
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....มกราคม......2560..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน...กุมภาพันธ์....พ.ศ.....2560...... 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้ออาหารเสริม (นม)  ส าหรับ ศพด.
โรงเรียนบ้านท่าสาย และ 
โรงเรียนบ้านหัวดอย 

48,849.92 ตกลงราคาซื้อ บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
48,849.92 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
48,849.92 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

090/2560 
30 ธ.ค. 2559 

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

4,140.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
4,140.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
4,140.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

090/2560 
30 ธ.ค. 2559 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

7,200.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
7,200.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
7,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

091/2560 
30 ธ.ค. 2559 

4 ซื้อวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

5,760.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
5,760.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
5,760.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

092/2560 
30 ธ.ค. 2559 

5 ซื้อวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน 
กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย (ปภ.) 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

7,000.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
7,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
7,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

093/2560 
30 ธ.ค. 2559 

 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน......มกราคม......2560..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....กุมภาพันธ์....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

6 ซื้อวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย (รถตู้) 
(กองการศึกษา) 

2,000.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
2,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

094/2560 
30 ธ.ค. 2559 

7 ซื้อวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต ์
ทะเบียน 1กฆ 1847 เชียงราย 
ทะเบียน 1กข 3802 เชียงราย 
(กองคลัง) 

210.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
210.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
210.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

095/2560 
30 ธ.ค. 2559 

8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน 
มกราคม 2560 

3,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ส.การพิมพ์อินฟอร์ 
เมชั่น เทคโนโลย ี
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์อินฟอร์ 
เมชั่น เทคโนโลย ี
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2560 
30 ธ.ค. 2559 

9 จัดซื้อน้้ำดื่มสำ้หรับผู้มำติดต่อรำชกำร
ประจ้ำเดือน ม.ค.- มี.ค    ๒๕๖๐                                                        

1,395.00 ตกลงราคาซื้อ พี.พี. อุตสาหกรรม 
1,395.00 

พี.พี. อุตสาหกรรม 
1,395.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

099/2559 
30 ธ.ค. 2560 

 
10 จัดซื้อวัสดุไฟฟำ้และวทิยุ เพื่อใช้งำนใน

กำรติดตั้งระบบไฟฟำ้และกำรเดิน
สำยไฟฟ้ำพร้อมชุดหลอดไฟภำยใน
อำคำรโรงคัดแยกขยะ 

18,204.00 
 

ตกลงราคาซื้อ บจก. จงชัยไลท์ติง้ 
18,204.00 

บจก. จงชัยไลท์ติง้ 
18,204.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

101/2560 
10 ม.ค. 2560 

11 จัดซื้อหมึกคอมฯ เพ่ือใช้งำนกองช่ำง 
ทต.ท่ำสำย จ้ำนวน ๙ รำยกำร 
 

8,430.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ส.การพิมพ์อินฟอร์
เมชั่นเทคโนโลยี 
8,430.00 

หจก.ส.การพิมพ์อินฟอร์
เมชั่นเทคโนโลยี 
8,430.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

102/2560 
11 ม.ค. 2560 

 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....มกราคม......2560..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันท่ี...........เดือน....กุมภาพันธ์....พ.ศ.....2560...... 

 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

12 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการ
จัดเก็บเอกสารและปฏิบัติงานใน 
กองช่าง 

2,064.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
2,064.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
2,064.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

103/2560 
11 ม.ค. 2560 

13 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ภายใน
ส านักงาน ทต.ท่าสาย 

3,450.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
3,450.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
3,450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

104/2560 
13 ม.ค. 2560 

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก)    
เพ่ือใช้งานกองช่าง  
จ านวน 4 รายการ 

9,095.00 ตกลงราคาซื้อ หจก. ส.การพิมพ์อินฟอร์
เมชั่นเทคโนลยี 
9,095.00 

หจก. ส.การพิมพ์อินฟอร์
เมชั่นเทคโนลยี 
9,095.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

