
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....พฤษภาคม....2563..... 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........9.............เดือน.....มิถุนายน......พ.ศ.....2563...... 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 
(รถตู้) รถจักรยานยนต์ทะเบียน 
ขงร 784 ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ้า (สำนักปลัด) 

1,680.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
1,680.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
1,680.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

004/2563 
30 เม.ย. 2563 

2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง   
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน  
81 – 8665  

8,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
8,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

004/2563 
30 เม.ย. 2563 

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

1,710.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
1,710.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
1,710.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

004/2563 
30 เม.ย. 2563 

4 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน ผต 1158 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย 
(ปภ.) ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

11,898.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียมจำกัด 
11,898.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
11,898.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

004/2563 
30 เม.ย. 2563 

 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวกุสุมนิภา  คำโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....พฤษภาคม....2563..... 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่..........9..............เดือน.....มิถุนายน......พ.ศ.....2563...... 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

5 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู้) และรถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กบ 1819 เชียงราย
(กองการศึกษา) 

650.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจำกัด 
650.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
650.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2563 
30 เม.ย. 2563 

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

230.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
230.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
230.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2563 
30 เม.ย. 2563 

7 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(สำนักปลัด) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

042/2563 
27 ธ.ค. 2562 

8 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองคลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

043/2563 
27 ธ.ค. 2562 

 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวกุสุมนิภา  คำโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

 



แบบ สขร.๑ 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....พฤษภาคม....2563..... 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

วันที่..........9..............เดือน.....มิถุนายน......พ.ศ.....2563...... 

 
ลำดับ

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 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

044/2563 
27 ธ.ค. 2562 

10 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้ดำเนินงาน
กองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย 
จำนวน 10 รายการ 

3,521.00 เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
3,521.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
3,521.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

148/2563 
5 พ.ค. 2563 

11 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร
บานเลื่อนทึบ เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารและปฏิบัติงานในกองช่าง 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
3,000.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

149/2563 
5 พ.ค. 2563 

12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้สำหรับ
การดำเนินงานกองคลัง จำนวน 3 
รายการ 

12,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเอ็นซี  
ซัพพลาย จำกัด 
12,920.00 

บริษัท เอ็นเอ็นซี ซัพ
พลาย จำกัด 
12,920.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

150/2563 
8 พ.ค. 2563 

13 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์) จำนวน 3 เครื่อง เพ่ือใช้งาน
ในสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย 

12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเอ็นซี  
ซัพพลาย จำกัด 
12,600.00 

บริษัท เอ็นเอ็นซี  
ซัพพลาย จำกัด 
12,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

151/2563 
8 พ.ค. 2563 

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

(นางสาวกุสุมนิภา  คำโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....พฤษภาคม....2563..... 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........9.............เดือน.....มิถุนายน......พ.ศ.....2563...... 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

14 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
โรงเรียน ชนิดพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 
ชนิดกล่อง (วันที่ 18 - 31 
พฤษภาคม 2563) 

25,884.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
25,884.00 

บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
25,884.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

154/2563 
12 พ.ค. 2563 

15 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้ในสำนัก
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน 
23 รายการ 

9,662.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
9,662.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
9,662.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

155/2563 
15 พ.ค. 2563 

16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งานใน
สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ 

1,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
1,850.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
1,850.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

156/2563 
15 พ.ค. 2563 

17 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้งานในกอง
คลัง จำนวน 4 รายการ 

15,322.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
15,322.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
15,322.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

157/2563 
19 พ.ค. 2563 

 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวกุสุมนิภา  คำโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....พฤษภาคม....2563..... 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........9.............เดือน.....มิถุนายน......พ.ศ.....2563...... 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สาย HDMI) 
สำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลท่าสาย  

1,090.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,090.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
1,090.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

158/2563 
20 พ.ค. 2563 

19 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่เลื่อย
ยนต์เพื่อใช้สำหรับเลื่อยยนต์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 068-58-
0002 และ 068-61-0004 

12,092.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงราย 
การดับเพลิง 
12,092.00 

หจก.เชียงราย 
การดับเพลิง 
12,092.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

160/2563 
21 พ.ค. 2563 

20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 
รายการ เพื่อใช้งานในกองคลัง
เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน 4 
รายการ 

7,220.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
7,220.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
7,220.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

161/2563 
21 พ.ค. 2563 

21 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 
เครื่อง เพ่ือใช้งานสำนัก
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย 

3,590.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงราย ซาวด์เซน
เตอร์ ทีวี 
3,590.00 

หจก.เชียงราย ซาวด์
เซนเตอร์ ทีวี 
3,590.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

162/2563 
27 พ.ค. 2563 

 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวกุสุมนิภา  คำโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....พฤษภาคม....2563..... 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........9.............เดือน.....มิถุนายน......พ.ศ.....2563...... 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

