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

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่........9.......เดือน.....พฤศจิกายน.....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) 

4,060.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
4,060.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
4,060.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

001/2564 
1 ต.ค. 2563 

2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง   
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน  
81 – 8665  เชียงราย 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
8,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

001/2564 
1 ต.ค. 2563 

3 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน ขก 5525 เชียงราย 
ทะเบียน 81-9360 เชียงราย 
(กองช่าง) 

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
1,000.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

001/2564 
1 ต.ค. 2563 

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

10,030.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียมจำกัด 
10,030.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
10,030.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

001/2564 
1 ต.ค. 2563 

 

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

 



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

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่........9.......เดือน.....พฤศจิกายน.....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) 

1,920.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจำกัด 
1,920.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
1,920.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2564 
1 ต.ค. 2563 

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

360.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
360.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
360.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2564 
1 ต.ค. 2563 

7 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองช่าง) 

36,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(สัญญาเช่าเครื่อง

ถ่ายเอกสาร) 
 

บริษัท เอสเอสไอที 
เซ็นเตอร์ จำกัด 
36,000.00 

บริษัท เอสเอสไอที 
เซ็นเตอร์ จำกัด 
36,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2564 
1 ต.ค. 2563 

8 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองการศึกษา) 
 
 

36,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(สัญญาเช่าเครื่อง

ถ่ายเอกสาร) 
 

บริษัท เอสเอสไอที 
เซ็นเตอร์ จำกัด 
36,000.00 

บริษัท เอสเอสไอที 
เซ็นเตอร์ จำกัด 
36,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2564 
1 ต.ค. 2563 

 
 

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

 



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

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

 
ลำดับ

ที ่
งานจัดซื้อ จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

9 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(สำนักปลัด) 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(สัญญาเช่าเครื่อง

ถ่ายเอกสาร) 

บริษัท เอสเอสไอที 
เซ็นเตอร์ จำกัด 
24,000.00 

บริษัท เอสเอสไอที 
เซ็นเตอร์ จำกัด 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2564 
1 ต.ค. 2563 

10 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองคลัง) 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(สัญญาเช่าเครื่อง

ถ่ายเอกสาร) 

บริษัท เอสเอสไอที 
เซ็นเตอร์ จำกัด 
24,000.00 

บริษัท เอสเอสไอที 
เซ็นเตอร์ จำกัด 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2564 
1 ต.ค. 2563 

11 ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับเด็ก
นักเรียน ศพด.ทต.ท่าสาย 
โรงเรียนบ้านท่าสาย และ
โรงเรียนบ้านหัวดอย เดือน 
ตุลาคม 2563 

46,718.00 เฉพาะเจาะจง 
(ใบสั่งซื้อ) 

 

บจก.เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ 
46,718.00 

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
46,718.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2564 
1 ต.ค. 2563 

12 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้งานกอง
คลัง ทต.ท่าสาย จำนวน 2 
รายการ 

8,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(ใบสั่งซื้อ) 

 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
8,600.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
8,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2564 
19 ต.ค. 2563 

13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 
รายการ เพ่ือใช้งานในสำนัก
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย 

7,440.00 เฉพาะเจาะจง 
(ใบสั่งซื้อ) 

 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
7,440.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
7,440.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2564 
19 ต.ค. 2563 

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

(นางสาวกุสุมนิภา  คำโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

 



 
แบบ สขร.๑ 

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

วันที่........9.......เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....2563...... 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

14 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ 
เพ่ือใช้งานในสำนักปลัดเทศบาล
ตำบลท่าสาย 

2,208.00 เฉพาะเจาะจง 
(ใบสั่งซื้อ) 

 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
2,208.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
2,208.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

006/2564 
21 ต.ค. 2563 

15 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้งานใน 
กองช่าง (กระดาษถ่ายเอกสาร  
จำนวน 30 รีม) 

3,450.00 เฉพาะเจาะจง 
(ใบสั่งซื้อ) 

 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
3,450.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
3,450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

007/2564 
26 ต.ค. 2563 

16 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 7 
รายการ เพื่อมอบให้ประชาชนที่
ได้รับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2,953.00 เฉพาะเจาะจง 
(ใบสั่งซื้อ) 

 

นิกรการค้า 
2,953.00 

นิกรการค้า 
2,953.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

008/2564 
27 ต.ค. 2563 

17 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 
รายการเพื่อใช้ในสำนักปลัด 

720.00 เฉพาะเจาะจง 
(ใบสั่งซื้อ) 

 

นายธีระวิชญ์ คันธะชุมภู 
720.00 

นายธีระวิชญ์  
คันธะชุมภู 
720.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

009/2564 
28 ต.ค. 2563 

 
 

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

 
 
 
 



 
แบบ สขร.๑ 

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

วันที่........9.......เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....2563...... 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

