
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....มีนาคม....2563..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่........................เดือน.....เมษายน......พ.ศ.....2563...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซือ้/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 
(รถตู้) รถจักรยานยนต์ทะเบียน 
ขงร 784 ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ้า (ส านักปลัด) 

6,2800.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
6,2800.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
6,2800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

003/2563 
28 ก.พ. 2563 

2 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง   
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน  
81 – 8665  

10,700.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
10,700.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
10,7 00.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

003/2563 
28 ก.พ. 2563 

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

2,130.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
2,130.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
2,130.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

003/2563 
28 ก.พ. 2563 

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

13,500.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียมจ ากัด 
13,500.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
13,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

003/2563 
28 ก.พ. 2563 

 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวกุสุมนิภา  ค าโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

 



แบบ สขร.๑ 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....มีนาคม.....2563..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

วันที่........................เดือน......เมษายน.....พ.ศ.....2563...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

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

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจ ากัด 
1,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2563 
28 ก.พ. 2563 

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

290.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
290.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
290.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2563 
28 ก.พ. 2563 

7 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(ส านักปลัด) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 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 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

043/2563 
27 ธ.ค. 2562 

 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวกุสุมนิภา  ค าโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 



แบบ สขร.๑ 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....มีนาคม....2563..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

วันที่........................เดือน.....เมษายน......พ.ศ.....2563...... 

 
ล าดับ

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 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

044/2563 
27 ธ.ค. 2562 

10 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์
ไรส์ รสจืด ชนิดถุง เดือน กุมภาพันธ์ 
2563 

51,245.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
51,245.04 

บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
51,245.04 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

106/2563 
28 ก.พ. 2563 

11 ซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องอ่านบัตร
เอนกประสงค์) 

690.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
690.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
690.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

107/2563 
2 มี.ค. 2563 

 

12 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ี จ านวน 
2 ตัว เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงาน
ภายในส านักปลัด 

9,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า  
9,200.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า  
9,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

108/2563 
6 มี.ค. 2563 

 

13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 
เพ่ือเทฐานวางถังน้ า 2000 ลิตร 

2,775.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
2,775.00 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
2,775.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

109/2563 
9 มี.ค. 2563 

 

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

(นางสาวกุสุมนิภา  ค าโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....มีนาคม....2563..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่........................เดือน.....เมษายน......พ.ศ.....2563...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

14 ซ้ือวัสดุ จ านวน 6 รายการ ตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อ
การป้องกันตนเอง 

18,561.00 เฉพาะเจาะจง ห้างสองพ่ีน้อง 
18,561.00 

ห้างสองพ่ีน้อง 
18,561.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

110/2563 
9 มี.ค. 2563 

 

15 ซื้อยางยืดไส้ไก่ ตามโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการ
จัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการ
ป้องกันตนเอง 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้าแยกผ้ากิโล 
3,000.00 

ห้าแยกผ้ากิโล 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

111/2563 
9 มี.ค. 2563 

 

16 ซื้ออุปกรณ์ ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย กิจกรรมที่ 1  

5,460.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
5,460.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
5,460.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

112/2563 
13 มี.ค. 2563 

17 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ถังน้ าแบบไฟ
เบอร์กลาสขนาด 2000 ลิตร 
จ านวน 20 ใบ 

164,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงรายวอเตอร์แทงค์ 
164,000.00 

บ.เชียงรายวอเตอร์
แทงค์ 
164,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

114/2563 
18 มี.ค. 2563 

 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวกุสุมนิภา  ค าโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....มีนาคม....2563..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่........................เดือน.....เมษายน......พ.ศ.....2563...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

18 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 3 รายการ 

4,160.00 เฉพาะเจาะจง สินไพศาล 
4,160.00 

สินไพศาล 
4,160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

116/2563 
19 มี.ค. 2563 

 
19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 7 

รายการ เพื่อใช้งานภายในเทศบาล
ต าบลท่าสาย 

14,664.00 เฉพาะเจาะจง สินไพศาล 
14,664.00 

สินไพศาล 
14,664.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

117/2563 
19 มี.ค. 2563 

 
20 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

จ านวน 4 รายการ 
755.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.พี เชียงราย

เคมีภัณฑ์ 
755.00 

หจก.พี.พี เชียงราย
เคมีภัณฑ์ 
755.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

119/2563 
23 มี.ค. 2563 

 
21 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 จ านวน 1 
เครื่อง 

21,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพวิเตอร์ 
21,500.00 

หจก.เควีซีคอมพวิเตอร์ 
21,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

120/2563 
23 มี.ค. 2563 

 

 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวกุสุมนิภา  ค าโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

 
 
 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....มีนาคม....2563..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่........................เดือน......เมษายน......พ.ศ.....2563...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

22 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 11 
รายการ เพื่อใช้ส าหรับด าเนินงาน
กองคลัง 

12,117.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
12,117.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
12,117.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

122/2563 
25 มี.ค. 2563 

 
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 11 

รายการเพื่อใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายใน ทต.ท่าสาย 

5,930.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
5,930.00 

หจก.ผลไสววัสดุ
ก่อสร้าง 
5,930.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

123/2563 
25 มี.ค. 2563 

 
24 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือด าเนิน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
2,952.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 

2,952.00 
บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
2,952.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

124/2563 
26 มี.ค. 2563 

 
25 จ้างท าป้าย ตามโครงการรับสมัคร

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่าสายปีการศึกษา 
2563 

1,784.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด  
1,784.00 

ทีเด็ด  
1,784.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

074/2563 
11 มี.ค. 2563 

 

26 จ้างตรวจเช็คและซ่อมเครื่องถ่าย
เอกสาร รหัส 417-48-0002
กองการศึกษา 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเบสท์ จ ากัด 
2,000.00 

บ.ไทยเบสท์ จ ากัด 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

075/2563 
12 มี.ค. 2563 

 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวกุสุมนิภา  ค าโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

 
 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....มีนาคม....2563..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

วันที่........................เดือน.....เมษายน......พ.ศ.....2563...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

27 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ าดับเพลิง
เอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 
บล 9945 เชียงราย 

1,254.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างสุข 
1,254.00 

อู่ช่างสุข 
1,254.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

076/2563 
17 มี.ค. 2563 

28 จ้างท าตรายาง จ านวน 5 รายการ 
เพ่ือใช้งานกองคลัง 

1,645.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,645.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,645.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

077/2563 
17 มี.ค. 2563 

 
29 จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมเลื่อยยนต์และ

เปลี่ยนโซ่เลื่อยยนต์ จ านวน 2 
เครื่อง 

19,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายดับเพลิง 
19,300.00 

หจก.เชียงรายดับเพลิง 
19,300.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

079 /2563 
31 มี.ค. 2563 

 
30 จ้างเหมาบุคคลภายนอกส ารวจ

แผนที่ภาษีและจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สิน เดือน เม.ย. 2563 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงศ์ ยอดใจ 
8,000.00 

นายกฤษณพงศ์ ยอดใจ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

081/2563 
31 มี.ค. 2563 

 
31 จ้างเหมาบุคคลภายนอกส ารวจ

แผนที่ภาษีและจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สิน เดือน เม.ย. 2563 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวทัญญู มณีขันธ์ 
8,000.00 

นายวทัญญู มณีขันธ์ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

082/2563 
31 มี.ค. 2563 

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

(นางสาวกุสุมนิภา  ค าโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

 
 