22 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่อง
สำรองไฟฟ้า) จำนวน 17 เครื่อง 
เพ่ือใช้งานสำนักปลัดเทศบาลตำบล
ท่าสาย 

39,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเอ็นซี 
ซัพพลาย จำกัด 
39,100.00 

บริษัท เอ็นเอ็นซี 
ซัพพลาย จำกัด 
39,100.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

163/2563 
29 พ.ค. 2563 

23 ซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะและ
กำจัดขยะมูลฝอย ตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย จำนวน 6 รายการ 

23,000.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์ 
23,000.00 

ทวีทรัพย์ 
23,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

164/2563 
29 พ.ค. 2563 

24 ซื้อยางชะลอความเร็ว เพ่ือติดตั้ง
บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านเวียง
คุ้ม จำนวน 2 ชุด 

13,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงราย 
การดับเพลิง  
13,000.00 

หจก.เชียงราย 
การดับเพลิง  
13,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

165/2563 
29 พ.ค. 2563 

25 ซื้อป้ายจราจร จำกัดความเร็วไม่
เกิน 30 กม./ชม. จำนวน 2 ป้าย 
เพ่ือติดตั้งบริเวณซอย 1 หมู่ที่ 11 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงราย 
การดับเพลิง 
2,000.00 

หจก.เชียงราย 
การดับเพลิง 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

166/2563 
29 พ.ค. 2563 

26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 
รายการ เพื่อใช้ในสำนักปลัด 

3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
3,450.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
3,450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

167/2563 
29 พ.ค. 2563 

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

(นางสาวกุสุมนิภา  คำโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....พฤษภาคม....2563..... 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่..........9..............เดือน.....มิถุนายน......พ.ศ.....2563...... 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

27 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจ
แผนที่ภาษีและจัดทำทะเบียน
ทรัพย์สิน เดือน พฤษภาคม 2563 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงศ์ ยอดใจ 
8,000.00 

นายกฤษณพงศ์ ยอดใจ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

090/2563 
30 เม.ย. 2563 

28 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจ
แผนที่ภาษีและจัดทำทะเบียน
ทรัพย์สิน เดือน พฤษภาคม 2563 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวทัญญู มณีขันธ์ 
8,000.00 
 

นายวทัญญู มณีขันธ์ 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

091/2563 
30 เม.ย. 2563 

29 จ้างสำรวจความพึงพอใจ 11,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 
11,000.00 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 
11,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

092/2563 
1 พ.ค. 2563 

30 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์
เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง 
เพ่ือใช้งานในสำนักปลัดเทศบาล
ตำบลท่าสาย 

3,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงราย
ฮาร์ดแวร์ช็อป จำกัด 
3,150.00 

บริษัท เชียงราย
ฮาร์ดแวร์ช็อป จำกัด 
3,150.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

093/2563 
1 พ.ค. 2563 

31 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเลื่อย
ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้งาน
ในสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย 

550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงราย
ฮาร์ดแวร์ช็อป จำกัด 
550.00 

บริษัท เชียงราย
ฮาร์ดแวร์ช็อป จำกัด 
550.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

094/2563 
1 พ.ค. 2563 

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

(นางสาวกุสุมนิภา  คำโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

 
 

 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....พฤษภาคม....2563..... 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่..........9..............เดือน.....มิถุนายน......พ.ศ.....2563...... 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

32 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถ 
จักรยายนต์ ทะเบียน ขรข 608 
เชียงราย เพ่ือใช้งานในกองช่าง 

2,550.00 เฉพาะเจาะจง ส.ประสิทธิ์บริการ 
2,550.00 

ส.ประสิทธิ์บริการ 
2,550.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

096/2563 
18 พ.ค. 2563 

33 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน นข 2161 
เชียงราย  

10,999.60 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างสุข 
10,999.60 

อู่ช่างสุข 
10,999.60 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

097/2563 
20 พ.ค. 2563 

34 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและ
ตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
ทั่วไป ทะเบียน กต 1841  ชร 

3,410.00 เฉพาะเจาะจง เดชาเซอร์วิส 
3,410.00 

เดชาเซอร์วิส 
3,410.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

098/2563 
21 พ.ค. 2563 

35 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง
อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 
บล 9945 เชียงราย 

5,189.50 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างสุข 
5,189.50 

อู่ช่างสุข 
5,189.50 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

099/2563 
21 พ.ค. 2563 

36 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและ
ตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถยนต์ทั่วไป 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 

4,921.47 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า เชียงราย 
จำกัด 
4,921.47 

บ.โตโยต้า เชียงราย 
จำกัด 
4,921.47 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

100/2563 
27 พ.ค. 2563 

37 จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่ที่ 10 

43,014.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงรายวอเตอร์
แทงค์ 
43,014.00 

บจก.เชียงรายวอเตอร์
แทงค์ 
43,014.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

101/2563 
27 พ.ค. 2563 

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

(นางสาวกุสุมนิภา  คำโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 


