
แบบ สขร. 1 (1/5)   

วงเงินท่ีจะซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

หรือจะจ้าง ราคาท่ีเสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาผลิตและจัดพมิพป์า้ยไวนลิ ปา้ย

ประชาสัมพนัธ์รณรงค์การปอ้งกนัไฟปา่

และหมอกควัน

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง เชียงแสนโฆษณา เชียงแสนโฆษณา 600.00 เสนอราคาต ่าสุด 226/2562 ลว.6 ม.ีค. 62

2 จ้างเหมาผลิตและจัดพมิพป์า้ยไวนลิ ปา้ย

ประชาสัมพนัธ์การเลือกต้ัง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง เชียงแสนโฆษณา เชียงแสนโฆษณา 2,400.00 เสนอราคาต ่าสุด 266/2562 ลว.6 ม.ีค. 62

3 จ้างเหมาท่าอาหารกลางวัน และอาหาร

ว่างพร้อมเครื องดื มเพื อเล้ียงรับรอง

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมยัสามญั สมยัที  1 

คร้ังที  1

2,625.00 2,625.00 เฉพาะเจาะจง นางบวัค่า แกว้ด่า นางบวัค่า แกว้ด่า 2,625.00 เสนอราคาต ่าสุด 264/2562 ลว.1 ม.ีค. 62

4 จ้างเหมาท่าอาหาร อาหารว่าง เพื อใช้เล้ียง

รับลองผู้เข้าร่วมกจิกรรมโครงการ "วัน

ทอ้งถิ นไทย" ประจ่าป ี2562

3,420.00 3,420.00 เฉพาะเจาะจง นายปกรณ์ ศรีลารักษ์ นายปกรณ์ ศรีลารักษ์ 3,420.00 เสนอราคาต ่าสุด 267/2562 ลว.15 ม.ีค. 62

5 จัดจ้างเหมาท่าพุ่มดอกไมส้ด 2 พุ่ม เพื อใช้

ร่วมกจิกรรมโครงการ "วันทอ้งถิ นไทย" 

ประจ่าป ี2562

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐญาดา อนิตา นายณัฐญาดา อนิตา 1,000.00 เสนอราคาต ่าสุด 268/2562 ลว.15 ม.ีค. 62

6 จัดซ้ือแบตเตอรี  รถยนต์ส่วนกลาง 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ช.อะไหล่ยนต์ ช.อะไหล่ยนต์ 3,500.00 เสนอราคาต ่าสุด 51/2562 ลว.5 ม.ีค. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....มีนาคม.....

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

วันท่ี...1-31..เดือน....มีนาคม....พ.ศ...2562...

เทศบาลต าบลบ้านแซว  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย



แบบ สขร. 1 (2/5)   

วงเงินท่ีจะซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

หรือจะจ้าง ราคาท่ีเสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

7 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส่านกังาน 

เครื องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนดิแขวน

 ขนาด 36,000 บทียีู จ่านวน  4  เครื อง

184,000.00 184,000.00 เฉพาะเจาะจง นกิรแอร์ นกิรแอร์ 184,000.00 เสนอราคาต ่าสุด 04/2562ลว. 27 ม.ีค. 62

8 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและบ่ารุงรักษา 

รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน กษ 

2490 ชร

3,208.93 3,208.93 เฉพาะเจาะจง บริษทัโตโยต้าเชียงรายจ่ากดั บริษทัโตโยต้าเชียงรายจ่ากดั 3,208.93 เสนอราคาต ่าสุด 277/2562 ลว.18 ม.ีค. 62

9 จ้างเหมาผลิตและจัดพมิพป์า้ยไวนลิ ปา้ย

โครงการพฒันาศักยภาพและศึกษาดูงาน

ของกลุ่มพฒันาสตรีกลุ่มอาชีพและกลุ่ม

วิสาหกจิชุมชม ประจ่าป ี2562

300 300 เฉพาะเจาะจง ปร้ิน คัลเลอร์ ดีไซน์ ปร้ิน คัลเลอร์ ดีไซน์ 300 เสนอราคาต ่าสุด 279/2562 ลว.27 ม.ีค. 62

