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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน...มิถุนายน....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.ทต.ท่าสาย 

5,567.84 ตกลงราคาซื้อ บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
5,567.84 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
5,567.84 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

212/2560 
28/เม.ย. 2560 

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

7,340.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
7,340.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
7,340.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

170/2560 
31 มี.ค. 2560 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

9000.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
9,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

171/2560 
31 มี.ค. 2560 

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

4,040.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
4,040.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
4,040.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

172/2560 
31 มี.ค 2560 

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

5,000.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
5,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
5,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

173/2560 
31 มี.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....พฤษภาคม......2560..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....มิถุนายน....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

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

800.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจ ากัด 
800.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

174/2560 
31 มี.ค 2560 

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

210.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
210.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
210.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

175/2560 
31 มี.ค. 2560 

8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน  
พฤษภาคม  2560 

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

หจก.ส.การพิมพ์อินฟอร์ 
เมชั่น เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2560 
31 มี.ค. 2560 

9 จัดซื้อน้้ำดื่มส้ำหรับผู้มำติดต่อ
รำชกำรประจ้ำเดือน  พฤษภำคม   
๒๕๖๐                                                        

1,625.00 ตกลงราคาซื้อ พี.พี. อุตสาหกรรม 
1,625.00 

พี.พี. อุตสาหกรรม 
1,625.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

231/2560 
28 เม.ย. 2560 

10 จัดซื้ออุปกรณ์ในกำรคัดแยกขยะ 
โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย
และขยะอันตรำยประจ้ำปี พ.ศ.2560 

1,870.00 ตกลงราคาซื้อ แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
1,870.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
1,870.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

218/2560 
1 พ.ค. 2560 

11 จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวส้ำหรับใช้
งำนใน ศพด. ทต.ท่ำสำย 

7,453.00 ตกลงราคาซื้อ แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
7,453.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
7,453.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

219/2560 
2 พ.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

12 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพ่ือใช้งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ทต.ท่าสาย 

20,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางนันกาวดี  แก้วทิพย์ 
20,000.00 

นางนันกาวดี  แก้วทิพย์ 
20,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

220/2560 
2 พ.ค. 2560 

13 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการ 
“บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี” 

5,023.17 ตกลงราคาซื้อ ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
5,023.17 

ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
5,023.17 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

221/2560 
5 พ.ค. 2560 

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

32,505.20 ตกลงราคาซื้อ บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
32,505.20 

บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
32,505.20 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

225/2560 
11 พ.ค. 2560 

15 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet 
3020 

1,100.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ส.การพิมพ์อินฟอร์
เมชั่น เทคโนโลยี 
1,100.00 

หจก.ส.การพิมพ์อินฟอร์
เมชั่น เทคโนโลยี 
1,100.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

231/2560 
17 พ.ค. 2560 

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 
จ านวน 4 รายการ 

2,880.00 ตกลงราคาซื้อ หจก. เควีซี อคมพิวเตอร์ 
2,880.00 

หจก. เควีซี อคมพิวเตอร์ 
2,880.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

232/2560 
17 พ.ค. 2560 

17 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ใน 
กองช่าง ทต.ท่าสาย 

1,212.00 ตกลงราคาซื้อ บจก.วิทวัสการค้า 
1,212.00 

บจก.วิทวัสการค้า 
1,212.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

233/2560 
18 พ.ค. 2560 

 
 
 
 

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

                      ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

18 จัดซื้อวัสดุ ส านักงาน (เมมโมรี่
ส าหรับใส่กล้องถ่ายรูป FUJI)  
เพ่ือใช้งานกองช่าง ทต.ท่าสาย 

880.00 ตกลงราคาซ้ือ หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
880.00 

หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
880.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

234/2560 
18 พ.ค. 2560 

19 จัดซื้อโคมไฟสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เพ่ือ
น ามาติดตั้ง จ านวน 13 หมู่บ้าน 

17,820.00 ตกลงราคาซ้ือ บจก.จงชัยไลท์ติ้ง 
17,820.00 

บจก.จงชัยไลท์ติ้ง 
17,820.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

235/2560 
18 พ.ค. 2560 

20 จัดซื้อของสมนาคุณในการดูงาน
ตามโครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1,000.00 ตกลงราคาซื้อ แพร-ภูมิมนิมาร์ท 
1,000.00 

แพร-ภูมิมนิมาร์ท 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

236/2560 
18 พ.ค. 2560 

21 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้
งานส านักปลัด  ทต.ท่าสาย 

17,130.00 ตกลงราคาซื้อ แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
17,130.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
17,130.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

