
ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีท าสัญญา

1  ซ้ืออาหารเสริม (นม) ชนิดยูเอชที (บรรจุ

กล่อง) ส าหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 สังกัด สพฐ.ในเขต
เทศบาลต าบลศรีดอนชัย จ านวน 6 โรงเรียน 

ระหว่างวันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน 2564

       80,342.68      80,342.68 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่

เฟรชมิลค์ จ ากัด

      80,342.68 บริษัท เชียงใหม่

เฟรชมิลค์ จ ากัด

      80,342.68 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

และเสนอราคาไม่

เกินราคากลางท่ี

ก าหนดไว้ เสนอ

ราคาต่ าสุด

บซ.

04/2565(CNTR-

00019/65)

1 พ.ย. 64

2 ซ้ืออาหารเสริม(นม) รสจืด ยูเอชที บรรจุกล่อง

 ปริมาตรสุทธิ 200 มล. ส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลศรีดอนชัย จ านวน

 5 ศูนย์ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564

       22,709.28      22,709.28 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่

เฟรชมิลค์ จ ากัด

      22,709.28 บริษัท เชียงใหม่

เฟรชมิลค์ จ ากัด

      22,709.28 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

และเสนอราคาไม่

เกินราคากลางท่ี

ก าหนดไว้ เสนอ

ราคาต่ าสุด

บซ.

05/2565(CNTR-

00018/65)

1 พ.ย. 64

3 จัดซ้ือตู้ควบคุมป้ัมซัมเมิส 3 HP (แม็คเนติก) 

บ้านเขียะ หมู่ท่ี 5

        8,000.00        8,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ลัญญาภรณ์

การบาดาล

        8,000.00 หจก.ลัญญาภรณ์

การบาดาล

       8,000.00 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

และเสนอราคาไม่

เกินราคากลางท่ี

ก าหนดไว้ เสนอ

ราคาต่ าสุด

สซ

1/2565(CNTR-

00016/65)

3 พ.ย. 64

4 จัดซ้ือป้ัมซัมเมิส 3 HP 3 เฟส จ านวน 1 ชุด 
พร้อมค่าแรงติดต้ังบ้านเขียะ หมู่ท่ี 5

       20,400.00      20,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ลัญญาภรณ์
การบาดาล

      20,400.00 หจก.ลัญญาภรณ์
การบาดาล

      20,400.00 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

และเสนอราคาไม่

เกินราคากลางท่ี

ก าหนดไว้ เสนอ

ราคาต่ าสุด

สซ
1/2565(CNTR-

00017/65)

3 พ.ย. 64

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลศรีดอนชัย  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

 วันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงิน

งบประมาณ 

(บาท)

แบบ สขร.1



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีท าสัญญา

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลศรีดอนชัย  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

 วันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงิน

งบประมาณ 

(บาท)

แบบ สขร.1

5 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เจาะบ่อบาดาล

ขนาด 6  น้ิว ลึก 170  เมตร บ้านเขียะ  หมู่ท่ี

 5

     143,700.00     143,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ลัญญาภรณ์

การบาดาล

     143,700.00 หจก.ลัญญาภรณ์

การบาดาล

    143,700.00 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

และเสนอราคาไม่

เกินราคากลางท่ี

ก าหนดไว้ เสนอ

ราคาต่ าสุด

บซ

6/2565(CNTR-

00020/65)

3 พ.ย. 64

6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์)
 ของส านักปลัดเทศบาลต าบลศรีดอนชัย 

จ านวน ๖ รายการ

       13,420.00      13,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เชียงรายเทคโน

คอม

      13,420.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เชียงรายเทคโน

คอม

      13,420.00 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

และเสนอราคาไม่

เกินราคากลางท่ี

ก าหนดไว้ เสนอ

ราคาต่ าสุด

บซ.
07/2565(CNTR-

00022/65)

9 พ.ย. 64

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์)

 ของกองคลัง เทศบาลต าบลศรีดอนชัย 

จ านวน ๗ รายการ

       14,600.00      14,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

เชียงรายเทคโน

คอม

      14,600.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

เชียงรายเทคโน

คอม

      14,600.00 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

และเสนอราคาไม่

เกินราคากลางท่ี

ก าหนดไว้ เสนอ

ราคาต่ าสุด

บซ.

