
แบบ สขร 1

ที่ งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วธีิซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คดัเลือก

ราคากลาง ราคาที่เสนอ โดยสังเขป

1 จา้งบริการช่วยงานภายในกองคลงั 54,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.พิชญา ไชยราช น.ส.พิชญา ไชยราช เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

2 จา้งบริการช่วยงานภายในกองคลงั 54,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.จนัทร์จิรา จิราพฒัน์ธิคุณ น.ส.จนัทร์จิรา จิราพฒัน์ธิคุณ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

3 จา้งบริการช่วยงานภายในกองช่าง 54,000 เฉพาะเจาะจง นายชยนัพล หม่ืนดวง นายชยนัพล หม่ืนดวง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

4 จา้งบริการช่วยงานภายในกองช่าง 54,000 เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา  ตะติ นายกฤษดา  ตะติ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

5 จา้งบริการช่วยงานภายในกองช่าง 54,000 เฉพาะเจาะจง นายรักษพล   กาศุก นายรักษพล   กาศุก เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

6 จา้งบริการช่วยงานภายในกองช่าง 54,000 เฉพาะเจาะจง นายชาญณรงค ์ กองพรม นายชาญณรงค ์ กองพรม เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

7 จา้งบริการช่วยงานภายใน ปภ. 54,000 เฉพาะเจาะจง นายปิยะวตัร ยศพรม นายปิยะวตัร ยศพรม เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

8 จา้งบริการช่วยงานภายในสาธารณสุข 54,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.รจนา หลวงแกว้ น.ส.รจนา หลวงแกว้ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2565

เทศบาลต าบลงิว้  อ าเภอเทงิ เชียงราย
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9 จา้งบริการช่วยงานภายในสาํนกัปลดั 54,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริกานดา กนัปลา น.ส.ศิริกานดา กนัปลา เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

10 จา้งบริการช่วยงานภายในสาํนกัปลดั 54,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุดารัตน์  ผดัเวิ้น น.ส.สุดารัตน์  ผดัเวิ้น เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

11 จา้งบริการช่วยงานภายในสาํนกัปลดั 54,000 เฉพาะเจาะจง นางบวัพิตร  ใจคาํ นางบวัพิตร  ใจคาํ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

12 จา้งบริการช่วยงานภายในสาํนกัปลดั 54,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สายชล กาํเนิดสูง น.ส.สายชล กาํเนิดสูง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

13 จา้งบริการช่วยงานภายในสาํนกัปลดั 54,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.อญัชุลี  ลินใจ น.ส.อญัชุลี  ลินใจ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

14 จา้งบริการช่วยงานภายในสาํนกัปลดั 54,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สาลินี  ไชยมงคล น.ส.สาลินี  ไชยมงคล เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

15 จา้งบริการช่วยงานภายในสาํนกัปลดั 54,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.เจนอกัษร  ไชยมงคล น.ส.เจนอกัษร  ไชยมงคล เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

16 จา้งบริการช่วยงานภายในสาํนกัปลดั 54,000 เฉพาะเจาะจง นายพนม  โกดถา นายพนม  โกดถา เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2565

เทศบาลต าบลงิว้  อ าเภอเทงิ เชียงราย
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17 จา้งบริการช่วยงานภายในสาํนกัปลดั 54,000 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ ์ หาญปันบตุร นายสมพงษ ์ หาญปันบตุร เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ประจาํรถขยะ เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

18 จา้งบริการช่วยงานภายในสาํนกัปลดั 54,000 เฉพาะเจาะจง นายชาญชยั สิงห์เพชร นายชาญชยั สิงห์เพชร เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ประจาํรถขยะ เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

19 จา้งบริการช่วยงานภายในสาํนกัปลดั 54,000 เฉพาะเจาะจง นายสนัติ รักดี นายสนัติ รักดี เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ประจาํเตาเผาขยะ เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

20 จา้งบริการช่วยงานภายในสาํนกัปลดั 54,000 เฉพาะเจาะจง นายชาติ มามงคล นายชาติ มามงคล เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ประจาํเตาเผาขยะ เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

21 จา้งบริการช่วยงานภายในสาํนกัปลดั 54,000 เฉพาะเจาะจง นายพยพั  เพช็รกลบั นายพยพั  เพช็รกลบั เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ประจาํรถขยะ เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

