
แบบ สขร. 1 (1/4)   

วงเงินท่ีจะซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

หรือจะจ้าง ราคาท่ีเสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
1 จ้างเหมารถรถโดยสารไม่ประจ าทาง ขนาด 45 ที่นั่ง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

เชียงราย  อาลีทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เชียงราย 

 อาลีทัวร์

20,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 284/2562 ลว.28 เม.ย. 62

2 จ้างเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  เพื่อใช้เล้ียง

รับรองผู้เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล สมัย

สามัญ สมัยที่ 1

625.00 625.00 เฉพาะเจาะจง นางบัวค า แก้วด า นางบัวค า แก้วด า 625.00 เสนอราคาต่ าสุด 320/2562 ลว.22 เม.ย. 62

3 จ้างเหมาผลิตและจัดพิมพ์ป้ายไวนิล ป้ายโครงการ

อบรมศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และ

ผู้น าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง เชียงแสนโฆษณา เชียงแสนโฆษณา 300.00 เสนอราคาต่ าสุด 317/2562 ลว.22 เม.ย. 62

4 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อม

เคร่ืองด่ืม เพื่อใช้เล้ียงรับรองผู้เข้าอบรม วิทยาการ

 และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ที่เข้าอบรมเตรียม

ความพร้อมโครงการอบรมศักยภาพคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาฯ และผู้น าชุมชน

5,170.00 5,170.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริฐ  แก้วด า นายเสริฐ  แก้วด า 5,170.00 เสนอราคาต่ าสุด 318/2562 ลว.22 เม.ย. 62

5 จ้างเหมารถปรับอากาศ VIP 2 ชั้น (ตามแบบ

มาตรฐาน 4 ก รถสองชั้นปรับอากาศ)

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

เชียงราย  อาลีทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เชียงราย 

 อาลีทัวร์

50,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 319/2562 ลว.22 เม.ย. 62

6 จัดซ้ือของสมนาคุณ ของที่ระลึก 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิ่งกานดา  อนุภาพ นางสาวกิ่งกานดา  อนุภาพ 3,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 81/2562 ลว.22 เม.ย. 62

7 จัดซ้ือแม่พิมพ์ภาพเคร่ืองถ่ายเอกสาร CANON 

image runner 60/550/600/7200/8070

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เทคนิค

  กอปปิเออร์  เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เทคนิค  

กอปปิเออร์  เซอร์วิส

17,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 67/2562 ลว.28 เม.ย. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....เมษายน.....

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี...1-30...เดือน...เมษายน....พ.ศ...2562...
เทศบาลต าบลบ้านแซว  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย



แบบ สขร. 1 (2/4)   

วงเงินท่ีจะซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

หรือจะจ้าง ราคาท่ีเสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
8 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร NPG-50 CANON 

image runner 60/550/600/7200/8070

19,195.80 19,195.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เทคนิค

  กอปปิเออร์  เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เทคนิค  

กอปปิเออร์  เซอร์วิส

19,195.80 เสนอราคาต่ าสุด 68/2562 ลว.3 เม.ย. 62

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 54,082.00 54,082.00 เฉพาะเจาะจง เชียงรายกีฬา เชียงรายกีฬา 54,082.00 เสนอราคาต่ าสุด 62/2562 ลว.28 เม.ย. 62

10 จัดซ้ือยางพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง 27,960.00 27,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป๊อบล้อซ่ิง ร้านป๊อบล้อซ่ิง 27,960.00 เสนอราคาต่ าสุด 82/2562 ลว.23 เม.ย. 62

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 15,756.00 15,756.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเชียงราย

เทคโนคอม

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเชียงราย

เทคโนคอม

15,756.00 เสนอราคาต่ าสุด 76/2562 ลว.22 เม.ย. 62

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) 16,099.00 16,099.00 เฉพาะเจาะจง เชียงรายกีฬา เชียงรายกีฬา 16,099.00 เสนอราคาต่ าสุด 63/2562 ลว.28 เม.ย. 62

14 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเชียงราย

เทคโนคอม

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเชียงราย

เทคโนคอม

29,400.00 เสนอราคาต่ าสุด 75/2562 ลว.22 เม.ย. 62

15 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองสแกนเนอร์ 

ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ

15,290.00 15,290.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเชียงราย

เทคโนคอม

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเชียงราย

เทคโนคอม

15,290.00 เสนอราคาต่ าสุด 80/2562 ลว.22 เม.ย. 62

16 จ้างเหมาผลิตและจัดพิมพ์ป้ายไวนิล โครงการ

รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ประจ าปี

งบประมาณ 2562 (ช่วงที่ 2 พร้อมโครงไม้)

11,050.00 11,050.00 เฉพาะเจาะจง ปร้ิน คัลเลอร์ ดีไซน์ ปร้ิน คัลเลอร์ ดีไซน์ 11,050.00 เสนอราคาต่ าสุด 315/2562 ลว 5 เม.ย. 62

20 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข) 1,040.00 1,040.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเชียงราย

