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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....14......เดือน.....มิถุนายน......พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที่ 

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) 

8,570.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
5,740.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
5,740.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
31 ม.ค. 2562 

2 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

11,400.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม 
จ ากัด 
11,400.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
11,400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2562 
30 เม.ย. 2562 

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

6,160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม 
จ ากัด 
6,160.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม 
จ ากัด 
6,160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2562 
30 เม.ย. 2562 

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

19,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม
จ ากัด 
19,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม 
จ ากัด 
19,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2562 
30 เม.ย. 2562 

 

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

(นางสาวอบุล  พิกุล) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....14......เดือน.....มิถุนายน......พ.ศ.....2562...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

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

1,160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจ ากัด 
1,160.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
1,160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2562 
30 เม.ย. 2562 

6 ซื้อวัสดุน้ 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 

004/2562 
30 เม.ย. 2562 

7 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ส านัก
ปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

102/2562 
29 มี.ค. 2562 

8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กอง
คลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

103/2562 
29 มี.ค. 2562 

9 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กอง
ช่าง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

104/2562 
29 มี.ค. 2562 

 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวอบุล  พิกุล) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....14......เดือน.....มิถุนายน......พ.ศ.....2562...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

10 ซื้อน้ าดื่มส าหรับริการประชาชนหรือ
ผู้มาติดต่อราชการ เดือน ธ.ค. 
2561 

2,180.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,180.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,180.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

152/2562 
30 เม.ย. 2562 

11 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการคัดแยก
และก าจัดขยะมูลฝอย 

6,504.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
6,504.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
6,504.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

153/2562 
1 พ.ค. 2562 

12 ซื้ออุปกรณ์คัดแยกและก าจัดขยะมูล
ฝอย ตามโครงการและกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ 

2,280.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
2,280.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
2,280.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

155/2562 
3 พ.ค. 2562 

13 ซื้อน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนชิน 
(แก๊สโซฮอล์ 95) ส าหรับพ่นหมอก
ควันป้องกันไข้เลือดออก ม.8 

899.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
899.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม 
จ ากัด 
899.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

156/2562 
7 พ.ค. 2562 

14 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์) 

11,670.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
11,670.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
11,670.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

157/2562 
7 พ.ค. 2562 

15 ซื้อแบตเตอรี่ส าหรับรถยนต์นั่งส่วน
บุคคล ทะเบียน นข 2161 
เชียงราย 

2,950.00 เฉพาะเจาะจง พี.อาร์.ออดิโอ 
2,950.00 

พี.อาร์.ออดิโอ 
2,950.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

158/2562 
10 พ.ค. 2562 

 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวอบุล  พิกุล) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันที่.....14......เดือน......มิถุนายน......พ.ศ.....2562...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นฯ 

1,265.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
1,265.00 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
1,265.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

159/2562 
14 พ.ค. 2562 

17 ซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้งานใน
ส านักปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย 

14,164.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
14,164.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
14,164.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

161/2562 
14 พ.ค. 2562 

18 
 

ซื้อแบตเตอรี่ส าหรับรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 81-8665 เชียงราย 

4,600.00 เฉพาะเจาะจง ส.แบตเตอรี่ 
4,600.00 

ส.แบตเตอรี่ 
4,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

162/2562 
14 พ.ค. 2562 

19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในงาน
ป้องกันฯส านักปลัด จ านวน 4 
รายการ 

2,180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอวิส 
2,180.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอวิส 
2,180.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

163/2562 
15 พ.ค. 2562 

20 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาส
เจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง วันที่ 16-
31 พฤษภาคม 2562 

25,819.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
25,819.92 

บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
25,819.92 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

164/2562 
15 พ.ค. 2562 

21 ซื้อวัสดุส านักงาน ส าหรับใช้งานใน
กองคลัง จ านวน 19 รายการ 

9,351.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า
จ ากัด 
9,315.00 

บริษัท วิทวัสการค้า
จ ากัด 
9,315.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

166/2562 
22 พ.ค. 2562 

 

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

(นางสาวอบุล  พิกุล) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....14......เดือน....มิถุนายน....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายละเอียด) 
เพ่ือใช้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการ
เล่นฯ 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ท่าสายทรายงาม 
2,000.00 
 