08/2565(CNTR-

00023/65)

9 พ.ย. 64

8 ซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในงานของส านักงาน

ปลัด จ านวน ๔ รายการ

        9,540.00        9,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

เฟิร์สเคร่ืองเขียน 
แอนด์ ก๊อปป้ีปร้ิน

        9,540.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

เฟิร์สเคร่ืองเขียน 
แอนด์ ก๊อปป้ีปร้ิน

       9,540.00 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

และเสนอราคาไม่

เกินราคากลางท่ี

ก าหนดไว้ เสนอ

ราคาต่ าสุด

บซ.

09/2564(CNTR-
00024/65)

10 พ.ย. 64



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีท าสัญญา

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลศรีดอนชัย  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

 วันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงิน

งบประมาณ 

(บาท)

แบบ สขร.1

9 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือใช้ในส านักงาน

เทศบาลต าบลศรีดอนชัย จ านวน ๓ รายการ

        9,520.00        9,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

เฟิร์สเคร่ืองเขียน 

แอนด์ ก๊อปป้ีปร้ิน

        9,520.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

เฟิร์สเคร่ืองเขียน 

แอนด์ ก๊อปป้ีปร้ิน

       9,520.00 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

และเสนอราคาไม่

เกินราคากลางท่ี

ก าหนดไว้ เสนอ

ราคาต่ าสุด

บซ.

10/2565(CNTR-

00025/65)

10 พ.ย. 64

10 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่างเทศบาล

ต าบลศรีดอนชัย จ านวน ๓ รายการ

        9,970.00        9,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ธนาพรการค้า

        9,970.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ธนาพรการค้า

       9,970.00 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

และเสนอราคาไม่

เกินราคากลางท่ี

ก าหนดไว้ เสนอ

ราคาต่ าสุด

บซ.

11/2565(CNTR-

00026/65)

11 พ.ย. 64

11 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือน าไปใช้

ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

เทศบาลต าบลศรีดอนชัย จ านวน 5 ศูนย์ 

จ านวน 14 รายการ

       30,000.00      30,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อัญชนา       30,000.00 อัญชนา       30,000.00 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

และเสนอราคาไม่

เกินราคากลางท่ี

ก าหนดไว้ เสนอ

ราคาต่ าสุด

บซ.

12/2565(CNTR-

00028/65)

19 พ.ย. 64

12 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่อง

สว่าง) ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล

ต าบลศรีดอนชัย จ านวน ๒๗ จุด

        8,100.00        8,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญมา ไชยราช         8,100.00 นายบุญมา ไชยราช        8,100.00 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

และเสนอราคาไม่

เกินราคากลางท่ี

ก าหนดไว้ เสนอ

ราคาต่ าสุด

บจ

12/2565(CNTR-

00021/65)

8 พ.ย. 64



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีท าสัญญา

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลศรีดอนชัย  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

 วันท่ี 1 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงิน

งบประมาณ 

(บาท)

แบบ สขร.1

13 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 

นโยบายเร่งด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒ เมตร จ านวน ๑ 
ป้าย

           600.00          600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคลาสสิฟาย์

เชียงของ

          600.00 ร้านคลาสสิฟาย์

เชียงของ

          600.00 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

และเสนอราคาไม่

เกินราคากลางท่ี

ก าหนดไว้ เสนอ

ราคาต่ าสุด

บจ.

13/2565(CNTR-

00027/65)

19 พ.ย. 64

14 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ชนิดยูเอชที (บรรจุ

กล่อง) ส าหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 สังกัด สพฐ.ในเขต
เทศบาลต าบลศรีดอนชัย จ านวน 6 โรงเรียน 

ระหว่างวันท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2564

       73,351.60      73,351.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่

เฟรชมิลค์ จ ากัด

      73,351.60 บริษัท เชียงใหม่

เฟรชมิลค์ จ ากัด

      73,351.60 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

และเสนอราคาไม่

เกินราคากลางท่ี

ก าหนดไว้ เสนอ

ราคาต่ าสุด

บซ.

12/2565(CNTR-

00029/65)

29 พ.ย. 64

15 ซ้ืออาหารเสริม(นม) รสจืด ยูเอชที บรรจุกล่อง

 ปริมาตรสุทธิ 200 มล. ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลศรีดอนชัย จ านวน

 5 ศูนย์ ประจ าเดือน ธันวาคม 2564

       23,741.52      23,741.52 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่

เฟรชมิลค์ จ ากัด

      23,741.52 บริษัท เชียงใหม่

เฟรชมิลค์ จ ากัด

      23,741.52 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

และเสนอราคาไม่

เกินราคากลางท่ี

ก าหนดไว้ เสนอ

ราคาต่ าสุด

บซ.

13/2565(CNTR-
00030/65)

29 พ.ย. 64