105/2560 
13 ม.ค. 2560 

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้งาน  
ในงานจัดท าและจัดพิมพ์เอกสารงาน
กองการศึกษา จ านวน 8 รายการ 

13,037.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
13,037.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
13,037.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

107/2560 
17 ม.ค. 2560 

16 จัดซื้อกล่องพลาสติกโครงการเลี้ยง 
ไส้เดือน เพ่ือปรับปรุงดิน 
ปีงบประมาณ 2560 

1,194.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านผลไสว 
1,194.00 

ร้านผลไสว 
1,194.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

108/2560 
19 ม.ค. 2560 

17 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในกอง
การศึกษา จ านวน 31 รายการ 

17,500.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
17,500.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
17,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

109/2560 
19 ม.ค. 2560 

 
 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                                 
(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 

                      ผู้อ านวยการกองคลัง 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....มกราคม......2560..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันที่...........เดือน.....กุมภาพันธ์....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

18 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพ่ือใช้งานกอง
การศึกษา (ปลั๊กไฟ) จ านวน 3 อัน 

1,294.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,294.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,294.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

110/2560 
19 ม.ค. 2560 

 
19 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 

15 รายการ เพื่อใช้งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด ทต.ท่าสาย 

12,790.00 ตกลงราคาจ้าง บจก.จงชัยไลท์ติ้ง 
12,790.00 

บจก.จงชัยไลท์ติ้ง 
12,790.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

111/2560 
20 ม.ค. 2560 

20 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้งาน
กองคลัง จ านวน 3 รายการ     
ทต.ท่าสาย 

1,646.00 ตกลงราคาจ้าง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,646.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,646.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

113/2560 
23 ม.ค. 2560 

21 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
ไมโครโฟน จ านวน 2 ชุด เพื่อใช้ใน
ส านักงาน ทต.ท่าสาย 

10,400.00 ตกลงราคาจ้าง หจก.เชียงราย  
ซาวเซ็นเตอร์ ทีวี 
10,400.00 

หจก.เชียงราย  
ซาวเซ็นเตอร์ ทีวี 
10,400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

114/2560 
23 ม.ค. 2560 

22 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู้ 

5,300.00 ตกลงราคาจา้ง ร้านสุขใจ 
5,300 

ร้านสุขใจ 
5,300 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

115/2560 
23 ม.ค. 2560 

23 จัดซื้อวัสดุคอมฯ ส านักปลัด 
จ านวน 4 รายการ 

6,600.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
6,600.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
6,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

118/2560 
27 ก.พ. 2560 

 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....มกราคม......2560..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

24 จัดซื้อวัสดุคอมฯ เพื่อใช้งานส านัก
ปลัด จ านวน 4 รายการ 

9,265.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ส.การพิมพ์อินฟอร์
เมชั่น เทคโนโลยี 
9,265.00 

หจก.ส.การพิมพ์อินฟอร์
เมชั่น เทคโนโลยี 
9,265.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

119/2560 
27 ก.พ. 2560 

25 จัดจ้างซ่อมเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 
18 ตัว เพื่อใช้งานใน ทต.ท่าสาย 

8,350.00 ตกลงราคาจา้ง นางแก้ว  วงค์ปิน 
8,350.00 

นางแก้ว  วงค์ปิน 
8,350.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

186/2560 
27 ม.ค. 2560 

26 จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
ระบบขับเคลื่อน (ช่วงล่าง) และ
เครื่องยนต์รถยนต์ส่วนกาลางยี่ห้อ 
มาสด้า หมายเลขทะเบียน บน 
180 เชียงราย  

23,660.00 ตกลงราคาจา้ง อู่อัฑฒ์ณวิชญ์ เซอร์วิส 
23,660.00 

อู่อัฑฒ์ณวิชญ์ เซอร์วิส 
23,660.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

187/2560 
9 ม.ค. 2560 

27 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก 
กล้าคิด กล้าท า และกล้าแสดงออก 

