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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน...กรกฎาคม....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 , หัวดอย 

54,258.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
54,258.00 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
54,258.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

253/2560 
31 พ.ค. 2560 

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

7,320.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
7,320.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
7,320.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

170/2560 
31มี.ค. 2560 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

7,200.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
7,200.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
7,200.00 

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.) 

304.76 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
304.76 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
304.76 

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 

8,000.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
8,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

173/2560 
31 มี.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

2,400.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจ ากัด 
2,400.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
2,400.00 

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) 

140.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
140.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
140.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

175/2560 
31 มี.ค. 2560 

8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน  
มิถุนายน  2560 

3,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

006/2560 
30 มิ.ย. 2560 

9 จัดซื้อน้้ำดื่มส้ำหรับผู้มำติดต่อ
รำชกำรประจ้ำเดือน  มิถุนำยน   
๒๕๖๐                                                        

2,285.00 ตกลงราคาซื้อ นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,285.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,285.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

272/2560 
7 มิ.ย. 2560 

10 จัดซื้อน้้ำหมึก HP 920XL เพ่ือใช้
ปฏิบัติงำนในกองช่ำง จ้ำนวน 3 
รำยกำร  

๓,๐๐๕.๐๐ ตกลงราคาซื้อ หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น เทคในโลยี 
๓,๐๐๕.๐๐  

หจก.ส.การพิมพ์       
อินฟอร์เมชั่น เทคในโลยี 
๓,๐๐๕.๐๐  

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

๒๕๗/๒๕๖๐ 
๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

 
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้

ปฏิบัติงำนในกองช่ำงจ้ำนวน 5 
รำยกำร  

๘,๒๒๐.๐๐ ตกลงราคาซื้อ หจก.ส.การพิมพ์อินฟอร์
เมชั่น เทคในโลยี 
๘,๒๒๐.๐๐  

หจก.ส.การพิมพ์อินฟอร์
เมชั่น เทคในโลยี 
๘,๒๒๐.๐๐  

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

๒๕๘/๒๕๖๐ 
๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

12 ซื้อพ้ืนส าเร็จรูป เพ่ือซ่อมแซมราง
ระบายน้ าหมู่ ๓ บ้านท่าสาย  

๒,๑๔๐.๐๐ ตกลงราคาซื้อ โรงงานสมศักดิ์คอนกรีต  
๒,๑๔๐.๐๐  

 

โรงงานสมศักดิ์คอนกรีต  
๒,๑๔๐.๐๐  

 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

๒๕๙/๒๕๖๐ 
๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

13 จัดซื้อพัดลมพร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าสาย 
 

๔๕,๖๐๐.๐๐ ตกลงราคาซื้อ บริษัทสยามนาวินอิเล็ก 
ทริกเซ็นเตอร์ 
๔๕,๖๐๐.๐๐  

บริษัทสยามนาวินอิเล็ก 
ทริกเซ็นเตอร์ 
๔๕,๖๐๐.๐๐  

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

๒๖๐/๒๕๖๐ 
๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

14 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ๑ 
ตัว เพ่ือใช้งานการเกษตร ส านักปลัด 

๘,๗๐๐.๐๐ ตกลงราคาซื้อ หจก.ประยงค์กลการ
(๑๙๙๖) ๘,๗๐๐.๐๐  

หจก.ประยงค์กลการ
(๑๙๙๖) ๘,๗๐๐.๐๐  

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

๒๖๑/๒๕๖๐ 
๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

15 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจ านวน ๒ 
รายการ เพ่ือใช้งาน เพ่ือใช้งานส านัก
ปลัด  

๓๙๖.๐๐ ตกลงราคาซื้อ บริษัทจงชัยไลท์ติ้งจ ากัด 
๓๙๖.๐๐  

บริษัทจงชัยไลท์ติ้งจ ากัด 
๓๙๖.๐๐ 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

๒๖๓/๒๕๖๐ 
๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ 
เพ่ือใช้งานกองคลัง  

๖,๖๒๕.๐๐ ตกลงราคาซื้อ บริษัทวิทวัสการค้าจ ากัด 
๖,๖๒๕.๐๐  

บริษัทวิทวัสการค้าจ ากัด 
๖,๖๒๕.๐๐  

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

๒๖๔/๒๕๖๐ 
๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ รายการ 
เพ่ือใช้งานส านักปลัด  

