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

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่........................เดือน..... ตุลาคม......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) 

5,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
5,240.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
5,240.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2563 
1 ก.ค. 2563 

2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง   
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน  
81 – 8665  เชียงราย 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
10,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2563 
1 ก.ค. 2563 

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

3,920.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
3,920.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
3,920.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2563 
1 ก.ค. 2563 

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

10,500.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียมจำกัด 
10,500.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
10,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2563 
1 ก.ค. 2563 

 

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

 



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

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่........................เดือน..... ตุลาคม......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) 

1,460.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจำกัด 
1,460.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
1,460.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2563 
1 ก.ค. 2563 

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

180.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
180.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
180.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2563 
1 ก.ค. 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....กันยายน....2563..... 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่........................เดือน..... ตุลาคม......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 ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับเด็ก
นักเรียน ศพด.ทต.ท่าสาย โรงเรียน
บ้านท่าสาย และโรงเรียนบ้าน 
หัวดอย เดือน กันยายน 2563 

46,586.40  เฉพาะเจาะจง 
 

เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
46,586.40  

เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
46,586.40  

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

261/2563 
31 ส.ค. 2563 

11 ซื้อขวดน้ำพลาสติกใส จำนวน 48 
ใบ เพื่อใช้ในการเก็บตัวอย่าง
น้ำประปาในหมู่บ้านส่งตรวจ 

336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
336.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
336.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

262/2563 
1 ก.ย. 2563 

12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประชุม ตาม
โครงการตำบลท่าสายสะอาด ประชา
รัฐร่วมใจสู่การจัดการขยะอย่างยั้งยืน 

1,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
1,575.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
1,575.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

263/2563 
1 ก.ย. 2563 

13 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กชนิด
บานเลื่อนทึบ จำนวน 1 หลัง 

3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
3,500.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
3,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

264/2563 
2 ก.ย. 2563 

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

(นางสาวกุสุมนิภา  คำโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

 
 



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

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่........................เดือน..... ตุลาคม......พ.ศ.....2563...... 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

14 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับ
ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นิกรการค้า 
3,000.00 

นิกรการค้า 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

266/2563 
3 ก.ย. 2563 

15 ซื้อกระจกโค้งมนขนาด 24 นิ้ว 
จำนวน 1 บาน เพ่ือติดตั้งบริเวณ
ปากทางเข้าหมู่บ้านเสนานคร ม.4 

2,850.00 เฉพาะเจาะจง นุสราเซฟตี้ เซนเตอร์ 
2,850.00 

นุสราเซฟตี้ เซนเตอร์ 
2,850.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

267/2563 
8 ก.ย. 2563 

16 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ล็อคเกอร์ 
3 ประตู จำนวน 4 หลังเพ่ือใช้ใน
งานป้องกันฯ 

29,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
29,800.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
29,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

268/2563 
8 ก.ย. 2563 

17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 
รายการ เพื่อใช้งานภายในบริเวณ
พ้ืนที่ ทต.ท่าสาย 

3,755.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
3,755.00 

หจก.ผลไสววัสดุ
ก่อสร้าง 
3,755.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

269/2563 
8 ก.ย. 2563 

 
 

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

 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร.๑ 

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

วันที่........................เดือน..... ตุลาคม......พ.ศ.....2563...... 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 
รายการ เพ่ือใช้งานในสำนักปลัด 

2,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็นเอ็นซีซัพพลาย 
2,550.00 

บริษัทเอ็นเอ็นซี 
ซัพพลาย 
2,550.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

270/2563 
8 ก.ย. 2563 

19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 
รายการ เพ่ือใช้งานในสำนักปลัด 

12,717.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
12,717.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
12,717.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

271/2563 
8 ก.ย. 2563 

20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก จำนวน 
9 รายการ เพื่อใช้งานในกองคลัง 

31,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็นเอ็นซีซัพพลาย 
31,550.00 

บริษัทเอ็นเอ็นซี 
ซัพพลาย 
31,550.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

272/2563 
9 ก.ย. 2563 

21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 
เพ่ือใช้งานภายในบริเวณพ้ืนที่ ทต.
ท่าสาย 

8,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงราย วอเตอร์
แทงค์ 
8,500.00 

บจก.เชียงราย วอเตอร์
แทงค์ 
8,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

273/2563 
9 ก.ย. 2563 

22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 
รายการ เพื่อใช้งานในกองช่าง 

3,434.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
3,434.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
3,434.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

274/2563 
9 ก.ย. 2563 

 
 

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

 
 



 
แบบ สขร.๑ 

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

วันที่........................เดือน..... ตุลาคม......พ.ศ.....2563...... 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

23 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถพ่วงข้างชนิดติดกับ
รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน 

6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนูนการช่าง 
6,000.00 

ร้านนูนการช่าง 
6,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

275/2563 
9 ก.ย. 2563 

24 ซื้อไฟส่องสว่างแบบ LED สำหรับ
ติดรถบรรทุกน้ำดับเพลิง
เอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน  
บล 9945 เชียงราย 

