
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2563 
ส านักงานเทศบาลต าบลครึ่ง  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 
ล าดับ  

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

 
วงเงินที่จะซื้อ 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างเหมา นางสาวเฟ่ืองฟ้า  โนจิต 7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวเฟ่ืองฟ้า  โนจิต นางสาวเฟ่ืองฟ้า  โนจิต ราคาต่ าสุด 70/2563 

ลว 31 ส.ค.63  
2 จ้างเหมานางสาวมณฑิตา  เมืองมูล 7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิตา  เมือง

มูล 
นางสาวมณฑิตา  เมือง

มูล 
ราคาต่ าสุด 71/2563 

ลว 31 ส.ค.63 
3 จ้างเหมานางสมสร  อาสายศ 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสมสร  อาสายศ นางสมสร  อาสายศ ราคาต่ าสุด 72/2563 

ลว 31 ส.ค.63 
4 จ้างเหมานายสมเด็จ  ดวงทา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสมเด็จ  ดวงทา นายสมเด็จ  ดวงทา ราคาต่ าสุด 73/2563 

ลว 31 ส.ค.63 
5 จ้างเหมานายฉัตรชัย  อาสายศ 7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย  อาสายศ นายฉัตรชัย  อาสายศ ราคาต่ าสุด 75/2563 

ลว 31 ส.ค.63 
6 จ้างเหมานางสาวจุฑารัตน์  ทะเย็น 6,600 6,600 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน์  ทะ

เย็น 
นางสาวจุฑารัตน์  ทะ

เย็น 
ราคาต่ าสุด 74/2563 

ลว 31 ส.ค.63 
7 ซื้อพันธุ์สัตว์น้ า 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  
เขต 2 เชียงราย 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด  

เขต 2 เชียงราย 

ราคาต่ าสุด 1/2563 
ลว 24 ส.ค.63 

8 จ้างปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล 38,500 38,500 เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต์ มณีวัน นายสงกรานต์ มณีวัน ราคาต่ าสุด 48/2563 
ลว 3 ส.ค.63 

9 จ้างโครงการรับสภาพแวดล้อมสิ่งอ านวย
ความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม
และปลอดภัย 

40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง นายอานันท์ ติ๊บโคตร นายอานันท์ ติ๊บโคตร ราคาต่ าสุด 49/2563 
ลว 4 ส.ค.63 
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ราคากลาง 
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ซื้อหรือจ้าง 
10 จ้างเหมารถไถ 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายเกียรติศักดิ์  วงเป็ง นายเกียรติศักดิ์  วงเป็ง ราคาต่ าสุด 50/2563 

ลว 11 ส.ค.63 
11 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 20,600 20,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเอ็นซี  

ซัพพลาย จ ากัด 
บริษัท เอ็นเอ็นซี  
ซัพพลาย จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 51/2563 
ลว 14 ส.ค.63 

12 ซ่อมบ ารุงรถบรรทุกอเนกประสงค์ 
(รถกระเช้าไฟฟ้า) 

13,158.86 13,158.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงแสง 
(เชียงราย) จ ากัด 

บริษัท เชียงแสง 
(เชียงราย) จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 52/2563 
ลว 21 ส.ค.63  

13 ซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง กธ 5681 
เชียงราย 

9,099.82 9,099.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท แองเจิลเวย์ 
จ ากัด 

บริษัท แองเจิลเวย์ 
จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 53/2563 
ลว 31 ส.ค.63 

14 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,864 12,864 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ หจก.สวนหนังสือ ราคาต่ าสุด 68/2563 
ลว 5 ส.ค.63 

15 ซื้อวัสดุส านักงาน 15,247 15,247 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ หจก.สวนหนังสือ ราคาต่ าสุด 69/2563 
ลว 5 ส.ค.63 

16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สป 17,850 17,850 เฉพาะเจาะจง ร้านที.เค.ซัพพลาย 
เชียงราย 

ร้านที.เค.ซัพพลาย 
เชียงราย 

ราคาต่ าสุด 70/2563 
ลว 6 ส.ค.63 

17 ซื้อวัสดุการเกษตร สป 17,811 17,811 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยพานิช ร้านชัยพานิช ราคาต่ าสุด 71/2563 
ลว 6 ส.ค.63 
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ซื้อหรือจ้าง 
18 ซื้อวัสดุส านักงาน 29,538 29,538 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ หจก.สวนหนังสือ ราคาต่ าสุด 72/2563 

ลว 6 ส.ค.63 
19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 26,229 26,229 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.ซี มินิมาร์ท ร้าน เจ.ซี มินิมาร์ท ราคาต่ าสุด 73/2563 

ลว 6 ส.ค.63 
20 ซื้อปุ๋ยตามโครงการนาแปลงใหญ่ 3,700 3,700 เฉพาะเจาะจง ร้านสิทธิพลพาณิชย์ ร้านสิทธิพลพาณิชย์ ราคาต่ าสุด 74/2563 

ลว 11 ส.ค.63  
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 6,660 6,660 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี หจก.เควีซี ราคาต่ าสุด 75/2563 