10 จ้างท่าเครื องสักการะ เพื อใช้ร่วมงาน

ประเพณีนมสัการและสรงน้่าพระธาตดอย

ตุง "2001 ป ีสืบมา หกเปง็ล่องฟา้ ไหว้สา

พระธาตุดอยตุง"

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเปรมยุดา ณ นา่น นายเปรมยุดา ณ นา่น 4,000.00 เสนอราคาต ่าสุด 269/2562 ลว.15 ม.ีค. 62

11 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ จ่านวน 5 รายการ 1,018.00 1,018.00 เฉพาะเจาะจง บา้นแซววัสดุกอ่สร้าง บา้นแซววัสดุกอ่สร้าง 1,018.00 เสนอราคาต ่าสุด 52/2562 ลว.15 ม.ีค. 62

12 จ้างเหมาผลิตและจัดพมิพ ์ปา้ยโครงการ

คุ้มครองผู้บริโภคความปลอยภยัด้าน

อาหารและปา้ย "Clean Food Good 

Taste"

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ปร้ิน คัลเลอร์ ดีไซน์ ปร้ิน คัลเลอร์ ดีไซน์ 3,300.00 เสนอราคาต ่าสุด 252/2562 ลว.1 ม.ีค. 62

13 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง พทิกัษช์ัยการพมิพ์ พทิกัษช์ัยการพมิพ์ 3,000.00 เสนอราคาต ่าสุด 227/2562 ลว.22 ม.ีค. 62

14 จ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองไมห้า้

พร้อมวางทอ่ บา้นแซว หมู่ที  1

200,000.00 202,000.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งทวิาพาณิชย์ รุ่งทวิาพาณิชย์ 199,000.00 เสนอราคาต ่าสุด 27/2562 ลว.28 ม.ีค. 62



แบบ สขร. 1 (3/5)   

วงเงินท่ีจะซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

หรือจะจ้าง ราคาท่ีเสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

15 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 9 บา้น

สันทรายกองงาม หมู่ที  10

107,000.00 94,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิงหธ์รกอ่สร้าง ร้านสิงหธ์รกอ่สร้าง 93,500.00 เสนอราคาต ่าสุด 14/2562 ลว.25 ม.ีค. 62

16 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ทางเข้าหนอง

แสลบ บา้นสวนดอก หมู่ที  8

210,000.00 189,000.00 เฉพาะเจาะจง จ่านงค์กอ่สร้างและวัสดุภณัฑ์ จ่านงค์กอ่สร้างและวัสดุภณัฑ์ 187,000.00 เสนอราคาต ่าสุด 24/2562 ลว.27 ม.ีค. 62

17 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 2 บา้น

ทา่ขันทอง หมู่ที  3

210,000.00 189,000.00 เฉพาะเจาะจง จ่านงค์กอ่สร้างและวัสดุภณัฑ์ จ่านงค์กอ่สร้างและวัสดุภณัฑ์ 187,000.00 เสนอราคาต ่าสุด 25/2562 ลว.27 ม.ีค. 62

18 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 2 บา้น

ทุ่ง หมู่ที  2

110,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิงหธ์รกอ่สร้าง ร้านสิงหธ์รกอ่สร้าง 98,500.00 เสนอราคาต ่าสุด 16/2562 ลว.29 ม.ีค. 62

19 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 11 - 12

 บา้นทุ่ง หมู่ที  2

130,000.00 114,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิงหธ์รกอ่สร้าง ร้านสิงหธ์รกอ่สร้าง 113,000.00 เสนอราคาต ่าสุด 17/2562 ลว.29 ม.ีค. 62

20 จ้างเหมาผลิตและจัดพมิพ ์ปา้ยโครงการ

ใหบ้ริการรับช่าระภาษนีอกสถานที  

ประจ่าปงีบประมาณ 2562

300 300 เฉพาะเจาะจง เชียงแสนโฆษณา เชียงแสนโฆษณา 300 เสนอราคาต ่าสุด 282/2562 ลว.28 ม.ีค. 62

21 จ้างเหมาท่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ และ

อาหารว่างพร้อมเครื องดื ม 2 มื้อ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริฐ  แกว้ด่า นายเสริฐ  แกว้ด่า 9,900.00 เสนอราคาต ่าสุด 280/2562 ลว.27 ม.ีค. 62

