
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
1 จ้างเหมารถประชาสัมพนัธ์ 3,600.00          3,600.00        เฉพาะเจาะจง นายแอ๊ด วงศ์ธรรม 3,600.00                     ราคาต ําสุด 1/11/2561
2 อุปกรณ์ทําสนามแข่งเรือ 16 รายการ 10,000.00       10,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านไชยสถิตค้าวัสดุ 10,000.00                   ราคาต ําสุด 2/11/2561
3 อาหาร+อาหารว่างสมันวิสามัญที 2 2561 2,100.00          2,100.00        เฉพาะเจาะจง นางทศัทรวง แสนอุดม 2,100.00                     ราคาต ําสุด 2/11/2561
4 จ้างเหมาปรับพื้นที รอบบริเวณงาน/ทําสนามกีฬาพื้นบา้น ทําเวที 5,000.00          5,000.00        เฉพาะเจาะจง นายประสงค์ คํามา 5,000.00                     ราคาต ําสุด 2/11/2561
5 ถ้วยรางวัล 6 ใบ 4,895.00          4,895.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เฟร์ิสเครื องเขียนแอนด์ ก๊อปปี้ปร้ิน 4,895.00                     ราคาต ําสุด 5/11/2561
6 จ้างตกแต่งสถานที 10,000.00       10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวัลลภ จันต๊ะคาด 10,000.00                   ราคาต ําสุด 5/11/2561
7 น้ําแข็งน้ําดื ม แข่งเรือ 2,740.00          2,740.00        เฉพาะเจาะจง นางมณีพร รัตนไตร 2,740.00                     ราคาต ําสุด 6/11/2561
8 จ้างเหมาเครื องเสียง งานพายเรือ 1 วัน 5,000.00          5,000.00        เฉพาะเจาะจง นายทวีสิน ธรรมวงค์ 5,000.00                     ราคาต ําสุด 6/11/2561
9 ค่ารับรองผู้ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมงานฯลฯ 8,500.00          8,500.00        เฉพาะเจาะจง นางพชัรา เทพกัณฑ์ 8,500.00                     ราคาต ําสุด 6/11/2561

10 ซ่อมรถบรรทกุขยะ 81-4731 ชร. 2 รายการ 500.00            500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านพ.ปยิะภณัฑ์ 500.00                        ราคาต ําสุด 12/11/2561
11 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ 3432 ชร. (ยาง4เส้น) 13,200.00       13,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพ.ปยิะภณัฑ์ 13,200.00                   ราคาต ําสุด 12/11/2561
12 วัสดุการเกษตร 4 รายการ 4,605.00          4,605.00        เฉพาะเจาะจง หจก.รัชแสงชัย 4,605.00                     ราคาต ําสุด 13/11/2561
13 วัสดุไฟฟา้แลพวิทยุ 15 รายการ 15,253.00       15,253.00      เฉพาะเจาะจง หจก.รัชแสงชัย 15,253.00                   ราคาต ําสุด 14/11/2561
14 วัสดุคอมฯ 3  รายการ 4,800.00          4,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านคริส แคช คอม 4,800.00                     ราคาต ําสุด 14/11/2561
15 แบตเตอร์เสาไฟฟา้โซล่าเซลล์ 4 ลูก 7,200.00          7,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านทนาศักด์ิ ไดนาโม 7,200.00                     ราคาต ําสุด 14/11/2561
16 ปา้ยไวนิล 4 ปา้ยโครงการ เกีย๋งเปง็ 5,760.00          5,760.00        เฉพาะเจาะจง ร้านคลาสสิฟายด์ เชียงของ 5,760.00                     ราคาต ําสุด 16/11/2561
17 จ้างเหมาตกแต่งสถานที  เกีย๋งเปง็ 37,500.00       37,500.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศสุดา สัทธิแก้ว 37,500.00                   ราคาต ําสุด 16/11/2561
18 จ้างเหมาทําปนัน้ําพานรอง/สายสะพาย 5,000.00          5,000.00        เฉพาะเจาะจง นางวัลลภ จันต๊ะคาด 4,050.00                     ราคาต ําสุด 16/11/2561
19 ค่าประชาสัมพนัธ์สื อวิทยุ 1,500.00          1,500.00        เฉพาะเจาะจง นายจักรพนัธ์ แสงเพรช 1,500.00                     ราคาต ําสุด 16/11/2561
