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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่........................เดือน.....พฤษภาคม......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) 

5,628.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
5,628.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
5,628.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

003/2563 
28 ก.พ. 2563 

2 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง   
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน  
81 – 8665  

8,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
8,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
8,000.00 

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.) 

3,745.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
3,745.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
3,745.00 

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 

16,375.00 เฉพาะเจาะจง
(บนัทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียมจ ากัด 
16,375.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
16,375.00 

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....เมษายน....2563..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่........................เดือน.....พฤษภาคม......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) 

60.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจ ากัด 
60.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
60.00 

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) 

280.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
280.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
280.00 

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....เมษายน....2563..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

วันที่........................เดือน.....พฤษภาคม......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 ซื้อแอสฟัลติกคอนกรีตส าเร็จรูป ถุง
ละ 20 กิโลกรัม จ านวน 500 ถุง 
เพ่ือแก้ไขซ่อมแซมถนนที่ช ารุด 

52,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัท โยธาไทย 
แอสฟัลท์ จ ากัด 
52,000.00 

บริษัท โยธาไทย 
แอสฟัลท์ จ ากัด 
52,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

126/2563 
1 เม.ย. 2563 

11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 
เพ่ือใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
เทศบาลต าบลท่าสาย  

13,490.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐกรก่อสร้าง 
13,490.00 

ณัฐกรก่อสร้าง 
13,490.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

128/2563 
7 เม.ย. 2563 

12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 
เพ่ือใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาล
ต าบลท่าสาย  

7,000.00 เฉพาะเจาะจง ท่าสายทรายงาม 
7,000.00 

ท่าสายทรายงาม 
7,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

129/2563 
7 เม.ย. 2563 

13 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดท าหน้ากาก
อนามัย โครงการพลังคนไทยร่วมใจ
ป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19 
จ านวน 5 รายการ 

33,327.00 เฉพาะเจาะจง ห้างสองพ่ีน้อง 
33,327.00 

ห้างสองพ่ีน้อง 
33,327.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

130/2563 
7 เม.ย. 2563 

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

(นางสาวกุสุมนิภา  ค าโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

 



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

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

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

14 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 1 
รายการ (กระดาษถ่าย 60 รีม) 
เพ่ือใช้งานในส านักปลัด 

6,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
6,900.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
6,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

131/2563 
10 เม.ย. 2563 

15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 
รายการ เพื่อใช้งานภายใน
ส านักงาน 

3,250.00 เฉพาะเจาะจง สินไพศาล 
3,250.00 

สินไพศาล 
3,250.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

132/2563 
13 เม.ย. 2563 

16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อ่างล้าง
จาน พร้อมขาตั้ง 1 หลุม 1 ที่พัก) 
จ านวน 1 อัน 

3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
3,500.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
3,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

133/2563 
13 เม.ย. 2563 

17 ซื้อยางชะลอความเร็วและป้าย
ชะลอความเร็ว พร้อมติดตั้ง 
บริเวณ ซอย 1 หมู่ที่ 11  
จ านวน 2 ชุด 

15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายดับเพลิง 
15,000.00 

หจก.เชียงรายดับเพลิง 
15,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

134/2563 
14 เม.ย. 2563 

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

(นางสาวกุสุมนิภา  ค าโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร.๑ 

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

วันที่........................เดือน.....พฤษภาคม......พ.ศ.....2563...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

18 ซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะและ
ก าจัดขยะ ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย จ านวน 2 รายการ 

12,025 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
12,025.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
12,025.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

136/2563 
20 เม.ย. 2563 

19 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ใน
การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณและ
อาคารส านักงานเทศบาลต าบล 
ท่าสาย 

27,050.00 เฉพาะเจาะจง บ.จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด 
27,050.00 

บ.จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด 
27,050.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

137/2563 
20 เม.ย. 2563 

20 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 2 รายการ เพื่อใช้ส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลท่าสาย 

1,780.00 เฉพาะเจาะจง ส.รุ่งเรือง 
1,780.00 

ส.รุ่งเรือง 
1,780.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

138/2563 
22 เม.ย. 2563 

21 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 2 รายการ 
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 

