
แบบ สขร 1

ที่ งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธีิซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ดัเลือก

ราคากลาง ราคาที่เสนอ โดยสังเขป

1 จดัซ้ือเคร่ือพิมพเ์ลเซอร์ ขาวด า จ  านวน 1 เคร่ือง 10,080 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

และเคร่ืองMultifunction จ านวน 1 เคร่ือง เสนอราคา 10,080 บาท เสนอราคา 10,080 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

2 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 70,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 เสนอราคา 70,000 บาท เสนอราคา 70,000 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

3 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(กองคลงั) จ านวน 2รายการ 8,907.50              เฉพาะเจาะจง โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดนฯโรงพิมพอ์าสารักษาดินแดนฯ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 8,907.50 บาท เสนอราคา 8,907.50 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

4 จดัซ้ือวสัดุประกอบการอบรม ตามโครงการส่งเสริม 16,058.00 เฉพาะเจาะจง นครเทิงเภสชั นครเทิงเภสชั เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

สุขภาพและป้องกนัโรคในชุมชน 2565 เสนอราคา 16,058 บาท เสนอราคา 16,058 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

5 จดัซ้ือวสัดุอุปกร์รักแม่แห่งชาติ 1,230 เฉพาะเจาะจง เชียงรายกรวิชญ์ เชียงรายกรวิชญ์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 1,230 บาท เสนอราคา 1,230 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

6 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน จ านวน 5 รายการ 38,400 เฉพาะเจาะจง บริษทัสุขใจเอม็แอนดเ์อม็ บริษทัสุขใจเอม็แอนดเ์อม็ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

(กองคลงั) เสนอราคา 38,400 บาท เสนอราคา 38,400 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

7 จดัซ้ืออุปกรณ์เวชภณัฑ ์จ านวน 21 รายการ ตาม 11,672 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงรายโมเดิร์นดรัก บ.เชียงรายโมเดิร์นดรัก เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

โครงการจดัระบบการแพทยฉุ์กเฉิน ปี2565 เสนอราคา 11,672 บาท เสนอราคา 11,672 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

8 จดัซ้ือเคร่ืองเคลือเอกสาร (ศพด.ง้ิว) 2,500 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

จ านวน 1 เคร่ือง เสนอราคา 2,500 บาท เสนอราคา 2,500 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

เทศบาลต าบลงิว้  อ าเภอเทิง เชียงราย



แบบ สขร 1

ที่ งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธีิซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ดัเลือก

ราคากลาง ราคาที่เสนอ โดยสังเขป

9 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน(กองช่าง) ตูเ้อกสารขนาด 6,800 เฉพาะเจาะจง บริษทัสุขใจเอม็แอนดเ์อม็ บริษทัสุขใจเอม็แอนดเ์อม็ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

20 ช่อง เสนอราคา 6,800 บาท เสนอราคา 6,800 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

10 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ารวจ(กองช่าง) จ านวน 2 รายการ 7,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงราย ซี.ไอ.จี หจก.เชียงราย ซี.ไอ.จี เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 7,000 บาท เสนอราคา 7,000 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

11 จดัซ้ือครุภณัฑส์ ารวจ(กองคลงั) จ านวน 2 รายการ 18,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงราย ซี.ไอ.จี หจก.เชียงราย ซี.ไอ.จี เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 18,000 บาท เสนอราคา 18,000 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

12 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน(ส านกัปลดั) 13,400 เฉพาะเจาะจง บริษทัสุขใจเอม็แอนดเ์อม็ บริษทัสุขใจเอม็แอนดเ์อม็ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

จ านวน 2 รายการ เสนอราคา 13,400 บาท เสนอราคา 13,400 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

13 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง(กองช่าง) จ านวน 1 รายการ 2,425 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงราย ซี.ไอ.จี หจก.เชียงราย ซี.ไอ.จี เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 2,425 บาท เสนอราคา 2,425 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

14 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(ส านกัปลดั) 3,540 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์ ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

จ านวน 1 รายการ เสนอราคา 3,540 บาท เสนอราคา 3,540 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