300.00 ตกลงราคาจา้ง พู่กันหลวง 
300.00 

พู่กันหลวง 
300.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

188/2560 
10 ม.ค. 2560 

28 จัดจ้างท าตรายางส าเร็จรูป เพ่ือใช้
งานกองช่าง ทต.ท่าสาย 

490.00 ตกลงราคาจ้ำง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
490.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
490.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

189/2560 
10 ม.ค. 2560 

 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....มกราคม......2560..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

29 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ต้อนรับ
นายอ าเภอ มอบนโยบายในการ
ปฏิบัติราชการและรับฟังฟังปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ต าบลท่าสาย  

375.00 ตกลงราคาจ้าง พู่กันหลวง 
375.00 

พู่กันหลวง 
375.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

190/2560 
12 ม.ค. 2560 

30 จัดจ้างซ่อมคอมฯ งานจัดเก็บ
รายได้ กองคลัง ทต.ท่าสาย 
 

2,390.00 ตกลงราคาจา้ง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
2,390.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
2,390.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

191/2560 
13 ม.ค. 2560 

31 จัดจ้างท าอาหารว่าง อาหาร
กลางวัน รับรองผู้เข้าร่วมอบรม
นโยบายในการปฏิบัติราชการและ
รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนต าบลท่าสาย 

5,250.00 ตกลงราคาจา้ง ร้านลาบก านัน 
5,250.00 

ร้านลาบก านัน 
5,250.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

192/2560 
16 ม.ค. 2560 

 
 

32 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษา
รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 
ขรข 608 เชียงราย 

1,100.00 ตกลงราคาจา้ง ส.ประสิทธิ์บริการ 
1,100.00 

ส.ประสิทธิ์บริการ 
1,100.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

194/2560 
18 ม.ค. 2560 

33 จัดจ้างท าตรายาง เพ่ือใช้งานส านัก
ปลัด ทต.ท่าสาย จ านวน 2 อัน  

340.00 ตกลงราคาจา้ง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
340.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
340.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

195/2560 
18 ม.ค. 2560 

 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....มกราคม ......2560..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

34 จัดจ้ำงซ่อมแซมถนนเพ่ือลงหินคลุก
จ้ำนวน ๑๒ หมู่บ้ำน ต้ำบลท่ำสำย 

12,800.00 ตกลงราคาจา้ง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
12,000.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
12,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

196/2560 
19 ม.ค. 2560 

35 จัดจ้ำงท้ำอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน 
ตำมโครงกำรเลี้ยงไส้เดือน เพ่ือ
ปรับปรุงบ้ำรุงดิน งบประมำณ 
๒๕๖๐ 

5,250.00 ตกลงราคาจา้ง นางประมวล  ชุ่มแก้ว 
5,250.00 

นางประมวล  ชุ่มแก้ว 
5,250.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

197/2560 
19 ม.ค. 2560 

36 จัดจ้ำงซ่อมไดชำร์จและเปลี่ยน
แบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลำง 
หมำยเลขทะเบียน นข 2161 
เชียงรำย 

4,430.00 ตกลงราคาจา้ง 
 

พ.อาร์.ออดิโอ 
4,430.00 

พ.อาร์.ออดิโอ 
4,430.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

197/2560 
20 ม.ค. 2560 

37 จัดจ้ำงท้ำอำหำร ตำมโครงกำรต้ำบล
ท่ำสำยสะอำด ประชำรัฐร่วมใจฯ 

7,875.00 ตกลงราคาจา้ง นายประจักษ์  ค าทีระ 
7,875.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
7,875.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

199/2560 
27 ม.ค. 2560 

38 จัดจ้างท าอาหารว่าง อาหารกลางวัน
ตามโครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้
และพัฒนาผู้สูงวัย ในวันที่ 30 ม.ค. 
2560 

6,800.00 ตกลงราคาจา้ง นางนภาพร  สุขสมัย 
6,800.00 

นางนภาพร  สุขสมัย 
6,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

200/2560 
27 ม.ค. 2560 

39 จัดจ้างซ่อมแซมถนนคันดินแม่น้ าลาว
หมู่ 2 บ้านร่องธาร ต าบลท่าสาย 

40,000.00 ตกลงราคาจา้ง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
39,500.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
39,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

