
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2563 
ส านักงานเทศบาลต าบลครึ่ง  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 
ล าดับ  

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

 
วงเงินที่จะซื้อ 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 ซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง ขก 5089 

เชียงราย 
2,764.43 2,764.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเชียงราย 

จ ากัด 
บริษัท โตโยต้าเชียงราย 

จ ากัด 
ราคาต่ าสุด 54/2563 

ลว 2 ก.ย.63  
2 จ้างซ่อมเครื่องเจาะคอนกรีต 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงราย ซี.ไอ.จี. หจก.เชียงราย ซี.ไอ.จี. ราคาต่ าสุด 55/2563 

ลว 22 ก.ย.63 
3 ซื้อนมโรงเรียน เดือน ก.ย. 63 35,795.20 35,795.20 เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรช

มิลค์ จ ากัด 
บริษัทเชียงใหม่เฟรช

มิลค์ จ ากัด 
ราคาต่ าสุด 94/2563 

ลว 1 ก.ย63 
4 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน สป. 16,700 16,700 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ หจก.สวนหนังสือ ราคาต่ าสุด 95/2563 

ลว 2 ก.ย.63 
5 จัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 

กิโลวัตต์ 
52,000 52,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงราย ซี.ไอ.จี. หจก.เชียงราย ซี.ไอ.จี. ราคาต่ าสุด 96/2563 

ลว 15 ก.ย.63 
6 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 2,900 2,900 เฉพาะเจาะจง ร้านละไมพาณิชย์ ร้านละไมพาณิชย์ ราคาต่ าสุด 97/2563 

ลว 8 ก.ย.63 
7 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 2,150 2,150 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.พี.เชียงราย

เคมีภัณฑ์ 
หจก.พี.พี.เชียงราย

เคมีภัณฑ์ 
ราคาต่ าสุด 98/2563 

ลว 8 ก.ย.63 
8 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 2,250 2,250 เฉพาะเจาะจง นายอินตา  ธิชาญ นายอินตา  ธิชาญ ราคาต่ าสุด 99/2563 

ลว 8 ก.ย.63 
9 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง จุ๊บจิ๊บเฟอร์นิเจอร์ จุ๊บจิ๊บเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ าสุด 100/2563 

ลว 9 ก.ย.63 
 

 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม 2563 
ส านักงานเทศบาลต าบลครึ่ง  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 
ล าดับ  

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

 
วงเงินที่จะซื้อ 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
10 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน กองช่าง 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ หจก.สวนหนังสือ ราคาต่ าสุด 101/2563 

ลว 9 ก.ย.63 
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 36,025 36,025 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยพานิช ร้านชัยพานิช ราคาต่ าสุด 102/2563 

ลว 11 ก.ย.63 
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 26,662 26,662 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยพานิช ร้านชัยพานิช ราคาต่ าสุด 103/2563 

ลว 11 ก.ย.63 
13 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 15,500 15,500 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาพรการค้า หจก.ธนาพรการค้า ราคาต่ าสุด 104/2563 

ลว 14 ก.ย.63 
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเทิง ปริ้นเตอร์ ร้านเมืองเทิง ปริ้นเตอร์ ราคาต่ าสุด 105/2563 

ลว 14 ก.ย.63 
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 13,200 13,200 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.เค.ซัพพลาย 

เชียงราย 
หจก.ที.เค.ซัพพลาย 

เชียงราย 
ราคาต่ าสุด 106/2563 

ลว 14 ก.ย.63 
16 ซื้อวัสดุส านักงาน กองคลัง 20,607 20,607 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ หจก.สวนหนังสือ ราคาต่ าสุด 107/2563 

ลว 15 ก.ย.63 
17 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง ร้านสวนประพจน์ ร้านสวนประพจน์ ราคาต่ าสุด 108/2563 

ลว 16 ก.ย.63 
 
 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน 2563 
ส านักงานเทศบาลต าบลครึ่ง  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 

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

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

 
วงเงินที่จะซื้อ 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 34,500 34,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเอ็นซี ซัพ

พลาย จ ากัด 
บริษัท เอ็นเอ็นซี ซัพ

พลาย จ ากัด 
ราคาต่ าสุด 109/2563 

ลว 16 ก.ย.63 
19 ซื้อนมกล่อง ศพด. 100 วัน 50,048 50,048 เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรช

มิลค์ จ ากัด 
บริษัทเชียงใหม่เฟรช

มิลค์ จ ากัด 
ราคาต่ าสุด 110/2563 

ลว 17 ก.ย.63 
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 5,400 5,400 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.เค.ซัพพลาย 

เชียงราย 
หจก.ที.เค.ซัพพลาย 

เชียงราย 
ราคาต่ าสุด 111/2563 

ลว 23 ก.ย.63 
21 ซื้อวัสดุส านักงาน กองช่าง 27,328 27,328 เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนังสือ หจก.สวนหนังสือ ราคาต่ าสุด 112/2563 

ลว 23 ก.ย.63 
 


