
เลขท่ีและวนัท่ี

ผูไ้ดรั้บการ เหตุผลท่ีคดัเลือก ของสญัญา

คดัเลือกและ โดยสรุป หรือขอ้ตกลง

ราคาท่ีตกซ้ือหรือ ในการซ้ือหรือ

จา้ง จา้ง

1 จดัซ้ือน ้าดืม่ 4,124.00        4,124.00             เฉพาะเจาะจง รา้นพรเจรญิ 4,124.00                    ราคาต ่าสุด 01/04/2563

2 จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน 28,644.00      28,644.00           เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสอื 28,644.00                  ราคาต ่าสุด 01/04/2563

3 จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้ง 27,503.00      27,503.00           เฉพาะเจาะจง ชยัพานิช 27,503.00                  ราคาต ่าสุด 01/04/2563

4 จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ 14,600.00      14,600.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ที.เค.ซพัพลาย เชียงราย 14,600.00                  ราคาต ่าสุด 01/04/2563

5 จดัซ้ือวสัดงุานบา้นงานครวั 26,424.00      26,424.00           เฉพาะเจาะจง รา้นเจ ซี มนิิมาร์ท 26,424.00                  ราคาต ่าสุด 02/04/2563

6 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 21,075.76      21,075.76           เฉพาะเจาะจง หจก.59 กา้วหน้า 21,075.76                  ราคาต ่าสุด 02/04/2563

7 ลา้งแอร์รถยนต์ 2,400.00        2,400.00             เฉพาะเจาะจง หจก.บญุสง่กจิการแอร์ (2009) 2,400.00                    ราคาต ่าสุด 08/04/2563

8 ซอ่มแซมเครือ่งเสยีง 1,420.00        1,420.00             เฉพาะเจาะจง รา้นไพศาลไดนาโม 1,420.00                    ราคาต ่าสุด 08/04/2563

9 ซอ่มแซมเครือ่งเสยีง 2,700.00        2,700.00             เฉพาะเจาะจง รา้นไพศาลไดนาโม 2,700.00                    ราคาต ่าสุด 08/04/2563

10 จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน 5,439.00        5,439.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสอื 5,439.00                    ราคาต ่าสุด 08/04/2563

11 จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้ง 45,896.00      45,896.00           เฉพาะเจาะจง รา้นชยัพานิช 45,896.00                  ราคาต ่าสุด 08/04/2563

12 จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้ง 50,610.00      50,610.00           เฉพาะเจาะจง รา้นชยัพานิช 50,610.00                  ราคาต ่าสุด 08/04/2563

13 ซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่ 29,600.00      29,600.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เลศิการยาง 29,600.00                  ราคาต ่าสุด 13/04/2563

14
โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมอาคารศนูย์

พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลครึง่ บา้น

ครึง่เหนือ ม.2

99,000.00      99,000.00           
เฉพาะเจาะจง

นายสงกรานต์  มณีวนั 99,000.00                  
ราคาต ่าสุด

15/04/2563

15 โครงการขดุลอกล าหว้ยครึง่ บา้นครึง่

เหนือ ม.2
47,000.00      47,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ดอนศลิากอ่สรา้ง 47,000.00                  ราคาต ่าสุด 15/04/2563

                                                                                                                                                                                                                                                               แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนเมษายน 2563

ส านกังานเทศบาลต าบลคร่ึง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30  เดือนเมษายน พ.ศ.2563

ล าดบั งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ



16
โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรีต

เสรมิเหล็กพรอ้มฝาปิด และวางทอ่

ระบายน ้าคอนกรีตไมเ่สรมิเหล็ก บา้น

หลวง ม.4

92,500.00      92,500.00           
เฉพาะเจาะจง

หจก.รุง่เรือง 108 คอนสตรคัช ั่น 92,500.00                  
ราคาต ่าสุด

16/04/2563

17 จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้ง 10,806.00      10,806.00           เฉพาะเจาะจง รา้นชยัพานิช 10,806.00                  ราคาต ่าสุด 16/04/2563

18 โครงการขดุลอกสระเก็บน ้าหว้ยขา้ว

หลามบา้นตองเกา้ ม.9
310,000.00    310,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ดอนศลิากอ่สรา้ง 310,000.00                ราคาต ่าสุด 17/04/2563

19 ซอ่มแซมยานพาหนะและขนสง่ 4,500.00        4,500.00             เฉพาะเจาะจง รา้นแดง  ภชิยัยานยนต์ 4,500.00                    ราคาต ่าสุด 20/04/2563

20 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 360.00           360.00                เฉพาะเจาะจง รา้นโน้ตดไีซน์ 360.00                       ราคาต ่าสุด 20/04/2563

21
จดัซ้ือรถบรรทุกน ้าดบัเพลงิ

อเนกประสงค์ ขนาดความจุ 8,000 ลติร

 ชนิด 6 ลอ้ จ านวน 1 คนั

3,459,000.00 3,459,000.00      e-bidding
บรษิทั วนิเนอร์ ซพัพลาย แอนด์ เอ็นจิ

เนียริง่ จ ากดั
3,459,000.00             ราคาต ่าสุด 27/04/2563

22
ซอ่มแซมถนนลูกรงัเพือ่เกษตรดว้ยหนิ

คลุกพรอ้มปรบัเกลีย่ บา้นไชยปราการ 

หมู ่11

89,500.00      89,500.00           เฉพาะเจาะจง หจก. ดอนศลิากอ่สรา้ง 89,500.00                  ราคาต ่าสุด 28/04/2563

23 จดัซ้ือรถยนต์สว่นกลาง รถบรรทุก 

(ดเีซล) แบบดบัเบิล้แคบ
845,000.00    845,000.00         e-bidding บรษิทั โตโยตา้เชียงราย จ ากดั 845,000.00                ราคาต ่าสุด 29/04/2563

24 จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ 300.00           300.00                เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพวิเตอร์ 300.00                       ราคาต ่าสุด 29/04/2563

25 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บา้นสา้น ม.1
107,500.00    107,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ดอนศลิากอ่สรา้ง 107,500.00                ราคาต ่าสุด 30/04/2563

26 โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บา้นหลวง ม.4
170,000.00    170,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ดอนศลิากอ่สรา้ง 170,000.00                ราคาต ่าสุด 30/04/2563

27 โครงการกอ่สรา้งโรงจอดรถเทศบาล

ต าบลครึง่
249,000.00    249,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.รุง่เรือง 108 คอนสตรคัช ั่น 249,000.00                ราคาต ่าสุด 30/04/2563

28 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ         7,500.00              7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเด็จ ดวงทา                      7,500.00 ราคาต ่าสุด 2/4/2563

29 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ         3,600.00              3,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑารัตน์  ทะเยน็                      3,600.00 ราคาต ่าสุด 15/4/2563

30 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ         3,600.00              3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายฉตัรชยั  อาสายศ                      3,600.00 ราคาต ่าสุด 15/4/2563

31 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ         2,700.00              2,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เฟ่ืองฟ้า โนจิต                      2,700.00 ราคาต ่าสุด 21/4/2563


