
แบบ สขร 1

ที่ งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธีิซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลอืก

ราคากลาง ราคาที่เสนอ โดยสังเขป

1 จา้งบริการช่วยงานสาํนกัปลดั 45,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐกานต ์สุราเลิศ น.ส.ณัฐกานต ์สุราเลิศ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 45,000 บาท เสนอราคา 45,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

2 จา้งบริการช่วยงานกองคลงั 45,000                 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุวดี เหมยปัน น.ส.สุวดี เหมยปัน เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 45,000 บาท เสนอราคา 45,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

3 จา้งบริการปฎิบติังานประจาํ ณ ศนูยป์ฎิบติั 45,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนรวี อินป๋ัน นางสาวมนรวี อินป๋ัน เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. เสนอราคา 45,000 บาท เสนอราคา 45,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

4 จา้งบริการปฎิบติังานประจาํ ณ ศนูยป์ฎิบติั 45,000 เฉพาะเจาะจง นายสถาพร ป่ินแกว้ นายสถาพร ป่ินแกว้ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. เสนอราคา 45,000 บาท เสนอราคา 45,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

5 จา้งบริการช่วยงานกองการศึกษา 45,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุกญัญา วนัดี น.ส.สุกญัญา วนัดี เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 45,000 บาท เสนอราคา 45,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

6 จา้งเหมาปรับปรุงดินเพ่ือการเกษตรพร้อมปรับเกล่ียเรียบ167,500 เฉพาะเจาะจง แสงทวีก่อสร้าง แสงทวีก่อสร้าง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

จาํนวน 3 จุด ม.9,14,16 เสนอราคา 167,500 บาท เสนอราคา 167,500 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

7 จา้งเหมาวางท่อระบายนํ้า คสล.ชนิดอดัแรง 94,700 เฉพาะเจาะจง หจก.นทัธภสัก่อสร้าง หจก.นทัธภสัก่อสร้าง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ม.12 เสนอราคา 94,700 บาท เสนอราคา 94,700 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

8 จา้งเหมาจดัสถานท่ีและนิทรรศการ รวมอุปกรณ์ 15,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวิพล แกว้จนัทร์เป็ง นายวิพล แกว้จนัทร์เป็ง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ท่ีจาํเป็น ค่าบริการและค่าร้ือถอน พร้อมเกบ็กวาด เสนอราคา 15,000 บาท เสนอราคา 15,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด
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ที่ งานจัดซือ้จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วธีิซือ้/จ้าง ผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลอืก

ราคากลาง ราคาที่เสนอ โดยสังเขป

9 จา้งเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนตส่์วนกลาง 5,710.00              เฉพาะเจาะจง อู่วิสุทธ์ิยนต ์2 อู่วิสุทธ์ิยนต ์2 เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

หมายเลขทะเบียน นข 4319 เสนอราคา 5,710 บาท เสนอราคา 5,710 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

10 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองกรองนํ้า 3,600.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส.เคร่ืองกรองนํ้า ร้าน พี.เอส.เคร่ืองกรองนํ้า เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 3,600 บาท เสนอราคา 3,600 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

11 จา้งเหมาตรวจเช็ครถกระบะบรรทุก 8,217.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ประเสริฐ เอม็ พีวี หจก.ประเสริฐ เอม็ พีวี เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

(แบบแยกไดมี้เคร่ืองทุ่นแรง) หมายเลขทะเบียน 82-1379 เสนอราคา 8,217 บาท เสนอราคา 8,217 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

12 จา้งเหมาซ่อมคุรุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 2,050.00              เฉพาะเจาะจง พี.พี. เซมิคอนด๊ิกเตอร์ พี.พี. เซมิคอนด๊ิกเตอร์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

(สาํนกัปลดั) จาํนวน 3 เคร่ือง เสนอราคา 2,050 บาท เสนอราคา 2,050 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

13 จา้งเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนตส่์วนกลาง 17,000.00            เฉพาะเจาะจง อู่วิสุทธ์ิยนต ์2 อู่วิสุทธ์ิยนต ์2 เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

หมายเลขทะเบียน กค 7697 เสนอราคา 17,000 บาท เสนอราคา 17,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

14 จา้งเหมาตรวจเช็คเคร่ืองเจาะคอนกรีต 1,060.00              เฉพาะเจาะจง บ.รุ่งโรจน์ยนต ์เทิง จาํกดั บ.รุ่งโรจน์ยนต ์เทิง จาํกดั เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ระบบครัชต ์หมายเลข 095-60-0001 เสนอราคา 1,060 บาท เสนอราคา 1,060 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

15  จา้งเหมาทาํตรายาง (สาํนกัปลดั) 520.00                 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

จาํนวน 4 รายการ เสนอราคา 520 บาท เสนอราคา 520 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

16 จดัซ้ือนํ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 330,000.00          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

ประจาํเดือน พ.ย. 65 - มี.ค. 66 เสนอราคา 330,000 บาท เสนอราคา 330,000 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด
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17 จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน (สาํนกัปลดั) 6,837.00              เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

จาํนวน 16 รายการ เสนอราคา 6,837 บาท เสนอราคา 6,837 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

18 จดัซ้ือวสัดุสาํนกังาน (กองคลงั) 9,327.00              เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

จาํนวน 18 รายการ เสนอราคา 9,327 บาท เสนอราคา 9,327 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

19 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (สาํนกัปลดั) 4,125.00              เฉพาะเจาะจง เยาวเรศการคา้ เยาวเรศการคา้ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

จาํนวน 12 รายการ เสนอราคา 4,125 บาท เสนอราคา 4,125 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

20 จดัซ้ือนม รร.ในสงักดั สพฐ. 50,087.10            เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่เฟรชมิ้ลล์ เชียงใหม่เฟรชมิ้ลล์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 50,087.10 บาท เสนอราคา 50,087.10 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

21 จดัซ้ือนม รร.ทต.ง้ิว 14,779.80            เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่เฟรชมิ้ลล์ เชียงใหม่เฟรชมิ้ลล์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 14,779.80 บาท เสนอราคา 14,779.80 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

22 จดัซ้ือนม ศพด.ทต.ง้ิว 4,809.30              เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่เฟรชมิ้ลล์ เชียงใหม่เฟรชมิ้ลล์ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

เสนอราคา 4,809.30 บาท เสนอราคา 4,809.30 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

23 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 9,100.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเบิกบาน ร้านเบิกบาน เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

จาํนวน 7 รายการ เสนอราคา 9,100 บาท เสนอราคา 9,100 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด

24 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3,803.00              เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสือ หจก.สวนหนงัสือ เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั

จาํนวน 10 รายการ เสนอราคา 3,803 บาท เสนอราคา 3,803 บาท และเสนอราคาตํ่าสุด
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