203/2560 
30 ม.ค. 2560 

 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....กุมภาพพันธ์ ......2560..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

40 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายสมศักดิ์  อุดวงค์ 
10,000.00 

นายสมศักดิ์  อุดวงค์ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

205/2560 
31 ม.ค. 2560 

41 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายบุญมี พระทัยกุล 
10,000.00 

นายบุญมี พระทัยกุล 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

206/2560 
31 ม.ค. 2560 

42 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายวรรณชัย ใจกล้า 
10,000.00 

นายวรรณชัย ใจกล้า 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

207/2560 
31 ม.ค. 2560 

43 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง 
 

นายอุ๊ด  ครองทรัพย์ 
10,000.00 

นายอุ๊ด  ครองทรัพย์ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

208/2560 
31 ม.ค. 2560 

44 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายเสกสรร แซ่เอ๊ียบ 
10,000.00 

นายเสกสรร  แซ่เอ๊ียบ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

209/2560 
31 ม.ค. 2560 

45 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางจีรนัน  เทพวงค์ 
10,000.00 

นางจีรนัน  เทพวงค์ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

210/2560 
31 ม.ค. 2560 

46 จ้างเหมาบริการเพ่ือเก็บขนขยะ 
จ านวน 13 หมู่บ้าน ทต.ท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายวิทยา  จันต๊ะ 
8,000.00 

นายวิทยา  จันต๊ะ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

211/2560 
31 ม.ค. 2650 

 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....มกราคม......2560..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

47 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป   
เพ่ือช่วยปฏิบัติหน้าที่งานช่างไฟฟ้าฯ 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายอนุกูล  จันกุลี 
8,000.00 

นายอนุกูล  จันกุลี 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

212/2560 
31 ม.ค. 2560 

48 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
และปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

7,500.00 ตกลงราคาจา้ง นางอนัญญา 
สุนทรศิริมั่นคง 
7,500.00 

นางอนัญญา 
สุนทรศิริมั่นคง 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

213/2560 
31 ม.ค. 2560 

49 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงานพัสดุและ
ทรัพย์สินและปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวฐานิตา  เปศรี 
8,000.00 

นางสาวฐานิตา  เปศรี 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

214/2560 
31 ม.ค. 2560 

50 จัดจ้างเหมาบริการ  เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงานพัสดุและ
ทรัพย์สินและปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

8,000.00 
 

ตกลงราคาจา้ง นางสาวมนฤทัย   
จันทร์ตรี 
8,000.00 

นางสาวมนฤทัย จันท์ตรี 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

215/2560 
31 ม.ค. 2560 

51 จัดจ้างเหมาคนงานทั่วไป พนักงาน 
ท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ต.ท่าสาย 

7,500.00 
 

ตกลงราคาจา้ง นางสาวกลมสร   
เทียมสา 
7,500.00 

นางสาวกลมสร เทียมสา 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

216/2560 
31 ม.ค. 2560 

52 จ้างเหมาบริการ เพ่ือท าหน้าที่ภาร
โรง ศพด. ต.ท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายพรม  วงค์มูล 
8,000.00 

นายพรม  วงค์มูล 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

217/2560 
31 ม.ค. 2560 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....มกราคม......2560..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

53 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วยดูแล
เด็ก ศพด. ต าบลท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวอีสะตะ  
ฤทธิ์มนตรี 
8,000.00 

นางสาวอีสะตะ  
ฤทธิ์มนตรี 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

218/2560 
31 ม.ค. 2560 

54 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วยดูแล
เด็กศพด. ต าบลท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวจันทิมา  อนุจร 
8,000.00 

นางสาวจันทิมา  อนุจร 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

219/2560 
31 ม.ค. 2560 

55 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวรันเท ใจอุ่น 
10,000.00 

นางสาวรันเท ใจอุ่น 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

220/2560 
31 ม.ค. 2560 

56 จ้างเหมาบริการ เพื่อประจ า
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ เพื่อ
ปฏิบัติหนา้ที่ดับเพลิง ในเขตชุมชน
และบา้นเรือนราษฎร, ประจ า
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ ems) 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายชัยชนะพล 
บุญรักษา 
8,000.00 