238/2560 
22 พ.ค. 2560 

22 จัดซื้อสาย Adapter จ านวน 1 ชุด 
เพ่ือใช้งานกองช่าง ทต.ท่าสาย 

1,000.00 ตกลงราคาซื้อ รุ่งโรจน์คอมพิวเตอร์ 
1,000.00 

รุ่งโรจน์คอมพิวเตอร์ 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

239/2560 
24 พ.ค. 2560 

23 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้งาน
กองช่าง ทต.ท่าสาย 

4,650.00 ตกลงราคาซื้อ บจก.วิทวัสการค้า 
4,650.00 

บจก.วิทวัสการค้า 
4,650.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

240/2560 
24 พ.ค. 2560 

24 จัดซื้อวัตถุดิบ และส่วนผสมสาธิต
ตามโครงการอบรมให้ความรู้
เกษตรกรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2560 

2,825.00 ตกลงราคาซื้อ นางประมวล ชุ่มแก้ว
2,825.00  

นางประมวล ชุ่มแก้ว
2,825.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

242/2560 
29 พ.ค. 2560 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

25 จัดซื้อวัสดุสาธิต ตามโครงการเมือง
สมุนไพรต้นแบบ ต.ท่าสาย 

550.00 ตกลงราคาซื้อ นางพันธแสง  แสนค า 
550.00 

นางพันธแสง  แสนค า 
550.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

243/2560 
30 พ.ค. 2560 

26 จัดซื้อน้ ายาถังดับเพลิง (ผลเคมี
แห้ง) พร้อมอัด โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย 

9,000.00 ตกลงราคาซื้อ ส.เจริญการดับเพลิง
แอนด์เซอร์วิส 
9,000.00 

ส.เจริญการดับเพลิง
แอนด์เซอร์วิส 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

244/2560 
30 พ.ค. 2560 

27 จัดซื้อเติมแก๊สหุงต้ม โครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
สาธารณภัย 

400.00 ตกลงราคาซ้ือ นางมาลัยพร  ภ าภิระ 
400.00 

นางมาลัยพร  ภ าภิระ 
400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

245/2560 
30 พ.ค. 2560 

28 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้งาน
กองการศึกษา จ านวน 22 รายการ 

13,333.00 ตกลงราคาซื้อ บจก.วิทวัสการค้า 
13,000.00 

บจก.วิทวัสการค้า 
13,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

254/2560 
31 พ.ค. 2560 

29 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (ปลั๊กไฟ) จ านวน 
2 รายการ 

844.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า  
844.00 

บ.วิทวัสการค้า  
844.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

255/2560 
31 พ.ค. 2560 

30 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 

3,750.00 ตกลงราคาจา้ง นางแสงเดือน  ยาวิชัย 
3,750.00 

นางแสงเดือน  ยาวิชัย 
3,750.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายรับจา้งโดยตรง 

407/2560 
15 พ.ค. 2560 

 
 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

31 จัดจ้างตรวจเช็คบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมจอคอม หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416 58 0088 

1,500.00 ตกลงราคำจ้ำง รุ่งโรจน์คอมพิวเตอร์ 
1,500.00 

รุ่งโรจน์คอมพิวเตอร์ 
1,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

408/2560 
15 พ.ค. 2560 

32 จัดจ้างท าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
ผู้เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2560 

2,415.00 ตกลงราคาจา้ง นายประจัก  ท าทีระ 
2,415.00 

นายประจัก  ท าทีระ 
2,415.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

409/2560 
15 พ.ค. 2560 

33 จัดจ้างท าป้ายโครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

346.00 ตกลงราคาจา้ง ร้านพิมพ์ดี 
346.00 

ร้านพิมพ์ดี 
346.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

410/2560 
15 พ.ค. 2560 

34 
 
 

จัดจ้างตรวจเช็ค ล้าง
เครื่องปรับอากาศ (ห้องประชุม) 
ทต.ท่าสาย 

7,050.00 ตกลงราคาจา้ง ส.เครื่องเย็น 
7,050.00 

ส.เครื่องเย็น 
7,050.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

411/2560 
16 พ.ค. 2560 

35 จัดจ้างท าป้ายดูแลระบบประปา 
จ านวน 8 ป้าย 

960.00 ตกลงราคาจา้ง ร้านพิมพ์ดี 
960.00 

ร้านพิมพ์ดี 
960.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

413/2560 
17 พ.ค. 2560 

36 จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
เครื่องถ่ายเอกสาร 

2,300.00 ตกลงราคาจา้ง บ.ไทยเบส (2009) 
จ ากัด 
2,300.00 

บ.ไทยเบส (2009) 
จ ากัด 
2,300.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