15 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 91 ตวั 52,780 เฉพาะเจาะจง ร้านพานิชดี ดีไซน์ ร้านพานิชดี ดีไซน์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 52,780 บาท เสนอราคา 52,780 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

16 จดัซ้ือวสุัส านกังาน จ านวน 4 รายการ 2,439 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 2,439 บาท เสนอราคา 2,439 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

เทศบาลต าบลงิว้  อ าเภอเทิง เชียงราย



แบบ สขร 1

ที่ งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธีิซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ดัเลือก

ราคากลาง ราคาที่เสนอ โดยสังเขป

17 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน(พดัลมอุตสาหกรรม) 6,500 เฉพาะเจาะจง บอสอิเลก็ทรอนิกส์ บอสอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

จ านวน 2 ตวั เสนอราคา 6,500 บาท เสนอราคา 6,500 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

18 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 20รายการ 15,828 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 15,828 บาท เสนอราคา 15,828 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

19 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว(ส านกัปลดั) 10,775.00            เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 10,775 บาท เสนอราคา 10,775 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

20 จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 63,180.00            เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นพกัสตัวแพทยร์าชโยธาร้านบา้นพกัสตัวแพทยร์าชโยธาเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

จ านวน 1 รายการ เสนอราคา 63,180 บาท เสนอราคา 63,180 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

21 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) 1 รายการ 2,670.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 2,670 บาท เสนอราคา 2,670 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

22 จดัซ้ือเคร่ือพิมพง์Multifunction เลเซอร์หรือLED สี 14,850 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

 จ  านวน 1 เคร่ือง(ส านกัปลดัป เสนอราคา 14,850 บาท เสนอราคา 14,850 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

23 จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ALL in one ส านกัปลดั 22,950 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

 จ  านวน 1 เคร่ือง(ส านกัปลดัป เสนอราคา 22,950 บาท เสนอราคา 22,950 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

24 จดัซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 20,900 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 20,900 บาท เสนอราคา 20,900 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

เทศบาลต าบลงิว้  อ าเภอเทิง เชียงราย

สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565



แบบ สขร 1

ที่ งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธีิซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ดัเลือก

ราคากลาง ราคาที่เสนอ โดยสังเขป

25 จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ(ส านกัปลดั)ชนิดติดผนงั 18,000 เฉพาะเจาะจง บอสอิเลก็ทรอนิกส์ บอสอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

จ านวน 1 เคร่ือง เสนอราคา 18,000 บาท เสนอราคา 18,000 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

26 จา้งเหมาวางท่อระบายน ้าคสล.ชนิดอดัแรง ม.25 161,600               เฉพาะเจาะจง เทิงเจริญชยัพาณิชย์ เทิงเจริญชยัพาณิชย์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 161,600 บาท เสนอราคา 161,600 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

27 จา้งเหมาวางท่อระบายน ้าคสล.สายนอก 30,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นฐัภทั 87 บริษทั ลุก รอยลั เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 30,000 บาท เสนอราคา 6,650 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

28 จา้งเหมาเสริมไหล่ทางถนนคสล.ม.25 125,500 เฉพาะเจาะจง บริษทั สานุพฐั จ  ากดั บริษทั สานุพฐั จ  ากดั เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 125,500 บาท เสนอราคา 125,500 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

29 จา้งเหมาต่อเติมอาคารเอนกประสงค ์ม.17 309,500 เฉพาะเจาะจง แสงทวีก่อสร้าง แสงทวีก่อสร้าง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 309,500 บาท เสนอราคา 309,500 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

30 จา้งเหมาถมดินถนนการเกษตร พร้อมปรับเกล่ียเรียบ 99,500 เฉพาะเจาะจง หจก.นฐัภทั 87 หจก.นฐัภทั 87 เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

13 จุด เสนอราคา 99,500 บาท เสนอราคา 99,500 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

