
แบบ สขร 1

ที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

ราคากลาง ราคาที่เสนอ โดยสังเขป

1 จางเหมาปูกระเบื้องศาลาประชาคม ม.16 122,500 เฉพาะเจาะจง ฟาใสกอสราง ฟาใสกอสราง เปนผูที่มีคุณสมบัติ

เสนอราคา 122,500 บาท เสนอราคา 122,500 บาท และเสนอราคาต่ําสุด

2 จางเหมาลงดินถนนลูกรังการเกษตร ม.1,22 92,500 เฉพาะเจาะจง จุฑามาศกอสราง จุฑามาศกอสราง เปนผูที่มีคุณสมบัติ

เสนอราคา 92,500 บาท เสนอราคา 92,500 บาท และเสนอราคาต่ําสุด

3 จางเหมาปรับปรุงอาคารโรงเรียนเทศบาลตําบลงิ้ว ม.2 349,000           เฉพาะเจาะจง บริษัท สานุพัฐ จํากัด บริษัท สานุพัฐ จํากัด เปนผูที่มีคุณสมบัติ

เสนอราคา 349,000 บาท เสนอราคา 349,000 บาท และเสนอราคาต่ําสุด

4 จางเหมาวางทอระบายน้ํา คสล.ชนิดอัดแรง ม.9 117,500           เฉพาะเจาะจง หจก.นัทธภัทกอสราง หจก.นัทธภัทกอสราง เปนผูที่มีคุณสมบัติ

เสนอราคา 117,500 บาท เสนอราคา 117,500 บาท และเสนอราคาต่ําสุด

5 จางเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.งิ้ว 18,354            เฉพาะเจาะจง นางละเอียด  แกวจันทรเปง นางละเอียด  แกวจันทรเปง เปนผูที่มีคุณสมบัติ

เสนอราคา 18,354 บาท เสนอราคา 18,354 บาท และเสนอราคาต่ําสุด

6 จางเหมาตรวจเช็ครถยนตสวนกลาง นข 4319 ชร 4,730              เฉพาะเจาะจง อูวิสุทธิ์ยนต 2 อูวิสุทธิ์ยนต 2 เปนผูที่มีคุณสมบัติ

เสนอราคา 4,730 บาท เสนอราคา 4,730 บาท และเสนอราคาต่ําสุด

7 จางเหมาสํารวจจํานวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ 6,318              เฉพาะเจาะจง นายสุพจน  ใจคํา นายสุพจน  ใจคํา เปนผูที่มีคุณสมบัติ

ตําบลงิ้ว เสนอราคา 6,318 บาท เสนอราคา 6,318 บาท และเสนอราคาต่ําสุด

8 จางเหมาทําปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการสัตวปลอด 18,360            เฉพาะเจาะจง น้ําเหนือโฆษณา น้ําเหนือโฆษณา เปนผูที่มีคุณสมบัติ

โรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบา จํานวน 3 รายการ เสนอราคา 18,360 บาท เสนอราคา 18,360 บาท และเสนอราคาต่ําสุด
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9 จางเหมาทําตรายาง (สํานักปลัด) จํานวน 7 รายการ 2,106              เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ หจก.สวนหนังสือ เปนผูที่มีคุณสมบัติ

เสนอราคา 2,106 บาท เสนอราคา 2,106 บาท และเสนอราคาต่ําสุด

10 จางเหมาตรวจเช็ครถขุดตีนตะขาบ จํานวน 3 รายการ 1,110              เฉพาะเจาะจง อูวิสุทธิ์ยนต 2 อูวิสุทธิ์ยนต 2 เปนผูที่มีคุณสมบัติ

เสนอราคา 1,110 บาท เสนอราคา 1,110 บาท และเสนอราคาต่ําสุด

11 จางเหมาตรวจเช็คครุภัณทคอมพิวเตอร(กองคลัง) 1,830              เฉพาะเจาะจง บีที คอมพิวเตอร บีที คอมพิวเตอร เปนผูที่มีคุณสมบัติ

เสนอราคา 1,830 บาท เสนอราคา 1,830 บาท และเสนอราคาต่ําสุด

12 จางเหมาตรวจเช็คครุภัณทคอมพิวเตอร(กองคลัง) 1,900              เฉพาะเจาะจง พีพีเซมิคอนดั๊กเตอร พีพีเซมิคอนดั๊กเตอร เปนผูที่มีคุณสมบัติ

