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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....................เดือน.....กันยายน......พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

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) 

8,660.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
8,660.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
8,660.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

006/2562 
31 ก.ค. 2562 

2 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง   
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน  
81 – 8665  

12,300.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
12,300.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
12,300.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

006/2562 
31 ก.ค. 2562 

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

6,240.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
6,240.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
6,240.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

006/2562 
31 ก.ค. 2562 

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

4,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียมจ ากัด 
4,000.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
4,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

006/2562 
31 ก.ค. 2562 

 
 

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

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....................เดือน.....กันยายน......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) และรถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กบ 1819 เชียงราย
(กองการศึกษา) 

2,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจ ากัด 
2,080.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
2,080.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

006/2562 
31 ก.ค. 2562 

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

160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
160.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

006/2562 
31 ก.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 

 
 

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

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....................เดือน.....กันยายน......พ.ศ.....2562...... 

 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อ จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

9 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองช่าง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

176/2562 
28 มิ.ย. 2562 

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

48,784.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
48,784.12 

บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
48,784.12 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

204/2562 
31 ก.ค. 2562 

11 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลม
ระบายอากาศ จ านวน 3 ตัว  

2,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธานี  
มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
2,970.00 

บริษัท สหธานี  
มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
2,970.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

249/2562 
13 ส.ค. 2562 

12 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในกอง
การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่าสาย จ านวน 27 
รายการ 

12,301.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
12,301.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
12,301.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

252/2562 
13 ส.ค. 2562 

13 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย จ านวน 
31 รายการ 

16,641.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
16,641.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
16,641.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

253/2562 
13 ส.ค. 2562 

 

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

(นางสาวอุบล  พิกุล) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....................เดือน.....กันยายน......พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ใน
การจัดพิมพ์เอกสารกองการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลท่าสาย จ านวน 5 รายการ 

8,390.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
8,390.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
8,390.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

254/2562 
19 ส.ค. 2562 

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ใน
กองช่าง จ านวน 3 รายการ 

7,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
7,500.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

255/252 
19 ส.ค. 2562 

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน
กองคลัง จ านวน 8 รายการ 

18,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
18,900.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
18,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

256/2562 
19 ส.ค. 2562 

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน
ในส านักปลัด จ านวน 10 รายการ 

8,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
8,450.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
8,450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

257/2562 
19 ส.ค. 2562 

18 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 
บาน (มอก.) จ านวน 1 ตู้ เพื่อใช้ใน
การเก็บเอกสารกองช่าง 

5,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
5,500.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
5,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

258/2562 
20 ส.ค. 2562 

 

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

(นางสาวอุบล  พิกุล) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 



 
แบบ สขร.๑ 

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

วันที่.....................เดือน.....กันยายน......พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

19 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้งานใน
กองช่าง จ านวน 8 รายการ 

7,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
7,075.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
7,075.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

259/2562 
21 ส.ค. 2562 

20 จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กระดาษ A4) 
จ านวน 30 รีม เพื่อใช้งานในส านัก
ปลัด 

3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
3,450.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จ ากัด 
3,450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

260/2562 
21 ส.ค. 2562 

21 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 
รายการ เพื่อน ามาใช้ปรับปรุง
อาคารห้องน้ าและอาคารอ่ืน ๆ 
ภายในส านักงานเทศบาลต าบลท่า
สาย 

1,790.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
1,790.00 

หจก.ผลไสววัสดุ
ก่อสร้าง 
1,790.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

261/2562 
21 ส.ค. 2562 

22 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง เครื่องขยายเสียงส าหรับติด
รถประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุด 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยอินเตอร์ออดิโอ 
24,000.00 

ร้านไทยอินเตอร์
ออดิโอ 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

262/2562 
21 ส.ค. 2562 

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

(นางสาวอุบล  พิกุล) 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 
 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....................เดือน.....กันยายน......พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

23 จัดซื้อหินคลุก เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อนในการใช้
ถนน ม.3,4 และ ม.7 

29,680.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
29,680.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
29,680.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

265/2562 
28 ส.ค. 2562 

24 จัดซื้อแบตเตอรี่ ส าหรับ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ครหัส 416-
53-0044 จ านวน 1 อัน 

3,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
3,100.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
3,100.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

266/2562 
28 ส.ค. 2562 

25 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องดูด
ฝุ่น จ านวน 1 เครื่อง 

12,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงราย 
ซาวด์เซนเตอร์ทีวี 
12,500.00 

หจก.เชียงราย 
ซาวด์เซนเตอร์ทีวี 
12,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

267/2562 
28 ส.ค. 2562 

26 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลท่าสาย จ านวน 
3 เครื่อง 

5,400.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเย็น 
5,400.00 

ส.เครื่องเย็น 
5,400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

194/2562 
13 ส.ค. 2562 

27 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ รหัส 416-58-
0095 กองช่าง 

300.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
300.00 

ทีเด็ด 
300.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

195/2562 
13 ส.ค. 2562 

 
 

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

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
     

 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....................เดือน.....กันยายน......พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

28 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่าย
น้ ามันเครื่อง รถยนต์หมายเลข
ทะเบียน บน 180 เชียงราย  

3,210.00 เฉพาะเจาะจง เดชาเซอร์วิส 
3,210.00 

เดชาเซอร์วิส 
3,210.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

197/2562 
21 ส.ค. 2562 

29 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมตู้สาขา
โทรศัพท์ส านักงาน 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง ภัคดีคอมมิวนิเคชั่น 
3,000.00 

ภัคดีคอมมิวนิเคชั่น 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

198/2562 
21 ส.ค. 2562 

30 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ กองคลัง จ านวน 
2 เครื่อง รหัส 420-48-0010 
และ รหัส 420-48-0012 

5,4000.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเย็น 
5,4000.00 

ส.เครื่องเย็น 
5,4000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

199/2562 
21 ส.ค. 2562 

31 จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมรถน้ าดับเพลิง
อเนกประสงค์ ทะเบียน บล 9945 
เชียงราย 

23,164.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุเชียงราย 
ทรัค เซอร์วิส จ ากัด 
23,164.92 

บริษัท อีซูซุเชียงราย 
ทรัค เซอร์วิส จ ากัด 
23,164.92 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

200/2562 
23 ส.ค. 2562 

32 จ้างเหมารถแทรกเตอร์ล้อยาง ปรับ
เกลี่ยหินคลุก จ านวน 3 หมู่บ้าน 

900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
4,500.00 
 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
4,500.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

201/2562 
28 ส.ค. 2562 

 
 

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

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....................เดือน.....กันยายน......พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

33 จ้างเหมาบุคคลภายนอกส ารวจ
ข้อมูลภาคสนามในการจัดท าแผนที่
ภาษีและทรัพย์สิน 

8,000 เฉพาะเจาะจง นายสนนึก พุทธจันทร์ 
8,000.00 

นายสนนึก พุทธจันทร์ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

204/2562 
30 ส.ค. 2562 

34 จ้างเหมาบุคคลภายนอกส ารวจ
ข้อมูลภาคสนามในการจัดท าแผนที่
ภาษีและทรัพย์สิน 

8,000 เฉพาะเจาะจง นายศุภเดช มณีนันท์ 
8,000.00 

นายศุภเดช มณีนันท์
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

205/2562 
30 ส.ค. 2562 

 
 
 

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

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 


