
แบบ สขร 1

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

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) จ านวน 5 รายการ 12,150 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเคอร์ หจก.เควีซี คอมพิวเคอร์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 12,150 บาท เสนอราคา 12,150 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

2 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) จ านวน 4 รายการ 4,080 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเคอร์ หจก.เควีซี คอมพิวเคอร์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 4,080 บาท เสนอราคา 4,080 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

3 จัดซ้ือวัสดุประกอบโครงการเฝ้าระวังฯ จ านวน 2 31,320 เฉพาะเจาะจง เยาวเรศการค้า เยาวเรศการค้า เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

รายการ เสนอราคา 31,320 บาท เสนอราคา 31,320 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

4 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า 5,180 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเคอร์ หจก.เควีซี คอมพิวเคอร์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

กองการศีกษา เสนอราคา 5,180 บาท เสนอราคา 5,180 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

5 จัดซ้ือตู้เหล็กกบ็เอกสาร ขนาด 40 ช่อง 6,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายฯ หจก.เม็งรายซัพพลายฯ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 6,000 บาท เสนอราคา 6,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

6 จัดซ้ือครุภณัฑ์การศึกษา(โต๊ะ-เกา้อี้นักเรียน) 34,500 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

กองการศึกษา เสนอราคา 34,500 บาท เสนอราคา 34,500 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

7 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 5 รายการ 36,703.74         เฉพาะเจาะจง วิลาศการค้า วิลาศการค้า เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 36,703.74 บาทเสนอราคา 36,703.74 บาทและเสนอราคาต่ าสุด

8 จัดซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป 20กก.(กองช่าง) 94,500 เฉพาะเจาะจง วิลาศการค้า วิลาศการค้า เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 94,500 บาท เสนอราคา 94,500 บาท และเสนอราคาต่ าสุด
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9 จัดซ้ือหมวกนิรภยั ตามโครงการสวมหมวกนิรภยัฯ 1,700 เฉพาะเจาะจง เยาวเรศการค้า เยาวเรศการค้า เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 1,700 บาท เสนอราคา 1,700 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

10 จัดซ้ือโต๊ะท างาน(ชนิดเหล็ก) 27,400 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขใจเอม็แอนเอม็ จ ากดับริษัท สุขใจเอม็แอนเอม็ จ ากดัเป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

(ร.ร.เทศบาลต าบลง้ิว) เสนอราคา 27,400 บาท เสนอราคา 27,400 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

11 จัดซ้ือเกา้อี้ส านักงาน 9,000              เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขใจเอม็แอนเอม็ จ ากดับริษัท สุขใจเอม็แอนเอม็ จ ากดัเป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

(ร.ร.เทศบาลต าบลง้ิว) เสนอราคา 9,000 บาท เสนอราคา 9,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

12 จัดซ้ือวัสดุ-อปุกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 4,500 เฉพาะเจาะจง เยาวเรศการค้า เยาวเรศการค้า เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น เสนอราคา 4,500 บาท เสนอราคา 4,500 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

13 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง(รางน้ าฝน)กองการศึกษา 8,821 เฉพาะเจาะจง วิลาศการค้า วิลาศการค้า เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 8,821 บาท เสนอราคา 8,821 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

14 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เอกสาร 20 ช่อง 8,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายฯ หจก.เม็งรายซัพพลายฯ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

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

15 จัดซ้ือพันธ์ปลาน้ าจืดกนิพืช จ านวน 1 รายการ 20,000.00         เฉพาะเจาะจง บอ่ปลาสุรัณญา บอ่ปลาสุรัณญา เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

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

16 จัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็แฟ้มเอกสาร ขนาด 20 ช่อง 6,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขใจเอม็แอนเอม็ จ ากดับริษัท สุขใจเอม็แอนเอม็ จ ากดัเป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 6,800 บาท เสนอราคา 6,800 บาท และเสนอราคาต่ าสุด
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17 จัดซ้ือคุรภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 117,400 เฉพาะเจาะจง หจก.ยุพินซัพพลายแอนด์ฯ หจก.ยุพินซัพพลายแอนด์ฯ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เคร่ืองพ่นหมอกควัน ชนิดสะพายข้าง 2 เคร่ือง เสนอราคา 117,400 บาท เสนอราคา 117,400 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

18 จัดซ้ือคุรภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โทรทศัน์LED) 75,800 เฉพาะเจาะจง บอสอเิล็กทรอนิกส์ บอสอเิล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

จ านวน 4 เคร่ือง /กองการศึกษา เสนอราคา 75,800 บาท เสนอราคา 75,800 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

19 จ้างเหมาวางทอ่ระบายน้ าคสล.ชนิดอดัแรง ม.24 164,500 เฉพาะเจาะจง หจก.นัทธภสักอ่สร้าง หจก.นัทธภสักอ่สร้าง เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

พร้อมบอ่พัก เสนอราคา 164,500 บาท เสนอราคา 164,500 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

20 จ้างเหมาส ารวจความพึงพอใจ 11,000 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 11,000 บาท เสนอราคา 11,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

21 เช่ารถบรรทกุเทรลเลอร์ขนย้ายรถขุดตีนตะขาบ 40,000 เฉพาะเจาะจง นายนุช  พันธ์มณี นายนุช  พันธ์มณี เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

จ านวน 1 คัน เสนอราคา 40,000 บาท เสนอราคา 40,000 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

22 จ้างเหมาซ่อมสระว่ายน้ าเทศบาลต าบลง้ิว 25,466 เฉพาะเจาะจง หจก.กรีนเคมิคอลเซอร์วิส หจก.กรีนเคมิคอลเซอร์วิส เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 25,466 บาท เสนอราคา 25,466 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

23 จ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง บย 2166 4,900 เฉพาะเจาะจง รุ่งจรัสเอน็จิเนียร่ิง รุ่งจรัสเอน็จิเนียร่ิง เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 4,900 บาท เสนอราคา 4,900 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

24 จ้างเหมาตรวจเช็ครถบรรทกุขยะ 81-7994 1,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปอนด์ล้อซ่ิงยางซ่ิง บริษัท ปอนด์ล้อซ่ิงยางซ่ิง เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 1,200 บาท เสนอราคา 1,200 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
เทศบาลต าบลงิ้ว  อ าเภอเทิง เชียงราย



แบบ สขร 1

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

25 จ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง กธ 1104 6,200 เฉพาะเจาะจง อู่วิสุทธิย์นต์ 2 อู่วิสุทธิย์นต์ 2 เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 6,200 บาท เสนอราคา 6,200 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

26 จัดซ้ือยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง นข 9512 13,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปอนด์ล้อซ่ิงยางซ่ิง บริษัท ปอนด์ล้อซ่ิงยางซ่ิง เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

จ านวน 4 เส้น เสนอราคา 13,200 บาท เสนอราคา 13,200 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

27 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทกุการเกษตร 8,025 เฉพาะเจาะจง หจก.ประเสริฐเอม็ทวีี หจก.ประเสริฐเอม็ทวีี เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 8,025 บาท เสนอราคา 8,025 บาท และเสนอราคาต่ าสุด

28 จ้างเหมาท าโครงเหล็กรณรงค์สวมหมวกนิรภยั 4,800              เฉพาะเจาะจง เทงิน้ าใสโฆษณา เทงิน้ าใสโฆษณา เป็นผู้ทีม่ีคุณสมบัติ

เสนอราคา 4,800 บาท เสนอราคา 4,800 บาท และเสนอราคาต่ าสุด
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