เทคโนคอม

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเชียงราย

เทคโนคอม

1,040.00 เสนอราคาต่ าสุด 79/2562 ลว.22 เม.ย. 62

23 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 17,300.00 17,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเชียงราย

เทคโนคอม

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเชียงราย

เทคโนคอม

17,300.00 เสนอราคาต่ าสุด 78/2562 ลว.22 เม.ย. 62

25 จ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองยาก บ้านเกาะผา

ค า หมู่ที่ 6

349,000.00 329,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

เพิ่มพูนทรัพย์  วัสดุก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เพิ่มพูน

ทรัพย์  วัสดุก่อสร้าง

327,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 39/2562 ลว.25 เม.ย. 62

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างซอย 2 บ้าน

ป่าตึง หมู่ที่ 5

156,000.00 138,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิงห์ธรก่อสร้าง ร้านสิงห์ธรก่อสร้าง 137,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 28/2562 ลว.5 เม.ย. 62

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 บ้านแซว 

หมู่ที่ 1

210,000.00 190,000.00 เฉพาะเจาะจง จักรพันธ์ก่อสร้าง จักรพันธ์ก่อสร้าง 189,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 30/2562 ลว.9 เม.ย. 62



แบบ สขร. 1 (3/4)   

วงเงินท่ีจะซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

หรือจะจ้าง ราคาท่ีเสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าบ่อทิ้งขยะ 

บ้านห้วยเด่ือ หมู่ที่ 4

220,000.00 205,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แสน

ศักด์ิหาญ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แสน

ศักด์ิหาญ

203,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 21/2562 ลว.10 เม.ย. 62

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยท้ายบ้าน 1 บ้าน

ห้วยเด่ือ หมู่ที่ 4

51,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แสน

ศักด์ิหาญ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แสน

ศักด์ิหาญ

43,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 18/2562 ลว.10 เม.ย. 62

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7/1 บ้านห้วย

เด่ือ หมู่ที่ 4

98,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แสน

ศักด์ิหาญ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แสน

ศักด์ิหาญ

74,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 23/2562 ลว.10 เม.ย. 62

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อถนนลาดยางท้าย

บ้าน บ้านห้วยเด่ือ หมู่ที่ 4

123,000.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แสน

ศักด์ิหาญ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แสน

ศักด์ิหาญ

109,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 22/2562 ลว.11 เม.ย. 62

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยท้ายบ้าน 2 บ้าน

ห้วยเด่ือ หมู่ที่ 4

41,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แสน

ศักด์ิหาญ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แสน

ศักด์ิหาญ

35,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 19/2562 ลว.10 เม.ย. 62

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 บ้านห้วยเด่ือ 

หมู่ที่ 4

67,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แสน

ศักด์ิหาญ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แสน

ศักด์ิหาญ

57,500.00 เสนอราคาต่ าสุด 20/2562 ลว.11 เม.ย. 62

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโรงเรียนเทศบาล

ต าบลบ้านแซว บ้านแซวกลาง หมู่ที่ 14

397,000.00 394,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิงห์ธรก่อสร้าง ร้านสิงห์ธรก่อสร้าง 393,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 31/2562 ลว.22 เม.ย. 62

35 จัดซ้ือถ้วยรางวัลเพื่อใช้เป็นรางวัลส าหรับผู้ชนะ

การแข่งขันเรือกาบ 6 ฝีพาย ประเภทชายและ

ประเภทหญิง

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเวียงกีฬา ร้านเวียงกีฬา 1,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 74/2562 ลว.5 เม.ย. 62

36 จ้างเหมาจัดสถานที่ส าหรับจัดงาน สนามแข่งขัน 

การจัดกิจกรรม พร้อมชุดเคร่ืองเสียง

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดวงจันทร์ ปัญญานิล นายดวงจันทร์ ปัญญานิล 18,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 311/2562 ลว.5 เม.ย. 62

37 จ้างเหมาผลิตและจัดพิมพ์ไวนิล โครงการส่งเสริม

ประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2562

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง เชียงแสนโฆษณา เชียงแสนโฆษณา 4,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 312/2562 ลว.5 เม.ย. 62

38 จ้างเหมาท าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง พร้อม

เคร่ืองด่ืม เพื่อใช้เล้ียงรับรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมประเพณีสงกราน ประจ าปี 2562

12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริฐ  แก้วด า นายเสริฐ  แก้วด า 12,600.00 เสนอราคาต่ าสุด 313/2562 ลว.5 เม.ย. 62



แบบ สขร. 1 (4/4)   

วงเงินท่ีจะซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

หรือจะจ้าง ราคาท่ีเสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
39 เช่าเรือกาบเพื่อใช้เป็นเรือส าหรับใช้ในการแข่งขัน

พายเรือกาบ 6 ฝีพาย และเรือลากจูง ในวันที่ 12 -

 13 เมษายน 2562

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเตียม เงินท๊อก นายเตียม เงินท๊อก 14,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 314/2562 ลว.5 เม.ย. 62