139/2563 
22 เม.ย. 2563 

 
 

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

 
 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่........................เดือน.....พฤษภาคม......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 10 
รายการ เพ่ือใช้งานในกองช่าง
เทศบาลต าบลท่าสาย 

3,521.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
3,521.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
3,521.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

142/2563 
27 เม.ย. 2563 

23 ซื้อยางรถยนต์ (รถพยาบาล) 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 
จ านวน 4 เส้น 

11,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เค ยางยนต์ 
11,200.00 

หจก.เอส.เค ยางยนต์ 
11,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

143/2563 
27 เม.ย. 2563 

24 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน จ านวน 1 เครื่อง เพื่อใช้
ส าหรับการด าเนินงานภายในกอง
คลัง 

46,700.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเย็น 
46,700.00 

ส.เครื่องเย็น 
46,700.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

144/2563 
27 เม.ย. 2563 

25 ซื้อครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 2 
เครื่อง เพ่ือใช้งานในกองช่าง 

8,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเอ็นซี ซัพพลาย 
จ ากัด 
8,400.00 

บ.เอ็นเอ็นซี ซัพพลาย 
จ ากัด 
8,400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

146/2563 
29 เม.ย. 2563 

26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 
รายการ เพื่อใช้งานในกองช่าง 

8,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเอ็นซี ซัพพลาย 
จ ากัด 
8,360.00 

บ.เอ็นเอ็นซี ซัพพลาย 
จ ากัด 
8,360.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

147/2563 
129เม.ย. 2563 

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

(นางสาวกุสุมนิภา  ค าโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

 



 
แบบ สขร.๑ 

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

วันที่........................เดือน.....พฤษภาคม......พ.ศ.....2563...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

27 จ้างเหมารถขุดตีบตาขาบ จ านวน 
1.2 ชัว่โมง เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ภายในเทศบาลต าบลท่าสาย 

19,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี  
19,500.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี  
19,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

085/2563 
17 เม.ย. 2563 

28 จ้างตรวจเช็ค ซ่อมและเปลี่ยนถ่าย
น้ ามันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

6,576.31 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเชียงรายจ ากัด 
6,576.31 

บ.โตโยต้าเชียงราย
จ ากัด 
6,576.31 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

086/2563 
21 เม.ย. 2563 

29 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ (รถเข็นและ
เครื่องตัดหญ้า) จ านวน 2 รายการ 

2,070.00 เฉพาะเจาะจง ส.รุ่งเรือง 
2,070.00 

ส.รุ่งเรือง 
2,070.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

087/2563 
22 เม.ย. 2563 

30 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
รถจักรยานยนต์หมายเหลข
ทะเบียน 1 กฆ 1847 และ 1 กข 
3820  

2,553.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง
จ ากัด 
2,553.00 

บ.กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง
จ ากัด 
2,553.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

088/2563 
27 เม.ย. 2563 

31 จ้างตรวจเช็คเลื่อยยนต์และเปลี่ยน
โซ่เลื่อยยนต์ จ านวน 2 เครื่อง 

8,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายดับเพลิง 
8,560.00 

หจก.เชียงรายดับเพลิง 
8,560.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

089/2563 
28 เม.ย. 2563 

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

(นางสาวกุสุมนิภา  ค าโมนะ) 
เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

 
 



 
แบบ สขร.๑ 

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

วันที่........................เดือน.....พฤษภาคม......พ.ศ.....2563...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

32 จ้างเหมาบุคคลภายนอกส ารวจ
แผนที่ภาษีและจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สิน 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงศ์ ยอดใจ 
8,000.00 

นายกฤษณพงศ์ ยอดใจ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

090/2563 
30 เม.ย. 2563 

33 จ้างเหมาบุคคลภายนอกส ารวจ
แผนที่ภาษีและจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สิน 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวทัญญู มณีขันธ์ 
8,000.00 
 

นายวทัญญู มณีขันธ์ 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

916/2563 
30 เม.ย. 2563 

 
 
 

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

 
 