เครื่องปริ้นเตอร เสนอราคา 1,900 บาท เสนอราคา 1,900 บาท และเสนอราคาต่ําสุด

13 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร(กองชาง)เครื่องสแกนเนอร 4,990              เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิสหจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวเิปนผูที่มีคุณสมบัติ

จํานวน 1 เครื่อง เสนอราคา 4,990 บาท เสนอราคา 4,990 บาท และเสนอราคาต่ําสุด

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร(กองชาง)จํานวน 4 รายการ 7,900              เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร หจก.เควีซีคอมพิวเตอร เปนผูที่มีคุณสมบัติ

เสนอราคา 7,900 บาท เสนอราคา 7,900 บาท และเสนอราคาต่ําสุด

15 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว(สํานักปลัด) 1,250              เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ หจก.สวนหนังสือ เปนผูที่มีคุณสมบัติ

เสนอราคา 1,250 บาท เสนอราคา 1,250 บาท และเสนอราคาต่ําสุด

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร(สํานักปลัด) 330                เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ หจก.สวนหนังสือ เปนผูที่มีคุณสมบัติ

เสนอราคา 330 บาท เสนอราคา 330 บาท และเสนอราคาต่ําสุด
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17 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,618              เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ หจก.สวนหนังสือ เปนผูที่มีคุณสมบัติ

เสนอราคา 1,618 บาท เสนอราคา 1,618 บาท และเสนอราคาต่ําสุด

18 จัดซื้อวัสดุประกอบการอบรม จํานวน 3 รายการ 1,120              เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ หจก.สวนหนังสือ เปนผูที่มีคุณสมบัติ

เสนอราคา 1,120 บาท เสนอราคา 1,120 บาท และเสนอราคาต่ําสุด

19 จัดซื้อวัสดุสํานักงานกองชาง(เครื่องคิดเลข) 8,850              เฉพาะเจาะจง หจก.สุบินพาณิชย หจก.สุบินพาณิชย เปนผูที่มีคุณสมบัติ

เสนอราคา 8,850 บาท เสนอราคา 8,850 บาท และเสนอราคาต่ําสุด

20 จัดซื้อวัสดุสํานักงานกองชาง จํานวน 4 รายการ 5,909              เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ หจก.สวนหนังสือ เปนผูที่มีคุณสมบัติ

เสนอราคา 5,909 บาท เสนอราคา 5,909 บาท และเสนอราคาต่ําสุด

21 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(สํานักปลัด)จํานวน 15 รายการ 7,167              เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ หจก.สวนหนังสือ เปนผูที่มีคุณสมบัติ

เสนอราคา 7,167 บาท เสนอราคา 7,167 บาท และเสนอราคาต่ําสุด

22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร(กองคลัง) จํานวน 2 รายการ 3,080              เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร หจก.เควีซีคอมพิวเตอร เปนผูที่มีคุณสมบัติ

เสนอราคา 3,080 บาท เสนอราคา 3,080 บาท และเสนอราคาต่ําสุด

23 จัดซื้ออาหารเสริมนม(ร.ร.เทศบาลตําบลงิ้ว) 126,058.40       เฉพาะเจาะจง เชียงใหมเฟรชมิ้ลล เชียงใหมเฟรชมิ้ลล เปนผูที่มีคุณสมบัติ

เสนอราคา 126,058.40 บาทเสนอราคา 126,058.40 บาและเสนอราคาต่ําสุด

24 จัดซื้ออาหารเสริมนม(ศพด.งิ้ว) 43,713.80        เฉพาะเจาะจง เชียงใหมเฟรชมิ้ลล เชียงใหมเฟรชมิ้ลล เปนผูที่มีคุณสมบัติ

เสนอราคา 43,713.80 บาท เสนอราคา 43,713.80 บาทและเสนอราคาต่ําสุด

เทศบาลตําบลงิ้ว  อําเภอเทิง เชียงราย
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25 จัดซื้ออาหารเสริมนม(สพฐ.) 431,038.40       เฉพาะเจาะจง เชียงใหมเฟรชมิ้ลล เชียงใหมเฟรชมิ้ลล เปนผูที่มีคุณสมบัติ

เสนอราคา431,038.40บาท เสนอราคา431,038.40บาทและเสนอราคาต่ําสุด
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