22 จา้งบริการช่วยงานภายในสาํนกัปลดั 54,000 เฉพาะเจาะจง นายธนากร  ใจจา นายธนากร  ใจจา เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ประจาํเตาเผาขยะ เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

23 จา้งบริการช่วยงานภายในสาํนกัปลดั 54,000 เฉพาะเจาะจง นายเรวติั  อุ่นหลา้ นายเรวติั  อุ่นหลา้ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ประจาํเตาเผาขยะ เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

24 จา้งบริการช่วยงาน ร.ร. เทศบาลตาํบลง้ิว 54,000 เฉพาะเจาะจง นายเด่นสยาม อุ่นหลา้ นายเด่นสยาม อุ่นหลา้ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

(ศรีสวา่ง) เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

เทศบาลต าบลงิว้  อ าเภอเทงิ เชียงราย
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25 จา้งบริการช่วยงาน ร.ร. เทศบาลตาํบลง้ิว 54,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล ไชยชมภู นายณัฐพล ไชยชมภู เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

(ศรีสวา่ง) เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

26 จา้งบริการช่วยงาน ร.ร. เทศบาลตาํบลง้ิว 54,000 เฉพาะเจาะจง นางดาราวรรณ ศรีลาศกัด์ิ นางดาราวรรณ ศรีลาศกัด์ิ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

(ศรีสวา่ง) เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

27 จา้งบริการช่วยงาน ศพด. เทศบาลตาํบลง้ิว 54,000 เฉพาะเจาะจง นางฉลอง แกว้นวน นางฉลอง แกว้นวน เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

28 จา้งบริการช่วยงาน ศพด. เทศบาลตาํบลง้ิว 54,000 เฉพาะเจาะจง นายณรงค ์ธนะนอ้ย นายณรงค ์ธนะนอ้ย เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

29 จา้งบริการช่วยงานภายในกองคลงั 54,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรัณยา ศิริหลา้ นางสาวภรัณยา ศิริหลา้ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 54,000 บาท เสนอราคา 54,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

30 จา้งบริการปฎิบติังานประจาํ ณ ศูนยป์ฎิบติั 8,400 เฉพาะเจาะจง นายสถาพร ป่ินแกว้ นายสถาพร ป่ินแกว้ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. เสนอราคา 8,400 บาท เสนอราคา 8,400 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

31 จา้งบริการปฎิบติังานประจาํ ณ ศูนยป์ฎิบติั 8,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนรวี อินป๋ัน นางสาวมนรวี อินป๋ัน เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. เสนอราคา 8,400 บาท เสนอราคา 8,400 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

32 จา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั 121,401 เฉพาะเจาะจง นางละเอียด แกว้จนัทร์เป็ง นางละเอียด แกว้จนัทร์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ศพด.เทศบาลตาํบลง้ิว เสนอราคา 121,401 บาท เสนอราคา 121,401 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด
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33 จา้งเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค ์ม.2 998,000 E-bidding หจก.ธนญัชนกคา้วสัดุ หจก.ธนญัชนกคา้วสัดุ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 998,000 บาท เสนอราคา 998,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

34 จา้งเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกเพ่ือการเกษตร 331,000              เฉพาะเจาะจง หจก.นทัธภสั ก่อสร้าง หจก.นทัธภสั ก่อสร้าง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ม.4,7,12,17,19,24 เสนอราคา 331,000 บาท เสนอราคา 331,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

35 จา้งเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกเพ่ือการเกษตร 99,500 เฉพาะเจาะจง แสงทวีก่อสร้าง แสงทวีก่อสร้าง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

พร้อมปรับเกล่ียเรียบ ม.3,5,15,20,21,25 (สายนอก) 2 จุด เสนอราคา 99,500 บาท เสนอราคา 99,500 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

36 จา้งเหมาวางทอ่ระบายนํ้า คสล. ม.19 323,000 เฉพาะเจาะจง หจก.นทัธภสั ก่อสร้าง หจก.นทัธภสั ก่อสร้าง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

บา้นม่อนพญาอินทร์ เสนอราคา 323,000 บาท เสนอราคา 323,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

37 จา้งเหมาปรับปรุงถนนหินคลุกเพ่ือการเกษตร 99,500 เฉพาะเจาะจง หจก.นทัธภสั ก่อสร้าง หจก.นทัธภสั ก่อสร้าง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

