ร.ร.เทศบาล 22,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ่ากัดบริษัท เอสเอสไอที เซ็นเตอร์ จ่ากัดเป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

ต่าบลง้ิว) เสนอราคา 22,000 บาท เสนอราคา 22,000 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

5 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. 21,252.00         เฉพาะเจาะจง นางละเอยีด  แกว้จันทร์เปง็ นางละเอยีด  แกว้จันทร์เปง็ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 21,252 บาท เสนอราคา 21,252 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

6 จ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง(กองช่าง) 24,468.00         เฉพาะเจาะจง ทรัพย์ทวีการยาง ทรัพย์ทวีการยาง เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

ทะเบยีน กค 7697 เชียงราย เสนอราคา 24,468  บาท เสนอราคา 24,468  บาท และเสนอราคาต่่าสุด

7 จ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง(กองคลัง) 250.00             เฉพาะเจาะจง บริษัทรุ่งโรจน์ยนต์เทงิจ่ากดั บริษัทรุ่งโรจน์ยนต์เทงิจ่ากดั เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

ทะเบยีน 1 กภ 2963 เชียงราย เสนอราคา 250 บาท เสนอราคา 250 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

8 จ้างเหมาท่าปา้ยผ้าไวนิล ปา้ยขึ้นทะเบยีนผู้ 1,440.00          เฉพาะเจาะจง ฮายด้ีมีเดีย ฮายด้ีมีเดีย เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

สูงอายุฯ เสนอราคา 1,440 บาท เสนอราคา 1,440 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤศจกิายน 2564
เทศบาลต าบลงิ้ว  อ าเภอเทิง เชียงราย
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9 จัดซ้ือวัสดุสาธิตประกอบกจิกรรม(คอนกรีต) 2,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อนันตกจิวัสดุกอ่สร้าง หจก.อนันตกจิวัสดุกอ่สร้าง เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

จ่านวน 400 กอ้น เสนอราคา 2,000 บาท เสนอราคา 2,000 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

10 จัดซ้ือวัสดุสาธิตประกอบกจิกรรม จ่านวน10 17,980.00         เฉพาะเจาะจง ร้านหอมจันทร์ ร้านหอมจันทร์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

รายการ เสนอราคา 17,980 บาท เสนอราคา 17,980 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

11 จัดซ้ือครุภณัฑ์เกษตร(ถังพ่นยาแบบโยกมือ) 2,600.00          เฉพาะเจาะจง จิระภณัฑ์ จิระภณัฑ์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

จ่านวน 2 เคร่ือง เสนอราคา 2,600 บาท เสนอราคา 2,600 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

12 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน(กองคลัง) 1,932.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ หจก.สวนหนังสือ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 1,932 บาท เสนอราคา 1,932 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

13 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(ส่านักปลัด) 22,570.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายเซอร์วิส หจก.เม็งรายซัพพลายเซอร์วิส เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

จ่านวน 4 รายการ เสนอราคา 22,570 บาท เสนอราคา 22,570 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

14 จ้างเหมาจัดสถานที่และนิทรรศการ พร้อม 15,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวิพล  แกว้จันทร์เปง็ นายวิพล  แกว้จันทร์เปง็ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เกบ็กวาด โครงการงานลอยกระทง เสนอราคา 15,000 บาท เสนอราคา 15,000 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

15 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภณัฑ์ยาน 7,100.00          เฉพาะเจาะจง ต๋อยไดนาโม ต๋อยไดนาโม เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

พาหนะและขนส่ง ทะเบยีน 40-0200 เชียงราย เสนอราคา 7,100 บาท เสนอราคา 7,100 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

16 จัดซ้ืออาหารเสริมนม สพฐ. 36,386.46         เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่เฟรชมิล้ล์ เชียงใหม่เฟรชมิล้ล์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 36,386.46 บาท เสนอราคา 36,386.46 บาทและเสนอราคาต่่าสุด