ท่าสายทรายงาม 
2,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

167/2562 
22 พ.ค. 2562 

23 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง
พร้อมติดตั้ง จ านวน 6 เคร่ือง  

8,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  
สหธานีมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
8,940.00 

บริษัท สหธานีมาร์เก็ตติ้ง
จ ากัด 
8,940.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

168/2562 
22 พ.ค. 2562 

24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ส าหรับใชต้่อกับถัง
บรรจุน้ า ม.6 ซอย 5 

950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง  
950.00 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง  
950.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

170/2562 
27 พ.ค. 2562 

25 ซื้อน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซนิ 
(แก๊สโซฮอล์ 95) ส าหรับพ่นหมอก
ควันป้องกันไข้เลือดออก ม.8 

1,270.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
1,270.24 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
1,270.24 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

172/2562 
28 พ.ค. 2562 

26 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสนุัขบา้ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสนุัขบ้า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

47,310.00 เฉพาะเจาะจง เวียงชัยปศุสัตว์ 
47,310.00 

เวียงชัยปศุสัตว์ 
47,310.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

174/2562 
29 พ.ค. 2562 

 
 

 (ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวอบุล  พิกุล) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....14......เดือน......มิถุนายน.....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายละเอียด) 
เพ่ือใช้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการ
เล่นฯ 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ท่าสายทรายงาม 
2,000.00 
 

ท่าสายทรายงาม 
2,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

167/2562 
22 พ.ค. 2562 

28 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติด
ผนังพร้อมติดตั้ง จ านวน 6 เครื่อง  

8,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  
สหธานีมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
8,940.00 

บริษัท สหธานีมาร์เก็ตติ้ง
จ ากัด 
8,940.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

168/2562 
22 พ.ค. 2562 

29 จ้างท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ ์(จิต
อาสา) ขนาด 2x4 เมตร จ านวน 1 
ป้าย 

960.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
960.00 

ทีเด็ด 
960.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

142/2562 
2 พ.ค. 2562 

30 จัดจ้างท าปา้ยไวนิลถวายพระพรชัย
มงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
บริเวณด้านหนา้ส านักงานเทศบาล
ต าบลท่าสาย  ขนาดกว้าง 3.0 เมตร 
x ยาว 7.2 เมตร จ านวน 1 ปา้ย 

2,592.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
2,592.00 

ทีเด็ด 
2,592.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

143/2562 
2 พ.ค. 2562 

31 
 

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ ามนัเครื่องและ
ตรวจเช็ครถตู้โดยสาร 12 ที่นัง่ 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 

2,689.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเชียงราย 
จ ากัด 
2,689.45 

บริษัท โตโยต้าเชียงราย 
จ ากัด 
2,689.45 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

145/2562 
10 พ.ค. 2562 

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

(นางสาวอบุล  พิกุล) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

     



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....พฤษภาคม.....2562..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

วันที่.....14......เดือน....มิถุนายน.....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

32 จ้างตรวจเช็คและซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค รหัส 416 53 
0044 

1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
1,200.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
1,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

145/2562 
10 พ.ค. 2562 

33 จ้างส ารวจจ านวนสุนัขและแมว ม.7 
บ้านป่าหัด  

252.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญช่วย  สมบูรณ์ใจ  
252.00 

นายบุญช่วย  สมบูรณ์ใจ  
252.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

149/2562 
17 พ.ค. 2562 

34 จ้างซ่อมแซมระบบประปา ม.6 บ้าน
หัวดอย 

58,505.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรน้ าบุตร  
เครื่องกรองน้ า 
58,505.00 

ร้านเพชรน้ าบุตร 
เครื่องกรองน้ า 
58,505.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

151/2562 
24 พ.ค. 2562 

35 จ้างตรวจเช็คและซ่อมคอมพิวเตอร์ 
รหัส 416 52 0041 

1,790.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
1,790.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
1,790.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

153/2562 
27 พ.ค. 2562 

36 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่าย
น้ ามันเครื่อง ทะเบียน กร 927 
เชียงราย 

10,214.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเชียงราย 
จ ากัด 
10,214.22 

บริษัท โตโยต้าเชียงราย 
จ ากัด 
10,214.22 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

154/2562 
27 พ.ค. 2562 

 
 

 (ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวอบุล  พิกุล) 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
     
 


