
แบบ สขร 1

ที่ งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืก

ราคากลาง ราคาที่เสนอ โดยสังเขป

1 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน(ส านกัปลดั) 1 รายการ 52,500 เฉพาะเจาะจง ปลอ้งไทยพาณิชย์ ปลอ้งไทยพาณิชย์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 52,500 บาท เสนอราคา 52,500 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

2 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

3 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เดือน กนัยายน 2565 80,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 80,000 บาท เสนอราคา 80,000 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

4 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(กองคลงั)จ านวน 13 รายการ 11,401 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 11,401 บาท เสนอราคา 11,401 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

5 จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 7 รายการ 28,512 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายการดบัเพลิง หจก.เชียงรายการดบัเพลิง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 28,512 บาท เสนอราคา 28,512 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

6 จดัซ้ือโตะ๊ท างานเหล็ก/เกา้อ้ีลอ้เล่ือน (ส านกัปลดั) 20,500 เฉพาะเจาะจง บริษทัสุขใจเอ็มแอนดเ์อ็ม บริษทัสุขใจเอ็มแอนดเ์อ็ม เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 20,500 บาท เสนอราคา 20,500 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

7 จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 20 ช่อง จ  านวน 1 ตู้ 3,400 เฉพาะเจาะจง บริษทัสุขใจเอ็มแอนดเ์อ็ม บริษทัสุขใจเอ็มแอนดเ์อ็ม เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 3,400 บาท เสนอราคา 3,400 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

8 จดัซ้ือวสัดุตามโครงการก าจดัขยะครบวงจร ปี 2565 18,074 เฉพาะเจาะจง หจก.สุบินพาณิชย์ หจก.สุบินพาณิชย์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

จ านวน 16 รายการ เสนอราคา 18,074 บาท เสนอราคา 18,074 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดอืน กนัยายน 2565

เทศบาลต าบลงิว้  อ าเภอเทิง เชียงราย



แบบ สขร 1

ที่ งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคา เหตุผลที่คดัเลอืก

ราคากลาง ราคาที่เสนอ โดยสังเขป

9 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า (กองช่าง) จ านวน 8 รายการ 40,000 เฉพาะเจาะจง เมืองเทิงการไฟฟ้า เมืองเทิงการไฟฟ้า เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 40,000 บาท เสนอราคา 40,000 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

10 จา้งเหมาตรวจเช็คคอมพิวเตอร์(กองคลงั) 1,350 เฉพาะเจาะจง พี พี เซมิคอนดัก๊เตอร์ พี พี เซมิคอนดัก๊เตอร์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 1,350 บาท เสนอราคา 1,350 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

11 จา้งเหมาตรวจเช็ครถขดุตีนตะขาบ จ านวน 9 รายการ 8,360 เฉพาะเจาะจง อู่วิสุทธ์ิยนต ์2 อู่วิสุทธ์ิยนต ์2 เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ทะเบียน ตฒ 776 เชียงราย เสนอราคา 8,360 บาท เสนอราคา 8,360 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

12 จา้งบริการคนงานประจ าเตาเผาขยะ 9,000 เฉพาะเจาะจง นายสนัติ  รักดี นายสนัติ  รักดี เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

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

13 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

14 จา้งเหมาเสริมไหล่ทาง คสล. ม.19 337,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นฐัภทั 87 หจก.นฐัภทั 87 เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

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

15 จา้งเหมาวางท่อระบายน ้าคสล.ชนิดอดัแรง ม.7 139,500 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองเทิงก่อสร้าง หจก.เมืองเทิงก่อสร้าง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 139,500 บาท เสนอราคา 139,500 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

16 จา้งเหมาก่อสร้างถนนคสล. ม.20 180,500 เฉพาะเจาะจง บริษทั สานุพฐั จ  ากดั บริษทั สานุพฐั จ  ากดั เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 180,500 บาท เสนอราคา 180,500 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดอืน กนัยายน 2565

เทศบาลต าบลงิว้  อ าเภอเทิง เชียงราย



แบบ สขร 1

ที่ งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธีิซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีค่ดัเลือก

ราคากลาง ราคาที่เสนอ โดยสังเขป

17 จา้งเหมาก่อสร้างร้ัวโป่งแดง ม.13 275,700 เฉพาะเจาะจง เทิงเจริญชยัพานิช เทิงเจริญชยัพานิช เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 275,700 บาท เสนอราคา 275,700 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

18 จา้งเหมาวางท่อระบายน ้าคสล.ชนิดอดัแรง ม.23 309,500 เฉพาะเจาะจง หจก.เมืองเทิงก่อสร้าง หจก.เมืองเทิงก่อสร้าง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

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

19 จา้งเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย 2 จุด 73,000 เฉพาะเจาะจง แสงทวีก่อสร้าง แสงทวีก่อสร้าง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

(สายนอก) เสนอราคา 73,000 บาท เสนอราคา 73,000 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

20 จา้งเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย 7 จุด 426,600 เฉพาะเจาะจง แสงทวีก่อสร้าง แสงทวีก่อสร้าง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

(สายนอก) เสนอราคา 426,600 บาท เสนอราคา 426,600 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

21 จา้งเหมาวางท่อประปา PVC ม.9 468,000.00          (e-bidding) หจก.ส.ชชัวาลยก่์อสร้าง หจก.ส.ชชัวาลยก่์อสร้าง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 468,000 บาท เสนอราคา 468,000 บาท และเสนอราคาต ่าสุด

เทศบาลต าบลงิว้  อ าเภอเทิง เชียงราย

สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดือน กนัยายน 2565