31 จา้งเหมาต่อเติมอาคารเอนกประสงค ์ม.12 259,500 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองเทิงก่อสร้าง หจก.เมืองเทิงก่อสร้าง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 259,500 บาท เสนอราคา 259,500 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

32 จา้งบริการคนงานประจ าเตาเผา 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนัติ  รักดี นายสนัติ  รักดี เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 9,000 บาท เสนอราคา 9,000 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

เทศบาลต าบลงิว้  อ าเภอเทิง เชียงราย



แบบ สขร 1

ที่ งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธีิซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ดัเลือก

ราคากลาง ราคาที่เสนอ โดยสังเขป

33 จา้งเหมาวางท่อระบายน ้าคสล.ชนิดอดัแรง ม.5 287,500 เฉพาะเจาะจง บริษทั สานุพฐั จ  ากดั บริษทั สานุพฐั จ  ากดั เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 287,500 บาท เสนอราคา 287,500 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

34 จา้งเหมาเสริมไหล่ทางถนนคสล. ม.19 337,000               เฉพาะเจาะจง หจก.นฐัภทั 87 หจก.นฐัภทั 87 เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 337,000 บาท เสนอราคา 337,000 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

35 จา้งเหมาท าป้ายประชาสมัพนัธ์ ตามโครงการส่ง 10,420                 เฉพาะเจาะจง น ้าเหนือโฆษณา น ้าเหนือโฆษณา เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสริมสุขภาพและการป้องกนัโรคในชุมชน ปี2565 เสนอราคา 10,420 บาท เสนอราคา 10,420 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

36 จา้งเหมาติดตั้งผา้ม่านและมู่ล่ีภายในส านกังาน 10,370 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิราภรณ์  อรชุนวงศ์ น.ส.จิราภรณ์  อรชุนวงศ์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

(กองช่าง) จ านวน 3 รายการ เสนอราคา 10,370 บาท เสนอราคา 10,370 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

37 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล จ านวน 3 รายการ 14,180 เฉพาะเจาะจง น ้าเหนือโฆษณา น ้าเหนือโฆษณา เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 14,180 บาท เสนอราคา 14,180 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

38 จา้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์(ส านกัปลดั) 750 เฉพาะเจาะจง พี.พี.เซมิคอนดัก๊เตอร์ พี.พี.เซมิคอนดัก๊เตอร์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 750 บาท เสนอราคา 750 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

39 จา้งเหมาท าป้ายรณรงค ์ตามโครงการจดัระบบ 1,440 เฉพาะเจาะจง ฮายด้ี มีเดีย ฮายด้ี มีเดีย เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

การแพทยฉุ์กเฉินประจ าต  าบล ปี2565 เสนอราคา 1,440 บาท เสนอราคา 1,440 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

40 จา้งเหมาตรวจเช็ครถยนต ์กล 2931 13,220 เฉพาะเจาะจง อู่วิสุทธ์ิยนต ์2 อู่วิสุทธ์ิยนต ์2 เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ม.25 เสนอราคา 13,220 บาท เสนอราคา 13,220 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

เทศบาลต าบลงิว้  อ าเภอเทิง เชียงราย



แบบ สขร 1

ที่ งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธีิซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ดัเลือก

ราคากลาง ราคาที่เสนอ โดยสังเขป

41 จา้งเหมาตรวจเช็คเคร่ืองปร้ินเตอร์ 210 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 210 บาท เสนอราคา 210 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

42 จา้งเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนตส่์วนกลาง 12,947                 เฉพาะเจาะจง หจก.ประเสริฐเอม็ทีวี หจก.ประเสริฐเอม็ทีวี เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

81-7994 เสนอราคา 12,947 บาท เสนอราคา 12,947 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

43 จา้งเหมาลงดินถมถนนการเกษตร พร้อมปรับเกล่ีย 16,000                 เฉพาะเจาะจง หจก.นฐัภทั 87 หจก.นฐัภทั 87 เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เรียบ ม.4 เสนอราคา 16,000 บาท เสนอราคา 16,000 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

เทศบาลต าบลงิว้  อ าเภอเทิง เชียงราย