22 จ้างเหมารถรถปรับอากาศ VIP 2 ชั้น 

(ตามแบบมาตรฐาน 4 ก รถสองชั้นปรับ

อากาศ) จ่านวน 2 คัน

120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั  เชียงราย  

อาลีทวัร์

หา้งหุ้นส่วนจ่ากดั  เชียงราย 

 อาลีทวัร์

120,000.00 เสนอราคาต ่าสุด 281/2562 ลว.28 ม.ีค. 62

23 จัดซ้ือยาและอปุกรณ์เวชภณัฑ์ 1,820.00 1,820.00 เฉพาะเจาะจง เชียงแสนอปุกรณ์การแพทย์ เชียงแสนอปุกรณ์การแพทย์ 1,820.00 เสนอราคาต ่าสุด 41/2562 ลว.1 ม.ีค. 62

24 จัดซ้ือถ้วยรางวัลและอปุกรณ์ จ่านวน 3 

รายการ

22,700.00 22,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเวียงกฬีา ร้านเวียงกฬีา 22,700.00 เสนอราคาต ่าสุด 42/2562 ลว.1 ม.ีค. 62



แบบ สขร. 1 (4/5)   

วงเงินท่ีจะซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

หรือจะจ้าง ราคาท่ีเสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

25 จัดซ้ือน้่าแข็ง และแกว้พลาสติก โครงการ

ส่งเสริมการออกก่าลังกายและนนัทนาการ

เชื อมความสัมพนัธ์ต้านยาเสพติดและสร้าง

ความปรองดองสมานฉันท์

3,480.00 3,480.00 เฉพาะเจาะจง นายถวัลย์ มั นกงุ นายถวัลย์ มั นกงุ 3,480.00 เสนอราคาต ่าสุด 49/2562 ลว.1 ม.ีค. 62

26 จ้างเหมาจัดสถานที ส่าหรับพธีีเปดิ สนาม

กฬีาส่าหรับการแข่งขัน พร้อมท่าความ

สะอาด

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ขันแกว้ นายวุฒิชัย ขันแกว้ 20,000.00 เสนอราคาต ่าสุด 230/2562 ลว.1 ม.ีค. 62

27 จ้างเหมาเครื องเสียง  โครงการส่งเสริม

การออกก่าลังกายและนนัทนาการเชื อม

ความสัมพนัธ์ต้านยาเสพติดและสร้าง

ความปรองดองสมานฉันท์

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง นายฤทธิพนัธ์ เกษนาวา นายฤทธิพนัธ์ เกษนาวา 12,500.00 เสนอราคาต ่าสุด 231/2562 ลว.1 ม.ีค. 62

28 จ้างเหมาท่าปา้ยผ้าแพร พร้อมติดต้ังลูป

โปงสวรรค์ เพื อใช้ประกอบพธิีเปดิ

โครงการส่งเสริมการออกก่าลังกายและ

นนัทนาการเชื อมความสัมพนัธ์ต้านยาเสพ

ติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท ์

ประจ่าปงีบประมาณ 2562

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บอลลูนฟาร์ม บอลลูนฟาร์ม 2,900.00 เสนอราคาต ่าสุด 232/2562 ลว.1 ม.ีค. 62



แบบ สขร. 1 (5/5)   

วงเงินท่ีจะซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

หรือจะจ้าง ราคาท่ีเสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

29 จ้างเหมาท่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ

เครื องดื ม เพื อเล้ียงรับรองผู้เข้าร่วมการ

แข่งขัน กรรมการ ผู้เข้าร่วมกจิกรรม และ

ผู้ที มส่ีวนร่วมในการจัดกจิกรรมตาม

โครงการส่งเสริมการออกก่าลังกายและ

นนัทนาการเชื อมความสัมพนัธ์ต้านยาเสพ

ติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท ์

ประจ่าปงีบประมาณ 2562

41,250.00 41,250.00 เฉพาะเจาะจง นางทพิวรรณ ทา้วค่าหล่อ นางทพิวรรณ ทา้วค่าหล่อ 41,250.00 เสนอราคาต ่าสุด 233/2562 ลว.1 ม.ีค. 62