414/2560 
17 พ.ค. 2560 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

37 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน ดูงานวันที่ 
26 พ.ค. 2560 ตามโครงการ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพบุคลากรทาง
การศึกษา 

1,200.00 ตกลงราคาจา้ง 
 

นางกันต์สินี  สุขแก้ว 
1,200.00 

นางกันต์สินี  สุขแก้ว 
1,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

415/2560 
22 พ.ค. 2560 

38 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ นข 2161 ชร  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าสาย 

7,050.00 ตกลงราคาจา้ง พี.อาร์. ออร์ดิโอ 
7,050.00 

พี.อาร์. ออร์ดิโอ 
7,050.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

416/2560 
24 พ.ค. 2560 

39 จัดจ้างงานย้ายแพสูบน้ า (แพสูบน้ า
เก่า) ม.4 บ้านแม่ลาวมายัง        
ทต.ท่าสาย 

17,900.00 ตกลงราคาจา้ง หจก. อาทิตย์มหาราช 
17,900.00 

หจก. อาทิตย์มหาราช 
17,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

417/2560 
25 พ.ค. 2560 

40 จัดจ้ำงท้ำอำหำร ตำมโครงกำร
ส่งเสริมศูนย์กลำงกำรเรียนรู้และ
พัฒนำผู้สูงวัย วันที่ 29 พ.ค. 2560 

6,800.00 ตกลงราคาจา้ง นางนภาพร  สุขสมัย 
6,800.00 

นางนภาพร  สุขสมัย 
6,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

418/2560 
26 พ.ค. 2560 

41 จัดจ้ำงท้ำอำหำรว่ำงพร้อมเครื่องดื่ม
คณะศึกษำดูงำน อบต.ห้วยแก้ว     
อ.บึงนำรำง จ.พิจิตร 

1,250.00 ตกลงราคาจา้ง นายประจักษ์  ค าทีระ 
1,250.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
1,250.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

419/2560 
29 พ.ค. 2560 

42 จัดจ้ำงท้ำอำหำรกลำงวันอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ตำมโครงกำรอบรมให้
ควำมรู้เกษตรกร 

3,150.00 ตกลงราคาจา้ง นางประมวล  ชุ่มแก้ว 
3,150.00 

นางประมวล  ชุ่มแก้ว 
3,150.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

420/2560 
29 พ.ค. 2560 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

43 จัดจ้างท าป้ายไวนิล โครงการอบรม
ให้ความรู้เกษตรกรฯ 

360.00 ตกลงราคาจา้ง ร้านพิมพ์ดี 
360.00 

ร้านพิมพ์ดี 
360.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

421/2560 
29 พ.ค. 2560 

44 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ตามโครงการ
เมืองสมุนไพรต้นแบบ ทต.ท่าสาย 

450.00 ตกลงราคาจา้ง ร้านพิมพ์ดี 
450.00 

ร้านพิมพ์ดี 
450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

422/2560 
29 พ.ค. 2560 

45 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการเมือง
สมุนไพรต้นแบบ ทต.ท่าสาย 

6,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางไข  ค าจันทร์ 
6,000.00 

นางไข  ค าจันทร์ 
6,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

423/2560 
30 พ.ค. 2560 

46 จัดจ้างท าอาหารว่างเครื่องดื่ม ตาม
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ   
สาธารณภัย 

7,750.00 ตกลงราคาจา้ง นายประจักษ์  ค าทีระ 
7,750.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
7,750.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

424/2560 
30 พ.ค. 2560 

47 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ตาม
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ   
สาธารณภัย 

345.00 ตกลงราคาจา้ง ร้านพิมพ์ดี 
345.00 

ร้านพิมพ์ดี 
345.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

425/2560 
30 พ.ค. 2560 

48 
 
 

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 

389/2560 
28 เม.ย. 2560 

49 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 

390/2560 
28 เม.ย. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดั
บท่ี 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

50 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายวรรณชัย ใจกล้า 
10,000.00 

นายวรรณชัย ใจกล้า 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

391/2560 
28 เม.ย. 2560 

51 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง 
 

นายอุ๊ด  ครองทรัพย์ 
10,000.00 

นายอุ๊ด  ครองทรัพย์ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

392/2560 
28 เม.ย. 2560 

52 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวรันเท ใจอุ่น 
10,000.00 

นางสาวรันเท ใจอุ่น 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

393/2560 
28 เม.ย. 2560 

53 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายเสกสรร แซ่เอ๊ียบ 
10,000.00 

นายเสกสรร  แซ่เอ๊ียบ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

394/2560 
28 เม.ย. 2560 

54 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางจีรนัน  เทพวงค์ 
10,000.00 

