
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....กรกฎาคม....2562..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....16......เดือน.....สิงหาคม......พ.ศ.....2562...... 

ล าดั
บท่ี 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย (รถตู้) 
รถจักรยานยนต์ทะเบียน ขงร 784 
ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ้า (ส านักปลัด) 

5,635.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
5,635.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
5,635.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2562 
31 พ.ค. 2562 

2 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

11,500.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
11,500.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
11,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2562 
31 พ.ค. 2562 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

4,240.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
4,240.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
4,240.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2562 
31 พ.ค. 2562 

4 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย (ปภ.) 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

14,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียมจ ากัด 
14,000.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
14,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2562 
31 พ.ค. 2562 

 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวอุบล  พิกุล) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....กรกฎาคม....2562..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...16......เดือน.....สิงหาคม......พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

5 จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู้) (กองการศึกษา) 

3,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจ ากัด 
3,080.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
3,080.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2562 
31 พ.ค. 2562 

6 จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฆ 
1847 เชียงราย ทะเบียน 1 กข 
3802 เชียงราย(กองคลัง) 

240.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
240.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
240.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2562 
31 พ.ค. 2562 

7 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(ส านักปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

174/2562 
28 มิ.ย. 2562 

8 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองคลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

175/2562 
28 มิ.ย. 2562 

9 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองช่าง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

176/2562 
28 มิ.ย. 2562 

 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวอุบล  พิกุล) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน...กรกฎาคม....2562..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่....16.......เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

10 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์
ไรส์ รสจืด ชนิดถุง เดือน กรกฎาคม 
2562 

50,850.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
50,850.24 

บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
50,850.24 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

217/2562 
28 มิ.ย. 2562 

11 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ืองาน
ในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลท่าสาย จ านวน 
๒๐ รายการ 

20,438.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
20,438.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
20,438.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

218/2562 
1 ก.ค. 2562 

12 จัดซื้อน้ ามันดีเซลและน้ ามันแก๊ส
โซฮอล์ส าหรับพ่นหมอกควันป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

835.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจ ากัด 
835.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจ ากัด 
835.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

222/2562 
4 ก.ค. 2562 

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(แผ่นDVD-F16X) จ านวน 100 
แผ่น 

650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
650.00 

บริษัท วิทวัสการค้า จ ากัด 
650.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

223/2562 
8 ก.ค. 2562 

 

14 จัดซื้อยางชะลอความเร็วพร้อมติดตั้ง
(ลูกระนาด)เพ่ือแก้ไขความเดือนร้อน
ของประชาชน ม.5 

19,500.00 เฉพาะเจาะจง เชียงราย ทวีทรัพย์ 
19,500.00 
 

เชียงราย ทวีทรัพย์ 
19,500.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

225/2562 
9 ก.ค. 2562 

 
(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         

(นางสาวอุบล  พิกุล) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน......กรกฎาคม.....2562..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันที่....16.......เดือน......สิงหาคม.....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

15 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้งาน
ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย 
จ านวน 12 รายการ 

15,624.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
15,624.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
15,624.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

226/252 
12 ก.ค. 2562 

16 จัดซื้อแบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป  
ยี่ห้อ Nikon รหัสครุภัณฑ์ 452-
56-0012 กองช่างเทศบาลต าบล
ท่าสาย จ านวน 1 ก้อน 

1,470.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,470.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,470.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

227/2562 
18 ก.ค. 2562 

17 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้
ด าเนินงานในกองคลังเทศบาล
ต าบลท่าสาย จ านวน 8 รายการ 

6,713.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
6,713.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
6,713.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

228/2562 
19 ก.ค. 2562 

18 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ปลั๊กไฟ)
จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้งานใน
กองคลังเทศบาลต าบลท่าสาย 

1,998.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
1,998.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
1,998.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

229/2562 
19 ก.ค. 2562 

 

 
(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         

(นางสาวอุบล  พิกุล) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 



แบบ สขร.๑ 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....กรกฎาคม.....2562..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่....16.......เดือน....สิงหาคม....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

