
ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีท าสัญญา

1 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน ้าอเนกประสงค์ 

หมายเลขทะเบียน บล 701 เชียงราย

        3,400.00           3,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย 

ทะริยะ

        3,400.00 นายกิตติชัย ทะ

ริยะ

         3,400.00 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

และเสนอราคาไม่

เกินราคากลางท่ี

ก้าหนดไว้ เสนอ

ราคาต้่าสุด

บจ.

19/2565(CNTR-

00042/65)

4 ม.ค. 65

2 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข

ทะเบียน กค 9212 เชียงราย

        1,130.00           1,130.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติชัย 

ทะริยะ

        1,130.00 นายกิตติชัย ทะ

ริยะ

         1,130.00 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

และเสนอราคาไม่

เกินราคากลางท่ี

ก้าหนดไว้ เสนอ

ราคาต้่าสุด

บจ.

20/2565(CNTR-

00041/65)

4 ม.ค. 65

3 โครงการซ่อมสร้างผิวทาง 

ASPHATICCOCRETE สายทาง ชร. 4019 

แยกทางหลวงหมายเลข 1020 - บ้านร่องห้า 

หรือมีพื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 19,344 ตาราง

เมตร เทศบาลต้าบลศรีดอนชัย อ้าเภอเชียง

ของ  จังหวัดเชียงราย

   9,815,000.00   10,496,233.36 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายธ

นะวงศ์

  9,800,000.00 หจก.เชียงรายธ

นะวงศ์

    9,800,000.00 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

และเสนอราคาไม่

เกินราคากลางท่ี

ก้าหนดไว้ เสนอ

ราคาต้่าสุด

สจ

1/2565(CNTR-

00044/65)

10 ม.ค. 65

4 จ้างเหมาบริการส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์และ

ขึ นทะเบียนสุนัขและแมว ครั งท่ี 1/2565

        4,500.00           4,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมจิตร์ 

วงค์ชัย

        4,500.00 นายสมจิตร์ 

วงค์ชัย

         4,500.00 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

และเสนอราคาไม่

เกินราคากลางท่ี

ก้าหนดไว้ เสนอ

ราคาต้่าสุด

บจ.

21/2565(CNTR-
00045/65)

12 ม.ค. 65

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลศรีดอนชัย  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

 วันท่ี 1 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงิน

งบประมาณ 

(บาท)

แบบ สขร.1



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เลขท่ีสัญญา วันท่ีท าสัญญา

ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลศรีดอนชัย  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

 วันท่ี 1 - 31 มกราคม พ.ศ. 2565

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงิน

งบประมาณ 

(บาท)

แบบ สขร.1

5 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์)

 ของส้านักปลัด จ้านวน 2 รายการ

       12,660.00         12,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน

จ้ากัด เชียงราย

เทคโนคอม

      12,660.00 ห้างหุ้นส่วน

จ้ากัด เชียงราย

เทคโนคอม

        12,660.00 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

และเสนอราคาไม่

เกินราคากลางท่ี

ก้าหนดไว้ เสนอ

ราคาต้่าสุด

บซ.

19/2565(CNTR-

00046/65)

24 ม.ค. 65

6 จัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์

คอมพิวเตอร์) ของกองช่าง เทศบาลต้าบลศรี

ดอนชัย จ้านวน ๖ รายการ

       17,900.00         17,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน

จ้ากัด เชียงราย

เทคโนคอม

      17,900.00 ห้างหุ้นส่วน

จ้ากัด เชียงราย

เทคโนคอม

        17,900.00 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

และเสนอราคาไม่

เกินราคากลางท่ี

ก้าหนดไว้ เสนอ

ราคาต้่าสุด

20/2565(CNTR-

00047/65)

25 ม.ค. 65

7 ซื ออาหารเสริม(นม) รสจืด ยูเอชที บรรจุกล่อง

 ปริมาตรสุทธิ ๒๐๐ มล. ส้าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต้าบลศรีดอนชัย จ้านวน

 ๕ ศูนย์ ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

       69,832.60         69,832.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท 

เชียงใหม่เฟรช

มิลค์ จ้ากัด

      69,832.60 บริษัท เชียงใหม่

เฟรชมิลค์ จ้ากัด

        69,832.60 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

และเสนอราคาไม่

เกินราคากลางท่ี

ก้าหนดไว้ เสนอ

ราคาต้่าสุด

บซ

21/2565(CNTR-

00049/65)

31 ม.ค. 65

8 ซื ออาหารเสริม (นม) ชนิดยูเอชที (บรรจุ
กล่อง) ส้าหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนชั น

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ สังกัด สพฐ.ในเขต
เทศบาลต้าบลศรีดอนชัย จ้านวน ๖ โรงเรียน 

ประจ้าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

       20,644.80         20,644.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท 
เชียงใหม่เฟรช

มิลค์ จ้ากัด

      20,644.80 บริษัท เชียงใหม่
เฟรชมิลค์ จ้ากัด

        20,644.80 เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ

และเสนอราคาไม่

เกินราคากลางท่ี

ก้าหนดไว้ เสนอ

ราคาต้่าสุด

บซ
20/2565(CNTR-

00048/65)

31 ม.ค. 65