18 จ้างเหมาบริการ เพ่ือประจำรถเก็บ
ขนขยะมูลฝอย เดือน ต.ค. 2563 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

นายบุญมี พระทัยกุล 
9,000.00 

นายบุญมี พระทัยกุล 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2564 
1 ต.ค. 2563 

19 จ้างเหมาบริการ เพ่ืองานคัดแยก
และกำจัดขยะมูลฝอย เดือน ต.ค. 
2563 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

นางกาบแก้ว บุษดาคำ 
9,000.00 

นางกาบแก้ว บุษดาคำ 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2564 
1 ต.ค. 2563 

20 จ้างเหมาบริการ เพ่ืองานคัดแยก
และกำจัดขยะมูลฝอย เดือน ต.ค. 
2563 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

น.ส.เจนจิรา จันทร์แดง 
9,000.00 

น.ส.เจนจิรา จันทร์แดง 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2564 
1 ต.ค. 2563 

21 จ้างเหมาบริการ เพ่ืองานคัดแยก
และกำจัดขยะมูลฝอย เดือน ต.ค. 
2563 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

นายอนุชา จันต๊ะ 
9,000.00 

นายอนุชา จันต๊ะ 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2564 
1 ต.ค. 2563 

22 จ้างเหมาบริการ เพ่ืองานคัดแยก
และกำจัดขยะมูลฝอย เดือน ต.ค. 
2563 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

นายธรนินทร์  
ด่านกำเนิด 
9,000.00 

นายธรนินทร์  
ด่านกำเนิด 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2564 
1 ต.ค. 2563 

 
 

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

 
 



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

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

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

23 จ้างเหมาบริการ เพ่ืองานคัดแยก
และกำจัดขยะมูลฝอย เดือน ต.ค. 
2563 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

นายศุภวัฒน์ 
สร้อยทอง 
9,000.00 

นายศุภวัฒน์ 
สร้อยทอง 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

006/2564 
1 ต.ค. 2563 

24 จ้างเหมาบริการ เพ่ืองานคัดแยก
และกำจัดขยะมูลฝอย เดือน ต.ค. 
2563 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

นายอินจันทร์ บุษดาคำ 
9,000.00 

นายอินจันทร์ บุษดาคำ 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

007/2564 
1 ต.ค. 2563 

25 จ้างเหมาบริการ เพ่ืองานคัดแยก
และกำจัดขยะมูลฝอย เดือน ต.ค. 
2563 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

นายสมศักดิ์ อุดวงค์ 
9,000.00 

นายสมศักดิ์ อุดวงค์ 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

008/2564 
1 ต.ค. 2563 

26 จ้างเหมาบริการ เพ่ืองานคัดแยก
และกำจัดขยะมูลฝอย เดือน ต.ค. 
2563 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

นายบุญนัก พุทธวงค์ 
9,000.00 

นายบุญนัก พุทธวงค์ 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

009/2564 
1 ต.ค. 2563 

27 จ้างเหมาบริการ เพ่ืองานคัดแยก
และกำจัดขยะมูลฝอย เดือน ต.ค. 
2563 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

นายสุทัต ดีอินทร์ 
9,000.00 

นายสุทัต ดีอินทร์ 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

010/2564 
1 ต.ค. 2563 

 
 

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

 
 
 



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

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

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

28 จ้างเหมาบริการ เพ่ืองานคัดแยก
และกำจัดขยะมูลฝอย เดือน ต.ค. 
2563 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

นายปิยวัช กาบแก้ว 
9,000.00 

นายปิยวัช กาบแก้ว 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

011/2564 
1 ต.ค. 2563 

29 จ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วยปฏิบัติ
หน้าที่จัดเก็บรายได้ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2563 

27,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

นายสมนึก พุทธจันทร์ 
27,000.00 

นายสมนึก พุทธจันทร์ 
27,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

012/2564 
1 ต.ค. 2563 

30 จ้างเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ขับรถยนต์รับ-ส่งนักเรียน  
ศพด.ทต.ท่าสาย บำรุงดูแลรักษา
ต้นไม้ สนามหญ้าและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่เดือน 
ต.ค.-ธ.ค.2563 

27,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

นายพรม วงค์มูล 
27,000.00 

นายพรม วงค์มูล 
27,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

013/2564 
1 ต.ค. 2563 

31 จ้างเหมาบริการ ดูแลรักษาต้นไม้ 
ตัดหญ้าเทศบาลฯและปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่เดือน 
ต.ค.-ธ.ค.2563 

27,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

นายประสิทธิ์ อุ่นใจ 
27,000.00 

นายประสิทธิ์ อุ่นใจ 
27,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

014/2564 
1 ต.ค. 2563 

 

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

(นางสาวกุสุมนิภา  คำโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

 



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

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

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

32 จ้างเหมาบริการ ดูแลรักษาต้นไม้ 
ตัดหญ้าหนองบัวฯและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.2563 