20 จ้างเหมาติดต้ังเวทพีร้อมเครื องเสียง 25,000.00       25,000.00      เฉพาะเจาะจง นายทวีสิน ธรรมวงค์ 25,000.00                   ราคาต ําสุด 16/11/2561
21 น้ําแข็ง+น้ําดื ม 1,510.00          1,510.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งทวิา เกตุสิรกัลยา 1,510.00                     ราคาต ําสุด 21/11/2561
22 เครื องบบีอัดขยะ 8,000.00          8,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษทัสามอารี (ประเทศไทย) จํากัด 8,000.00                     ราคาต ําสุด 23/11/2561
23 โฟมบอร์ด ขนาด 1.20*250ม. 1,080.00          1,080.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโปรปร้ิน แอดเวอร์ ไทซิ ง 1,080.00                     ราคาต ําสุด 23/11/2561
24 ปา้ย 3 ปา้ย 561.00            651.00           เฉพาะเจาะจง ร้านคลาสสิฟายด์ เชียงของ 651.00                        ราคาต ําสุด 23/11/2561
25 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 4 รายการ 8,650.00          8,650.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไชยสถิตค้าวัสดุ 8,650.00                     ราคาต ําสุด 26/11/2561
26 ซ่อมรถ บล-8414 ชร. 2,250.00          2,250.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพ.ปยิะภณัฑ์ 2,250.00                     ราคาต ําสุด 26/11/2561
27 ซ่อมเครื องพมิพ ์416-51-0033 1,200.00          1,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านคริส แคช คอม 1,200.00                     ราคาต ําสุด 26/11/2561
28 อาหารเสริม(นม) โรงเรียน (13,950 ถุง) 91,791.00       91,791.00      เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 91,791.00                   ราคาต ําสุด 29/11/2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2561
เทศบาลต าบลเวียง  อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่  3  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2561 (1)



29 อาหารเสริม(นม) ศพด. (4,074 ถุง) 26,806.92       26,806.92      เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 26,806.92                   ราคาต ําสุด 29/11/2561
30 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร ธ.ค.2561 5,400.00          5,400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ส.การพมิพอ์ินฟอร์เมชั นเทคโนโลยี 3,500.00                     ราคาต ําสุด 30/11/2561
31 น้ํามันประจําเดือนธันวาคม 2561 22,818.30       22,818.30      เฉพาะเจาะจง บ.นครพาทรัพย์ เจริญ จํากัด 22,818.30                   ราคาต ําสุด 30/11/2561
32 จ้างเหมามาทําความสะอาดศพด. ทุ่งนาน้อย (ธ.ค.) 6,000.00          6,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา แซ่เหอ้ 6,000.00                     ราคาต ําสุด 30/11/2561
33 จ้างเหมามาทําความสะอาดศพด. ทุ่งพฒันา (ธ.ค.) 6,000.00          6,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวรสนา สมทวีชัยเลิศ 6,000.00                     ราคาต ําสุด 30/11/2561
34 จ้างเหมามาทําความสะอาดศพด. หว้ยเม็ง (ธ.ค.) 6,000.00          6,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา จันต๊ะคาด 6,000.00                     ราคาต ําสุด 30/11/2561
35 จ้างเหมาแรงงานทําความสะอาดพื้นที สาธารณะ ธ.ค. 9,300.00          9,300.00        เฉพาะเจาะจง นายเลาอํา อุดมมนาวัลย์ 5,100.00                     ราคาต ําสุด 30/11/2561
36 จ้างเหมาแรงงานทําความสะอาดพื้นที สาธารณะ ธ.ค. 9,300.00          9,300.00        เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร แซ่เฮ่อ 4,200.00                     ราคาต ําสุด 30/11/2561


