
เลขท่ีและวนัท่ี

ผูไ้ดรั้บการ เหตุผลท่ีคดัเลือก ของสญัญา

คดัเลือกและ โดยสรุป หรือขอ้ตกลง

ราคาท่ีตกซ้ือหรือ ในการซ้ือหรือ

จา้ง จา้ง

1
โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า

คอนกรีตเสรมิเหล็กพรอ้มฝาปิด 

และวางทอ่ระบายน ้าคอนกรีตไม่

เสรมิเหล็ก บา้นตองเกา้ ม.9

241,000.00       241,000.00           
เฉพาะเจาะจง

หจก.รุง่เรือง 108 คอนสตรคัช ั่น 241,000.00               
ราคาต ่าสุด

03/02/2563

2 โครงการตอ่เตมิอาคารศนูย์พฒันา

เด็กเล็กมว่งชุม บา้นมว่งชุม ม.7
248,500.00       248,500.00           เฉพาะเจาะจง หจก.รุง่เรือง 108 คอนสตรคัช ั่น 248,500.00               ราคาต ่าสุด 03/02/2563

3 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บา้นมว่งชุม ม.7
141,000.00       141,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ดอนศลิากอ่สรา้ง 141,000.00               ราคาต ่าสุด 04/02/2563

4
โครงการปรบัปรุงตอ่เตมิอาคาร

ศาลากลางหมูบ่า้น บา้นศรีลานนา 

ม.5

294,183.00       294,183.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ดอนศลิากอ่สรา้ง 294,183.00               ราคาต ่าสุด 04/02/2563

5 จดัซ้ืออาหารเสรมิ(นม)โรงเรียน 34,130.46         34,130.46             เฉพาะเจาะจง บรษิทัเชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 34,130.46                 ราคาต ่าสุด 05/02/2563

6 ซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่ 3,096.00           3,096.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เลศิการยาง 3,096.00                   ราคาต ่าสุด 06/02/2563

7 จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน 20,000.00         20,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสอื 20,000.00                 ราคาต ่าสุด 11/02/2563

8 จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้ง 4,260.00           4,260.00               เฉพาะเจาะจง รา้นชยัพานิช 4,260.00                   ราคาต ่าสุด 11/02/2563

9
โครงการสง่เสรมิและพฒันาการเด็ก

ปฐมวยัดา้นกจิกรรมกีฬาและออก

ก าลงักาย

6,200.00           6,200.00               เฉพาะเจาะจง รา้นจรนิทร์การคา้ 6,200.00                   ราคาต ่าสุด 17/02/2563

10 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 2,700.00           2,700.00               เฉพาะเจาะจง รา้นโปรปริน้ แอดเวอร์ ไทซิง่ 2,700.00                   ราคาต ่าสุด 18/02/2563

11 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก  บา้นตองเกา้  ม.9
58,000.00         58,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก. ดอนศลิากอ่สรา้ง 58,000.00                 ราคาต ่าสุด 19/02/2563

12 8,700.17           8,700.17               เฉพาะเจาะจง บรษิทั แองเจลิเวย์ จ ากดั 8,700.17                   ราคาต ่าสุด 21/02/2563

                                                                                                                                                                                                                                                                       แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนกุมภาพนัธ์ 2563

ส านกังานเทศบาลต าบลคร่ึง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 29  เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563

ล าดบั งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ



13 โครงการสง่เสรมิและท านุบ ารุงพระ

ศาสนา
2,200.00           2,200.00               เฉพาะเจาะจง รา้นโน้ตดไีซน์ 2,200.00                   ราคาต ่าสุด 24/02/2563

14 โครงการสง่เสรมิและท านุบ ารุงพระ

ศาสนา
1,250.00           1,250.00               เฉพาะเจาะจง รา้นจรนิทร์การคา้ 1,250.00                   ราคาต ่าสุด 24/02/2563

15
จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้งเพือ่ด าเนินการ

ตามโครงการขยายเขตระบบทอ่

ประปาภเูขา บา้นมว่งชุม หมู ่7

66,300.00         66,300.00             
เฉพาะเจาะจง

ชยัพานิช 66,300.00                 
ราคาต ่าสุด

27/02/2563

16 ซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่ 11,033.84         11,033.84             เฉพาะเจาะจง บรษิทั เชียงแสง (เชียงราย) จ ากดั 11,033.84                 ราคาต ่าสุด 28/02/2563

17 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            7,500.00                7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางก่ิง อาสายศ                     7,500.00 ราคาต ่าสุด 4/2/2563

18 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            7,500.00                7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิตา เมืองมูล                     7,500.00 ราคาต ่าสุด 4/2/2563

19 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            8,700.00                8,700.00 เฉพาะเจาะจง นายณฐัวฒิุ  สภูยศ                     8,700.00 ราคาต ่าสุด 4/2/2563

20 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            7,800.00                7,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวินยั เตปา                     7,800.00 ราคาต ่าสุด

21 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            7,200.00                7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสมสร อาสายศ                     7,200.00 ราคาต ่าสุด 4/2/2563

22 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            7,200.00                7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเด็จ ดวงทา                     7,200.00 ราคาต ่าสุด 4/2/2563

23 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            9,300.00                9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายณฐัวฒิุ  สภูยศ                     9,300.00 ราคาต ่าสุด 28/2/2563

24 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            9,300.00                9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวินยั เตปา                     9,300.00 ราคาต ่าสุด 28/2/2563

25 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            7,800.00                7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางก่ิง อาสายศ                     7,800.00 ราคาต ่าสุด 28/2/2563

26 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            7,800.00                7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิตา เมืองมูล                     7,800.00 ราคาต ่าสุด 28/2/2563

27 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            7,500.00                7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเด็จ ดวงทา                     7,500.00 ราคาต ่าสุด 28/2/2563

28 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            7,500.00                7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเด็จ ดวงทา                     7,500.00 ราคาต ่าสุด 28/2/2563