พร้อมปรับเกล่ียเรียบ สายห้วยง้ิว เสนอราคา 99,500 บาท เสนอราคา 99,500 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

38 เช่าพ้ืนท่ีโดเมนเนมพร้อมบริการดูแลเวบ็ไซต์ 7,383 เฉพาะเจาะจง บ.ไอทีโกลโบล จาํกดั บ.ไอทีโกลโบล จาํกดั เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 7,383 บาท เสนอราคา 7,383 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

39 จา้งเหมาวางทอ่ระบายนํ้า คสล.ชนิดอดัแรง ม.5 24,000 เฉพาะเจาะจง แสงทวีก่อสร้าง แสงทวีก่อสร้าง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 24,000 บาท เสนอราคา 24,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

40 จา้งเหมาตรวจเช็ครถจกัรยานยนต ์ 1,300                  เฉพาะเจาะจง บ.รุ่งโรจน์ยนต ์เทิง จาํกดั บ.รุ่งโรจน์ยนต ์เทิง จาํกดั เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

หมายเลขทะเบียน 1 กน 2719 ชร. เสนอราคา 1,300 บาท เสนอราคา 1,300 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2565
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41 จดัซ้ือนํ้ามนัเช้ือเพลิง ประจาํเดือนตุลาคม 70,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 70,000 บาท เสนอราคา 70,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

42 จดัซ้ือนํ้าด่ืมสาํนกังาน 35,000 เฉพาะเจาะจง สุทศัน์โอโซน สุทศัน์โอโซน เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 35,000 บาท เสนอราคา 35,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

43 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(สาํนกัปลดั) 15,160                เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

จาํนวน 4 รายการ เสนอราคา 15,160 บาท เสนอราคา 15,160 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

44 จดัซ้ือแบตเตอร่ีรถบรรทกุเอนกประสงค์ 7,160.00             เฉพาะเจาะจง ร้านต๋อยไดนาโม ร้านต๋อยไดนาโม เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

หมายเลขทะเบียน 40-0200 เชียงราย เสนอราคา 7,160 บาท เสนอราคา 7,160 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

45 จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน(กองช่าง) จาํนวน 8 รายการ 1,265 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 1,265 บาท เสนอราคา 1,265 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

46 จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จาํนวน 2 รายการ 11,663                เฉพาะเจาะจง หจก.กรีน เคมีคอล เซอร์วิส หจก.กรีน เคมีคอล เซอร์วิส เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 11,663 บาท เสนอราคา 11,663 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

47 จดัซ้ือวสัดุอบรมถงัดาํแบบฝาปิด 75,000.00           เฉพาะเจาะจง ปลอ้งไทยพาณิชย์ ปลอ้งไทยพาณิชย์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ตามโครงการกาํจดัขยะครบวงจร เสนอราคา 75,000 บาท เสนอราคา 75,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

48 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร(กองคลงั) 36,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอสเอสไอที เซ็นเตอร์จาํกดั บ.เอสเอสไอที เซ็นเตอร์จาํกดั เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 36,000 บาท เสนอราคา 36,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

สรุปผลการจัดซือ้จัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2565
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ราคากลาง ราคาที่เสนอ โดยสังเขป

49 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร(กองช่าง) 36,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอสเอสไอที เซ็นเตอร์จาํกดั บ.เอสเอสไอที เซ็นเตอร์จาํกดั เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 36,000 บาท เสนอราคา 36,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

50 จา้งเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร(สาํนกัปลดั) 36,000.00           เฉพาะเจาะจง บ.เอสเอสไอที เซ็นเตอร์จาํกดั บ.เอสเอสไอที เซ็นเตอร์จาํกดั เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 36,000 บาท เสนอราคา 36,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

51 จา้งเหมาเช่าเตาเผาขยะ 360,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มเคทีกรีนแอนดค์ลีน หจก.เอ็มเคทีกรีนแอนดค์ลีน เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 360,000 บาท เสนอราคา 360,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

52 จา้งเหมารถแทรกเตอร์ จาํนวน 1 คนั 150,000 เฉพาะเจาะจง นายนิเวศ ธะนวล นายนิเวศ ธะนวล เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 150,000 บาท เสนอราคา 150,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

เทศบาลต าบลงิว้  อ าเภอเทงิ เชียงราย
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