27,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

นายบุญมี ตังแก 
27,000.00 

นายบุญมี ตังแก 
27,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

015/2564 
1 ต.ค. 2563 

33 จ้างเหมาบริการ ดูแลทำความ
สะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลท่า
สายและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.
2563 

27,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

นางสาวสายรุ้ง จิรการ 
27,000.00 

นางสาวสายรุ้ง จิรการ 
27,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

016/2564 
1 ต.ค. 2563 

34 จ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วยงาน
พัฒนาชุมชนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  
ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่เดือน 
ต.ค.-ธ.ค.2563 

27,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

นายเอกราช ไกลถิ่น 
27,000.00 

นายเอกราช ไกลถิ่น 
27,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

017/2564 
1 ต.ค. 2563 

35 จ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  
ที่ได้รับมอบหมาย เดือน ต.ค. 63 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

นายศิลานนท์ คำตุ้ย 
9,000.00 

นายศิลานนท์ คำตุ้ย 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

018/2564 
1 ต.ค. 2563 

 
 

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

 



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

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

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

36 จ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  
ที่ได้รับมอบหมาย เดือน ต.ค. 63 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงจ้าง) 

นายวราวุฒิ เตชะน้อย 
9,000.00 

นายวราวุฒิ เตชะน้อย 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

019/2564 
1 ต.ค. 2563 

37 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
สำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและจัดทำ
ทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งแต่เดือน 
ต.ค.-ธ.ค. 2563  

24,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(สัญญาจ้าง 

ทำของ) 

นายวทัญญู มณีขันธ์ 
24,000.00 

นายวทัญญู มณีขันธ์ 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2564 
1 ต.ค. 2563 

38 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
สำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและจัดทำ
ทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งแต่เดือน 
ต.ค.-ธ.ค. 2563 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(สัญญาจ้าง 

ทำของ) 

นายณัฐพล แสงงาม 
24,000.00 

นายณัฐพล แสงงาม 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2564 
1 ต.ค. 2563 

39 จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์/ต่อ
อายุโดเมนเนมและเช่าพื้นที่จัดเก็บ
ข้อมูลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบล 
ท่าสาย 1 ต.ค. 63-30 ก.ย.64 

4,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ใบสั่งจ้าง) 

เชียงรายอินเตอร์
ซอฟต์ 
4,000.00 

เชียงรายอินเตอร์
ซอฟต์ 
4,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2564 
1 ต.ค. 2563 

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

(นางสาวกุสุมนิภา  คำโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

 
 

 



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

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

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

40 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม
สำเนาเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

8,960.00 เฉพาะเจาะจง 
(ใบสั่งจ้าง) 

ร้านถ่ายเอกสารมงคล 
8,960.00 

ร้านถ่ายเอกสารมงคล 
8,960.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2564 
1 ต.ค. 2563 

41 จ้างทำตรายาง เพ่ือใช้งานที่
เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ภายใน
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย 
จำนวน 3 รายการ 

2,085.00 เฉพาะเจาะจง 
(ใบสั่งจ้าง) 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
2,085.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
2,085.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2564 
19 ต.ค. 2563 

42 จ้างทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง 
ตามโครงการจัดกิจกรรมวันปิย
มหาราชในวันที่ 23 ต.ค. 2563 

500.00 เฉพาะเจาะจง 
(ใบสั่งจ้าง) 

ป้าน้อยดอกไม้สด 
500.00 

ป้าน้อยดอกไม้สด 
500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2564 
20 ต.ค. 2563 

43 จ้างรถเครนขนาดใหญ่ ย้ายแพสูบ
น้ำด้วยไฟฟ้า ม.4 ลงสู่แม่น้ำ 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(ใบสั่งจ้าง) 

หจก.เชียงรายรุ่งถาวร 
8,000.00 

หจก.เชียงรายรุ่งถาวร 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2564 
22 ต.ค. 2563 

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

(นางสาวกุสุมนิภา  คำโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

 
 
 
 
 



 
แบบ สขร.๑ 

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

วันที่........9.......เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....2563...... 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

44 จ้างเปลี่ยนยางและเปลี่ยนสายโซ็ค
น้ำมันรถจักรยานยนต์ ขรง 784  

1,190.00 เฉพาะเจาะจง 
(ใบสั่งจ้าง) 

ส.รุ่งเรือง 
1,190.00 

ส.รุ่งเรือง 
1,190.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

006/2564 
1 ต.ค. 2563 

45 จ้างทำป้ายไวนิล รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ “ชีวิตวิถีใหม่” ขับขี่
ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ 

345.00 เฉพาะเจาะจง 
(ใบสั่งจ้าง) 

พิมพ์ดี 
345.00 

พิมพ์ดี 
345.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

007/2564 
19 ต.ค. 2563 

 
 

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


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