นางจีรนัน  เทพวงค์ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

395/2560 
28 เม.ย. 2560 

55 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 

396/2560 
28 เม.ย. 2560 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

56 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป   
เพ่ือช่วยปฏิบัติหน้าที่งานช่างไฟฟ้าฯ 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายอนุกูล  จันกุลี 
8,000.00 

นายอนุกูล  จันกุลี 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

397/2560 
28 เม.ย. 2560 

57 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
และปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางอนัญญา 
สุนทรศิริมั่นคง 
8,000.00 

นางอนัญญา 
สุนทรศิริมั่นคง 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

398/2560 
28 เม.ย. 2560 

58 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 

399/2560 
28 เม.ย. 2560 

59 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงานพัสดุและ
ทรัพย์สินและปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางนิรมล  สารทอง 
8,000.00 

นางนิรมล  สารทอง 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

400/2560 
28 เม.ย. 2560 

60 จ้างเหมาบริการ เพ่ือท าความสะอาด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางกมลสร  เทียมสา 
8,000.00 

นางกมลสร  เทียมสา 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

401/2560 
28 เม.ย. 2560 

61 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 

402/2560 
28 เม.ย. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

62 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วยดูแลเด็ก 
ศพด. ต าบลท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวอีสะตะ  
ฤทธิ์มนตรี 
8,000.00 

นางสาวอีสะตะ  
ฤทธิ์มนตรี 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

403/2560 
28 เม.ย. 2560 

63 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วยดูแลเด็ก
ศพด. ต าบลท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวจันทิมา  อนุจร 
8,000.00 

นางสาวจันทิมา  อนุจร 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

404/2560 
28 เม.ย. 2560 

64 จ้างเหมาบริการ เพื่อประจ ารถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค์ เพื่อปฏิบัติหนา้ที่
ดับเพลิง ในเขตชุมชนและบา้นเรือน
ราษฎร, ประจ ารถพยาบาลฉุกเฉิน  
(รถ ems) 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายฉลองกรุง  เลิศชมภู 
8,000.00 
 

นายฉลองกรุง  เลิศชมภู 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

376/2560 
28 เม.ย. 2560 

65 จ้างเหมาบริการ เพื่อประจ ารถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค์ เพื่อปฏิบัติหนา้ที่
ดับเพลิง ในเขตชุมชนและบา้นเรือน
ราษฎร, ประจ ารถพยาบาลฉุกเฉิน  
(รถ ems) 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายชัยชนะพล 
บุญรักษา 
8,000.00 

นายชัยชนะพล 
บุญรักษา 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

377/2560 
28 เม.ย. 2560 

66 จ้างเหมาบริการ เพื่อประจ ารถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค์ เพื่อปฏิบัติหนา้ที่
ดับเพลิง ในเขตชุมชนและบา้นเรือน
ราษฎร, ประจ ารถพยาบาลฉุกเฉิน  
(รถ ems) 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายณรงค์ศักดิ์   
ขยันขาย 
8,000.00 
 

นายณรงค์ศักดิ์   
ขยันขาย 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

378/2560 
28 เม.ย. 2560 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....พฤษภาคม......2560..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน....มิถุนายน.....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

67 จ้างเหมาบริการ เพื่อประจ ารถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค์ เพื่อปฏิบัติหนา้ที่
ดับเพลิง ในเขตชุมชนและบา้นเรือน
ราษฎร, ประจ ารถพยาบาลฉุกเฉิน  
(รถ ems) 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายประวิทย์   
เตชสุวงค์วรรณ 
8,000.00 
 

นายประวิทย์   
เตชสุวงค์วรรณ 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

379/2560 
28 เม.ย. 2560 

68 จ้างเหมาบริการ เพื่อประจ ารถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค์ เพื่อปฏิบัติหนา้ที่
ดับเพลิง ในเขตชุมชนและบา้นเรือน
ราษฎร, ประจ ารถพยาบาลฉุกเฉิน  
(รถ ems) 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายสมศักดิ์  พุทธจันทร์ 
8,000.00 
 

นายสมศักดิ์  พุทธจันทร์ 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

380/2560 
28 เม.ย. 2560 

69 จ้างเหมาบริการ เพื่อประจ ารถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค์ เพื่อปฏิบัติหนา้ที่
ดับเพลิง ในเขตชุมชนและบา้นเรือน
ราษฎร, ประจ ารถพยาบาลฉุกเฉิน  
(รถ ems) 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายสุทธิพงษ์  ศรีสว่าง 
8,000.00 
 

