
เลขท่ีและวนัท่ี

ผูไ้ดรั้บการ เหตุผลท่ีคดัเลือก ของสญัญา

คดัเลือกและ โดยสรุป หรือขอ้ตกลง

ราคาท่ีตกซ้ือหรือ ในการซ้ือหรือ

จา้ง จา้ง

1 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 300.00             300.00            เฉพาะเจาะจง รา้นโปรปริน้ แอดเวอร์ ไทซิง่ 300.00                         ราคาต ่าสุด 05/05/2563

2 จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน 172,000.00      172,000.00     เฉพาะเจาะจง รา้นซีท.ีรุง่เรือง 172,000.00                  ราคาต ่าสุด 05/05/2563

3 จดัซ้ือเครือ่งท าลายเอกสาร 10,750.00        10,750.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สวนหนงัสอื 10,750.00                    ราคาต ่าสุด 07/05/2563

4 ขดุลอกรอ่งระบายน ้าหนองสลาบ บา้นครึง่เหนือ

 หมูท่ี ่2
17,200.00        17,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ดอนศลิากอ่สรา้ง 17,200.00                    ราคาต ่าสุด 12/05/2563

5 โครงการพฒันาคณุภาพการศกึษาดว้ย

เทคโนโลยีสารสนเทศDLTV
27,900.00        27,900.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพวิเตอร์ 27,900.00                    ราคาต ่าสุด 15/05/2563

6 จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ 31,840.00        31,840.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ที.เค.ซพัพลาย เชียงราย 31,840.00                    ราคาต ่าสุด 15/05/2563

7 ซอ่มแซมเครือ่งเสยีง 950.00             950.00            เฉพาะเจาะจง รา้นไพศาลไดนาโม 950.00                         ราคาต ่าสุด 15/05/2563

8 จดัซ้ืออาหารเสรมิ(นม)โรงเรียน 64,726.14        64,726.14       เฉพาะเจาะจง บรษิทัเชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ จ ากดั 64,726.14                    ราคาต ่าสุด 18/05/2563

9 โครงการป้องกนัและควบคมุไขเ้ลือดออก 16,250.00        16,250.00       เฉพาะเจาะจง บรษิทั ยูบคิพลสั จ ากดั 16,250.00                    ราคาต ่าสุด 22/05/2563

10 ขดุลอกรอ่งปู่ ฟ้า บา้นสา้น หมูท่ี ่1 30,700.00        30,700.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ดอนศลิากอ่สรา้ง 30,700.00                    ราคาต ่าสุด 25/05/2563

11 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            7,800.00           7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางก่ิง อาสายศ                        7,800.00 ราคาต ่าสุด 1/5/2563

12 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            7,800.00           7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิตา เมืองมูล                        7,800.00 ราคาต ่าสุด 1/5/2563

13 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            9,300.00           9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายณฐัวฒิุ  สภูยศ                        9,300.00 ราคาต ่าสุด 1/5/2563

14 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            7,500.00           7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสมสร อาสายศ                        7,500.00 ราคาต ่าสุด 1/5/2563

15 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            7,500.00           7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเด็จ ดวงทา                        7,500.00 ราคาต ่าสุด 1/5/2563

16 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            8,700.00           8,700.00 เฉพาะเจาะจง นายวินยั  เตปา                        8,700.00 ราคาต ่าสุด 1/5/2563

17 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            5,700.00           5,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑารัตน์  ทะเยน็                        5,700.00 ราคาต ่าสุด 1/5/2563

                                                                                                                                                                                                                                             แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

ส านกังานเทศบาลต าบลคร่ึง อ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ล าดบั งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ



18 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            5,700.00           5,700.00 เฉพาะเจาะจง นายฉตัรชยั  อาสายศ                        5,700.00 ราคาต ่าสุด 1/5/2563

19 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            7,800.00           7,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เฟ่ืองฟ้า โนจิต                        7,800.00 ราคาต ่าสุด 1/5/2563

20 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            7,800.00           7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิตา เมืองมูล                        7,800.00 ราคาต ่าสุด 30/6/2563

21 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            7,800.00           7,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เฟ่ืองฟ้า โนจิต                        7,800.00 ราคาต ่าสุด 30/6/2563

22 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            7,200.00           7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเด็จ ดวงทา                        7,200.00 ราคาต ่าสุด 30/6/2563

23 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            7,200.00           7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสมสร อาสายศ                        7,200.00 ราคาต ่าสุด 30/6/2563

24 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            6,300.00           6,300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จุฑารัตน์  ทะเยน็                        6,300.00 ราคาต ่าสุด 30/6/2563

25 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ            8,400.00           8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายฉตัรชยั  อาสายศ                        8,400.00 ราคาต ่าสุด 30/6/2563


