
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 
ส านักงานเทศบาลต าบลครึ่ง  อ าเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
ล าดับ  

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
 

 
วงเงินที่จะซื้อ 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

 
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างเหมา นางสาวเฟ่ืองฟ้า  โนจิต 7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวเฟ่ืองฟ้า  โนจิต นางสาวเฟ่ืองฟ้า  โนจิต ราคาต่ าสุด 66/2563 

ลว 30 ก.ค.63  
2 จ้างเหมานางสาวมณฑิตา  เมืองมูล 7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิตา  เมือง

มูล 
นางสาวมณฑิตา  เมือง

มูล 
ราคาต่ าสุด 67/2563 

ลว 30 ก.ค.63 
3 จ้างเหมานางสมสร  อาสายศ 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสมสร  อาสายศ นางสมสร  อาสายศ ราคาต่ าสุด 65/2563 

ลว 30 ก.ค.63 
4 จ้างเหมานายสมเด็จ  ดวงทา 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสมเด็จ  ดวงทา นายสมเด็จ  ดวงทา ราคาต่ าสุด 64/2563 

ลว 30 ก.ค.63 
5 จ้างเหมานายฉัตรชัย  อาสายศ 7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย  อาสายศ นายฉัตรชัย  อาสายศ ราคาต่ าสุด 68/2563 

ลว 30 ก.ค.63 
6 จ้างเหมานางสาวจุฑารัตน์  ทะเย็น 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน์  ทะ

เย็น 
นางสาวจุฑารัตน์  ทะ

เย็น 
ราคาต่ าสุด 69/2563 

ลว 30 ก.ค.63 
7 จ้างเหมาเข้าเล่มรายงานการสอบสวน

วินัยร้ายแรงพนักงานเทศบาล 
3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านรัชพลถ่ายเอกสาร ร้านรัชพลถ่ายเอกสาร ราคาต่ าสุด 47/2563 

ลว 10 ก.ค.63 
8 ซื้อน้ าดื่มเดือน ก.ค. – ก.ย.63 4,828 4,828 เฉพาะเจาะจง พรเจริญน้ าดื่ม พรเจริญน้ าดื่ม ราคาต่ าสุด 61/2563 

ลว 1 ก.ค.63 
9 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานกองช่าง 15,480 15,480 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 

เอ็ม จ ากัด 
บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ 

เอ็ม จ ากัด 
ราคาต่ าสุด 62/2563 

ลว 13 ก.ค. 63 
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ซื้อหรือจ้าง 
10 ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง

ผึ้ง 
1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์ นที นายนิวัฒน์ นที ราคาต่ าสุด 63/2563 

ลว 13 ก.ค.63 
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6,555 6,555 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยพาณิชย์ ร้านชัยพาณิชย์ ราคาต่ าสุด 64/2563 

ลว 14 ก.ค.63 
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,655 3,655 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยพาณิชย์ ร้านชัยพาณิชย์ ราคาต่ าสุด 65/2563 

ลว 14 ก.ค.63  
13 จัดซื้อวัคซีนสุนัขบ้า 42,050 42,050 เฉพาะเจาะจง ธนสน ซัพพลาย ธนสน ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 66/2563 

ลว 20 ก.ค.63 
14 ซื้อนมโรงเรียนเดือน ส.ค.63 35,532 35,532 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรส

มิวค์ จ ากัด 
บริษัท เชียงใหม่เฟรส

มิวค์ จ ากัด 
ราคาต่ าสุด 67/2563 

ลว 30 ก.ค.63 
 