ลว 14 ส.ค.63 
22 ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะ

เห็ด 
595 595 เฉพาะเจาะจง บัณฑิตวิทยา บัณฑิตวิทยา ราคาต่ าสุด 77/2563 

ลว 18 ส.ค.63 

22 ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะ
เห็ด 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร อุปละ นายพงศกร อุปละ ราคาต่ าสุด 77/2563 
ลว 18 ส.ค.63 

24 ซื้อวัสดุโครงการบริหารจัดการขยะแบบ
บูรณาการ 

1,660 1,660 เฉพาะเจาะจง หจก. เฟิร์ส เครื่องเขียน 
แอนด์ ก๊อปปี้ปริ้น 

หจก. เฟิร์ส เครื่องเขียน 
แอนด์ ก๊อปปี้ปริ้น 

ราคาต่ าสุด 78/2563 
ลว 18 ส.ค.63 

25 ซื้อถุงผ้า 2,240 2,240 เฉพาะเจาะจง ร้านกระเป๋าผ้าดิบ
เชียงราย 

ร้านกระเป๋าผ้าดิบ
เชียงราย 

ราคาต่ าสุด 79/2563 
ลว 18 ส.ค.63 

 
 
 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2563 
ส านักงานเทศบาลต าบลครึ่ง  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 
ล าดับ  

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

 
วงเงินที่จะซื้อ 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 
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ซื้อหรือจ้าง 
26 ซื้อวัสดุโครงการจัดการขยะอินทรีย์ใน

ครัวเรือน 
1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นางนิรากร มิยาซากิ นางนิรากร มิยาซากิ ราคาต่ าสุด 80/2563 

ลว 18 ส.ค.63 
27 ซื้อพันธุ์ไม้และวัสดุ 9,850 9,850 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์สวย ร้านจันทร์สวย ราคาต่ าสุด 81/2563 

ลว 21 ส.ค.63 
28 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน กองคลัง 15,600 15,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 

เอ็ม จ ากัด 
บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 

เอ็ม จ ากัด 
ราคาต่ าสุด 82/2563 

ลว 25 ส.ค.63  
29 ซื้อวัสดุตามโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริม

การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1,161 1,161 เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนังสือ หจก. สวนหนังสือ ราคาต่ าสุด 83/2563 

ลว 25 ส.ค.63 
30 ซื้อวัสดุส านักงาน กศ. 1,430 1,430 เฉพาะเจาะจง หจก. สวนหนังสือ หจก. สวนหนังสือ ราคาต่ าสุด 84/2563 

ลว 25 ส.ค.63 

31 จัดซื้อวัสดุตามโครงการอบรมการท าสบู่
และแชมพูจากสมุนไพร 

3,400 3,400 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.พี.เชียงราย
เคมีภัณฑ์ 

หจก.พี.พี.เชียงราย
เคมีภัณฑ์ 

ราคาต่ าสุด 85/2563 
ลว 25 ส.ค.63 

32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กศ. 7,670 7,670 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.เค.ซัพพลาย 
เชียงราย 

หจก.ที.เค.ซัพพลาย 
เชียงราย 

ราคาต่ าสุด 86/2563 
ลว 26 ส.ค.63 

33 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ สป. 16,350 16,350 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.เค.ซัพพลาย 
เชียงราย 

หจก.ที.เค.ซัพพลาย 
เชียงราย 

ราคาต่ าสุด 87/2563 
ลว 26 ส.ค.63 
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ซื้อหรือจ้าง 
34 ซื้อครุภัณฑ์ส ารวจ 38,000 38,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงราย ซี.ไอ.จี. หจก.เชียงราย ซี.ไอ.จี. ราคาต่ าสุด 90/2563 

ลว 26 ส.ค.63 
35  ซื้อวัสดุโครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชน

เข้มแข็ง 
600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านละไมพาณิชย์ ร้านละไมพาณิชย์ ราคาต่ าสุด 93/2563 

ลว 27 ส.ค.63 
36 โครงการก่อสร้างหอถังสูงคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านครึ่งใต้ ม.3 
299,000 299,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรือง 108 คอน

สตรัคชั่น 
หจก.รุ่งเรือง 108 คอน

สตรัคชั่น 
ราคาต่ าสุด 22/2563 

ลว 17 ส.ค.63  
37 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านประชาภิวัฒน์ หมู่ 10 
64,000 64,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรือง 108 คอน

สตรัคชั่น 
หจก.รุ่งเรือง 108 คอน

สตรัคชั่น 
ราคาต่ าสุด 23/2563 

ลว 20 ส.ค.63 
38 จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  

บ้านหลวงใหม่พัฒนา หมู่ 8 
233,000 233,000 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรือง 108 คอน

สตรัคชั่น 
หจก.รุ่งเรือง 108 คอน

สตรัคชั่น 
ราคาต่ าสุด 24/2563 

ลว 27 ส.ค.63 

39 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์ป่าสุสาน บ้านหลวงใหม่
พัฒนา หมู่ที่ 8 

70,000 70,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดอนศิลาก่อสร้าง หจก.ดอนศิลาก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 25/2563 
ลว 31 ส.ค.63 

 
 