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤศจกิายน 2564
เทศบาลต าบลงิ้ว  อ าเภอเทิง เชียงราย
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17 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ศพด. 3,956.92          เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่เฟรชมิล้ล์ เชียงใหม่เฟรชมิล้ล์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 3,956.92 บาท เสนอราคา 3,956.92 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

18 จัดซ้ืออาหารเสริมนม รร.เทศบาลต่าบลง้ิว 7,913.84          เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่เฟรชมิล้ล์ เชียงใหม่เฟรชมิล้ล์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 7,913.84 บาท เสนอราคา 7,913.84 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

19 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว(กองคลัง) 6,355.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ หจก.สวนหนังสือ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 6,355 บาท เสนอราคา 6,355 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

20 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 14,805.89         เฉพาะเจาะจง วิลาศการค้า วิลาศการค้า เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 14,805.89 บาท เสนอราคา 14,805.89 บาทและเสนอราคาต่่าสุด

21 จัดซ้ือวัสดุสาธิตประกอบกจิกรรม11 รายการ 4,083.00          เฉพาะเจาะจง เยาวเรศการค้า เยาวเรศการค้า เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

ตามโครงการจัดเกบ็ขยะและก่าจัดขยะฯ เสนอราคา 4,083 บาท เสนอราคา 4,083 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

22 จัดซ้ือวัสดุสาธิตประกอบกจิกรรม 9 รายการ 7,630.00          เฉพาะเจาะจง เชียงรายกรวิชญ์ เชียงรายกรวิชญ์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

ตามโครงการจัดเกบ็ขยะและก่าจัดขยะฯ เสนอราคา 7,630 บาท เสนอราคา 7,630 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

23 จัดซ้ือชุดตรวจ ATK จ่านวน 220 ชุด 22,000.00         เฉพาะเจาะจง นครเทงิเภสัช นครเทงิเภสัช เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 22,000 บาท เสนอราคา 22,000 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

24 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) 1,990.00          เฉพาะเจาะจง บที ีคอมพิวเตอร์ บที ีคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 1,990 บาท เสนอราคา 1,990 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

เทศบาลต าบลงิ้ว  อ าเภอเทิง เชียงราย
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25 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้างดอกคอร่ิง(กองช่าง) 11,800.00         เฉพาะเจาะจง บ.สามกจิแมชชีนทลู จ่ากดั บ.สามกจิแมชชีนทลู จ่ากดั เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

จ่านวน 1 ดอก เสนอราคา 11,800 บาท เสนอราคา 11,800 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

26 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ศพด.(ธันวาคม64) 7,350.80          เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่เฟรชมิล้ล์ เชียงใหม่เฟรชมิล้ล์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 7,350.80 บาท เสนอราคา 7,350.80 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

27 จัดซ้ืออาหารเสริมนม รร.เทศบาลต่าบลง้ิว 14,388.80         เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่เฟรชมิล้ล์ เชียงใหม่เฟรชมิล้ล์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

(ธันวาคม64) เสนอราคา 14,388.80 บาท เสนอราคา 14,388.80 บาทและเสนอราคาต่่าสุด

28 จัดซ้ืออาหารเสริมนม สพฐ.(ธันวาคม64) 66,313.60         เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่เฟรชมิล้ล์ เชียงใหม่เฟรชมิล้ล์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 66,313.60 บาท เสนอราคา 66,313.60 บาทและเสนอราคาต่่าสุด

29 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า(รร.เทศบาลต่าบลง้ิว) 16,500.00         เฉพาะเจาะจง บอสอเิล็กทรอนิกส์ บอสอเิล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 16,500 บาท เสนอราคา 16,500 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

30 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,530.00          เฉพาะเจาะจง บอสอเิล็กทรอนิกส์ บอสอเิล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

(ส่านักปลัด)420-54-0020 เสนอราคา 1,530 บาท เสนอราคา 1,530 บาท และเสนอราคาต่่าสุด

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤศจกิายน 2564
เทศบาลต าบลงิ้ว  อ าเภอเทิง เชียงราย