18,000.00 เฉพาะเจาะจง 60 เรดิโอ แอนด์  
เรชคิ้ว ซ็อป 
18,000.00 

60 เรดิโอ แอนด์  
เรชคิ้ว ซ็อป 
18,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

276/2563 
9 ก.ย. 2563 

25 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 
รายการ เพื่อใช้งานภายใน
สำนักงานทต.ท่าสาย 

10,800.00 เฉพาะเจาะจง สินไพศาล 
10,800.00 

สินไพศาล 
10,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

278/2563 
9 ก.ย. 2563 

26 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 
รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันฯ 

1,990.00 เฉพาะเจาะจง สินไพศาล 
1,990.00 

สินไพศาล 
1,990.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

279/2563 
9 ก.ย. 2563 

27 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 
5 รายการ 

1,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
1,590.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
1,590.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

280/2563 
11 ก.ย. 2563 

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

(นางสาวกุสุมนิภา  คำโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

 
 



 
แบบ สขร.๑ 

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

วันที่........................เดือน..... ตุลาคม......พ.ศ.....2563...... 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

28 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 
รายการ เพื่อใช้ภายใน
สำนักงานทต.ท่าสาย 

850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็นเอ็นซีซัพพลาย 
850.00 

บริษัทเอ็นเอ็นซี 
ซัพพลาย 
850.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

281/2563 
11 ก.ย. 2563 

29 ซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉินไฟส่องสว่าง 
และสัญญาณฉุกเฉิน สำหรับติด
รถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลข
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

20,00.00 เฉพาะเจาะจง 60 เรดิโอ แอนด์  
เรชคิ้ว ซ็อป 
20,00.00 

60 เรดิโอ แอนด์  
เรชคิ้ว ซ็อป 
20,00.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

282/2563 
11 ก.ย. 2563 

30 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กล้องวงจร
ปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 

26,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิสเทค ไนท์ตี้ไนท์ 
26,000.00 

หจก.ซิสเทค ไนท์ตี้ไนท์ 
26,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

283/2563 
14 ก.ย. 2563 

31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 
เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมแพสูบน้ำ 
หมู่บ้าน ม.4 

5,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
5,850.00 

หจก.ผลไสววัสดุ
ก่อสร้าง 
5,850.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

284/2563 
16 ก.ย. 2563 

32 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 
รายการ เพื่อใช้งานในทต.ท่าสาย 

16,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงรายฮาร์แวร์ 
ซ็อป จำกัด 
16,700.00 

บริษัท เชียงราย 
ฮาร์แวร์ ซ็อป จำกัด 
16,700.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

285/2563 
23 ก.ย. 2563 

 

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

(นางสาวกุสุมนิภา  คำโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

 



 
แบบ สขร.๑ 

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

วันที่........................เดือน..... ตุลาคม......พ.ศ.....2563...... 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

33 ซื้อครุภัณฑ์อ่ืน แผงหยุดตรวจ
สามเหลี่ยม จำนวน 6 แผง 

90,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาร์ท คอมมูนิเคชั่น 
90,000.00 

สมาร์ท คอมมูนิเคชั่น 
90,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

286/2563 
24 ก.ย. 2563 

34 จ้างพัฒนาระบบน้ำประปา ณ 
โรงเรือนคัดแยกขยะและกำจัดขยะ 

8,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงราย วอเตอร์ 
แทงค์ 
8,350.00 

บริษัท เชียงราย วอ
เตอร์ แทงค์ 
8,350.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

156/2563 
1 ก.ย. 2563 

35 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ รหัส 
466-61-0011 เพ่ือใช้งานใน
กองช่าง 

800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

157/2563 
1 ก.ย. 2563 

36 จ้างซ่อมแซมอาคาร (เปลี่ยนฝ้า)  24,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสนอาษาก่อสร้าง 
24,000.00 

หจก.แสนอาษา
ก่อสร้าง 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

158/2563 
8 ก.ย. 2563 

37 จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ ขุดร่อง
ระบายน้ำ ม.5 

2,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
2,600.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
2,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

159/2563 
8 ก.ย. 2563 

 
 

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

 
 



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

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่........................เดือน..... ตุลาคม......พ.ศ.....2563...... 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

38 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและ
ตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 81-8665 เชียงราย 

2,589.40 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างสุข 
2,589.40 

อู่ช่างสุข 
2,589.40 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

160/2563 
11 ก.ย. 2563 

39 จ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ 
เพ่ือใช้งานในสำนักปลัด ทต.ท่า
สาย 

1,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้าง 
จำกัด 
1,510.00 

บริษัท วิทวัสการค้าง 
จำกัด 
1,510.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

161/2563 
11 ก.ย. 2563 

 
 

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

 