นายสุทธิพงษ์  ศรีสว่าง 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

381/2560 
28 เม.ย. 2560 

70 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  
เพ่ือท าความสะอาดอาคารส านักปลัด
และห้องกองช่าง ทต.ท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวฐพิชชา  วัฒนา 
8,000.00 

นางสาวฐพิชชา  วัฒนา 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

382/2560 
28 เม.ย. 2560 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

70 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 

383/2560 
28 เม.ย. 2560 

71 จ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ด้านเอกสารและงานธุรการ ส านัก
ปลัด ทต.ท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวทิพวัลย์  
สุปัญญา 
8,000.00 

นางสาวทิพวัลย์  
สุปัญญา 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

384/2560 
28 เม.ย. 2560 

72 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน และอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

8000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวนิตยา  วงค์ปิน 
8,000.00 

นางสาวนิตยา  วงค์ปิน 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

385/2560 
28 เม.ย. 2560 

73 จ้างเหมาบริการ เพ่ือดูแลรักษาต้นไม้
สนามหญ้า ทต.ท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายประสิทธิ์  อุ่นใจ 
8,000.00 

นายประสิทธิ์  อุ่นใจ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

386/2560 
28 เม.ย. 2560 

74 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติงาน
ด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวรุ่งอรุณ  กันธิยะ 
8,000.00 

นางสาวรุ่งอรุณ  กันธิยะ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

387/2560 
28 เม.ย. 2560 

75 จ้างเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติยาม
รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
รักษาความสะอาด ดูแลรักษาต้นไม้
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทต.ท่าสาย 

8000.00 ตกลงราคาจ้าง นายประสิทธิ   
จันทนจินดา 
8,000.00 

นายประสิทธิ   
จันทนจินดา 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

388/2560 
28 เม.ย. 2560 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

76 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3  
บ้านท่าสาย 
 

333,700.00 สอบราคา 1. หจก. ดอยลานคอนสตรัคชั่น 
333,000.00 
2. หจก. นาวากิจก่อสร้าง 
332,700.00 

หจก. นาวากิจก่อสร้าง 
332,700.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

8/2560 
12 มิ.ย. 2560 

77 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองยาว 
 

350,000.00 สอบราคา 1. หจก. หนองบัวแดงก่อสร้าง 
349,000.00 
2. หจก. แสนอาษาก่อสร้าง  
349,500.00 

หจก. หนองบัวแดง
ก่อสร้าง 
349,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

9/2560 
12 มิ.ย. 2560 

78 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 13 บ้าน
เวียงกลาง 
 

344,500.00 สอบราคา 1. หจก. แสนอาษาก่อสร้าง 
343,000.00 
2. หจก. ดอยลานคอนสตรัคชั่น 
344,000.00 

หจก. แสนอาษาก่อสร้าง 
343,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

10/2560 
12 มิ.ย. 2560 

79 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า
ห้วยฮ้อม หมู่ 10 

430,700.00 ตกลงราคา 1. หจก.หัวดอยคอนสตรัคชั่น 
427,700.00 
2. หจก.บ้านด้ายการโยธา 
429700 
3. หจก.ศรธน-ูนภพล 
430700.00 

หจก.หัวดอยคอน
สตรัคชั่น 
427,700.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

7/2560 
2 มิ.ย. 2560 

 
 
 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

80 ก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กต าบลท่าสาย  
ต.ท่าสาย  
อ.เมือง จ.เชียงราย 

844,000.00 สอบราคา 1. ทีแมนก่อสร้าง 68,000.00 
2. หจก. บีทเูอ็น คอนสตรัคชัน่ 
   280,000.00 
3. หจก.ดอยลาน คอนสตรคัชั่น 
   700,000.00 
4. หจก. ส าเภาทองพัฒนกิจ 
    606,450.00 
5. บริษัทเชียงรายเจริญกิจ จ ากัด 
    638,000.00 
6. หจก. เชียงรายเทคนคิการ
ก่อสร้าง    698,000.00 
7. หจก. ก้องภพการโยธา 
    688,000.00 
8. บริษัท ธัญวลัยฐนกร จ ากัด 
    714,999.00 
9. หจก. พิมพ์ทรัพยทว ี
    650,000.00 
10. หจก. นครเชียงราย  
     อิทธิณัชยานนท ์นอร์ทเทริน เอ็น
จะเนียริ่ง 
11. หจก. จารุพงศค์อนสตรัคชัน่ 
648,000.00 

หจก.ส าเภาทองพัฒนกิจ 
วงเงินท าสัญญา 
606,450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพรบัจ้าง
โดยตรง 

6/2560 
4 พ.ค.2560 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 