19 จัดซื้อหน้ากากอนามัย  
จ านวน 24 กล่อง 

1,104.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
1,104.00 

องค์การเภสัชกรรม 
1,104.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

232/2562 
23 ก.ค. 2562 

20 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง
มอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อ 

11,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงราย  
วอเตอร์แทงค์ 
11,000.00 

บจก.เชียงราย  
วอเตอร์แทงค์ 
11,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

233/2562 
25 ก.ค. 2562 

21 จัดซื้อน้ ามันดีเซลและน้ ามันแก๊ส
โซฮอล์ส าหรับพ่นหมอกควัน
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ม.11 

834.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจ ากัด 
834.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจ ากัด 
834.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

234/2562 
26 ก.ค. 2562 

 
 (ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         

(นางสาวอุบล  พิกุล) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....กรกฎาคม.....2562..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....16......เดือน....สิงหาคม....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

22 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 
๕ รายการ เพื่อใช้งานในส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย  

1,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงชัยไลท์ติ้ง 
จ ากัด 
1,975.00 

บริษัท จงชัยไลท์ติ้ง 
จ ากัด 
1,975.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

235/2562 
30 ก.ค. 2562 

23 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 
19 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณและอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลท่าสาย 

42,555.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงชัยไลท์ติ้ง 
จ ากัด 
42,555.00 

บริษัท จงชัยไลท์ติ้ง 
จ ากัด 
42,555.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

236/2562 
30 ก.ค. 2562 

24 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ส าหรับใช้ใน
การส ารวจในการปฏิบัติงานของ
กองช่างเทศบาลต าบลท่าสาย 
จ านวน 3 รายการ 

1,820.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง
1,820.00 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง
1,820.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

237/2562 
30 ก.ค. 2562 

25 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ห้าม
รถบรรทุกผ่าน จ านวน 2 ป้าย 

900.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
900.00 

ทีเด็ด 
900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

178/2562 
18 ก.ค. 2562 

 
(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         

(นางสาวอุบล  พิกุล) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

     
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....กรกฎาคม.....2562..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....16......เดือน....สิงหาคม....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

26 จัดจ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 

2,400.00 เฉพาะเจาะจง เชียงรายมอเตอร์แอร์ 
2,400.00 

เชียงรายมอเตอร์แอร์ 
2,400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

179/2562 
18 ก.ค. 2562 

27 จัดจ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมเข้าเล่ม จ านวน 55 
เล่ม 

7,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารมงคล 
7,150.00 

ร้านถ่ายเอกสารมงคล 
7,150.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

180/2562 
19 ก.ค. 2562 

28 จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ รหัส 420-48-
0012 กองช่างเทศบาลต าบล 
ท่าสาย 

1,800.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องยนต์ 
1,800.00 

ส.เครื่องยนต์ 
1,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

182/2562 
22 ก.ค. 2562 

29 จัดจ้างส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

11,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย 
11,000.00 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย 
11,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

183/2562 
22 ก.ค. 2562 

 
 

 (ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวอุบล  พิกุล) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....กรกฎาคม.....2562..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่....16.......เดือน....สิงหาคม....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

30 จัดจ้างเหมาติดตั้งพัดลม เพ่ือใช้
ภายในอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลท่าสาย จ านวน 8 ตัว 

5,440.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเย็น 
5,440.00 

ส.เครื่องเย็น 
5,440.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

184/2562 
23 ก.ค. 2562 

31 จัดจ้างซ่อมแซมผ้าม่านฉากเวทีห้อง
ประชุม เทศบาลต าบลท่าสาย 

2,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสายคอน มณีรัตน์ 
2,700.00 

นางสายคอน มณีรัตน์ 
2,700.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

186/2562 
25 ก.ค. 2562 

32 จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานกองคลัง 
จ านวน 3 เครื่อง 

900.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
900.00 

ทีเด็ด 
900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

187/2562 
31 ก.ค. 2562 

33 จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
เครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 
416-62-0136 

800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
800.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

188/2562 
31 ก.ค. 2562 

 
 

 (ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวอุบล  พิกุล) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 