นายชัยชนะพล 
บุญรักษา 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

221/2560 
31 ม.ค. 2560 

57 จ้างเหมาบริการ เพื่อประจ า
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ เพื่อ
ปฏิบัติหนา้ที่ดับเพลิง ในเขตชุมชน
และบา้นเรือนราษฎร, ประจ า
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ ems) 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายประวิทย์   
เตชสุวงค์วรรณ 
8,000.00 
 

นายประวิทย์   
เตชสุวงค์วรรณ 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

222/2560 
31 ม.ค. 2560 

 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....มกราคม......2560..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

58 จ้างเหมาบริการ เพื่อประจ า
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ เพื่อ
ปฏิบัติหนา้ที่ดับเพลิง ในเขตชุมชน
และบา้นเรือนราษฎร, ประจ า
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ ems) 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายปัด  อุ่นเรือน 
8,000.00 
 

นายปัด  อุ่นเรือน 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

223/2560 
31 ม.ค. 2560 

59 จ้างเหมาบริการ เพื่อประจ า
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ เพื่อ
ปฏิบัติหนา้ที่ดับเพลิง ในเขตชุมชน
และบา้นเรือนราษฎร, ประจ า
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ ems) 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายสมศักดิ์  พุทธจันทร์ 
8,000.00 
 

นายสมศักดิ์  พุทธจันทร์ 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

224/2560 
31 ม.ค. 2560 

60 จ้างเหมาบริการ เพื่อประจ า
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ เพื่อ
ปฏิบัติหนา้ที่ดับเพลิง ในเขตชุมชน
และบา้นเรือนราษฎร, ประจ า
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ ems) 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายสุทธิพงษ์  ศรีสว่าง 
8,000.00 
 

นายสุทธิพงษ์  ศรีสว่าง 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

225/2560 
31 ม.ค. 2560 

61 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  
เพ่ือท าความสะอาดอาคารส านัก
ปลัดและห้องกองช่าง ทต.ท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวฐพิชชา  วัฒนา 
8,000.00 

นางสาวฐพิชชา  วัฒนา 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

226/2560 
31 ม.ค. 2560 

62 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  
เพ่ือปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

8,000.00 
 

ตกลงราคาจา้ง นางสาวอุษณีย์ ค าภีระ 
8,000.00 

นางสาวอุษณีย์ ค าภีระ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

227/2560 
31 ม.ค. 2560 

 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 



ผู้อ านวยการกองคลัง 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....มกราคม......2560..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

วันที่...........เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. .....2560...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

63 จ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานด้านเอกสารและงาน
ธุรการ ส านักปลัด ทต.ท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวทิพวัลย์  
สุปัญญา 
8,000.00 

นางสาวทิพวัลย์  
สุปัญญา 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

228/2560 
31 ม.ค. 2560 

64 จ้างเหมาบริการ เพ่ือดูแลรักษา
ต้นไม้สนามหญ้า ทต.ท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายประสิทธิ์  อุ่นใจ 
8,000.00 

นายประสิทธิ์  อุ่นใจ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

229/2560 
31 ม.ค. 2560 

65 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติงาน
ด้านบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวอัญชีพร  
ยามูลเลย 
8,000.00 

นางสาวอัญชีพร  
ยามูลเลย 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

230/2560 
31 ม.ค. 2560 

66 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติงาน
ด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวรุ่งอรุณ  กันธิยะ 
8,000.00 

นางสาวรุ่งอรุณ  กันธิยะ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

231/2560 
31 ม.ค. 2560 

67 จัดจ้างท าอาหารการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนฯ และการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลท่าสาย 

500.00 ตกลงราคาจา้ง นายประจักษ์  ค าทีระ 
500.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

232/2560 
31 ม.ค. 2560 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 