๕๙๐.๐๐ ตกลงราคาซื้อ บริษัทวิทวัสการค้าจ ากัด 
๕๙๐.๐๐  

บริษัทวิทวัสการค้าจ ากัด 
๕๙๐.๐๐  

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

๒๖๕/๒๕๖๐ 
๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 

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

                      ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

18 จัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง ๒ กล่อง 
เพ่ือใช้งานส านักปลัด 

๑,๗๕๒.๐๐ ตกลงราคาซ้ือ บริษัทวิทวัสการค้าจ ากัด 
๑,๗๕๒.๐๐  

บริษัทวิทวัสการค้าจ ากัด 
๑,๗๕๒.๐๐  

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

๒๖๖/๒๕๖๐ 
๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

19 จัดซื้อวัสดุส านักงาน ๑๑ รายการ 
เพ่ือใช้งานส านักปลัด  

๖,๑๕๔.๐๐ ตกลงราคาซื้อ บริษัทวิทวัสการค้าจ ากัด 
๖,๑๕๔.๐๐  

บริษัทวิทวัสการค้าจ ากัด 
๖,๑๕๔.๐๐  

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

๒๖๗/๒๕๖๐ 
๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

 
20 จัดซื้อวัสดุส านักงาน กล่อง

พลาสติก ขนาด ๕๐ ลิตร จ านวน
๒๔ กล่อง เพ่ือใช้งานส านักปลัด 

๒,๖๔๐.๐๐ ตกลงราคาซื้อ บริษัทวิทวัสการค้าจ ากัด 
๒,๖๔๐.๐๐  

บริษัทวิทวัสการค้าจ ากัด 
๒,๖๔๐.๐๐  

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

๒๖๘/๒๕๖๐ 
๖ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

 
21 จัดซื้อยางรถยนต์เพ่ือเปลี่ยนยาง

รถยนต์ MAZDA ทะเบียน บน
๑๘๐ ชร. จ านวน ๔ เส้น มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

๑๒,๘๘๐๐.๐๐ ตกลงราคาซื้อ กาญจนศักดิ์ยางยนต์ 
๑๒,๘๐๐.๐๐  

กาญจนศักดิ์ยางยนต์ 
๑๒,๘๐๐.๐๐  

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

๒๗๐/๒๕๖๐ 
๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

 

22 จัดซื้อวัสดุส านักงาน ๘ รายการ 
เพ่ือใช้งานกองคลัง  

๕,๙๔๗.๐๐  ตกลงราคาซื้อ บริษัทวิทวัสการค้าจ ากัด 
๕,๙๔๗.๐๐  

บริษัทวิทวัสการค้าจ ากัด 
๕,๙๔๗.๐๐  

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

๒๗๑ /๒๕๖๐ 
๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

 
23 จัดซื้อวัสดุส านักงาน ๑ รายการ 

เพ่ือใช้งานส านักปลัด  
๓,๔๕๐.๐๐  ตกลงราคาซื้อ บริษัทวิทวัสการค้าจ ากัด 

๓,๔๕๐.๐๐  
บริษัทวิทวัสการค้าจ ากัด 
๓,๔๕๐.๐๐  

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

๒๗๓/๒๕๖๐ 
๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 



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

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

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

24 จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อม
กรอบจ านวน ๑๔ รูป เพ่ือใช้งาน
ส านักปลัด 

๒,๘๐๐.๐๐ ตกลงราคาซื้อ นางกองจันทร์ วิริยะ 
๒,๘๐๐.๐๐  

นางกองจันทร์ วิริยะ 
๒,๘๐๐.๐๐  

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

2๗๕/2560 
๑๒ มิ.ย. 2560 

25 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อน ามา
ปรับปรุงแพสูบน้ า 

๓,๕๕๕.๐๐ ตกลงราคาซื้อ ผลได้วัสดุก่อสร้าง ๓,
3,5๕๕.๐๐ 

ผลได้วัสดุก่อสร้าง  
๓,๕5๕.๐๐  

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

2๗๗/2560 
๑๕ มิ.ย. 2560 

26 ซื้อวัสดุก่อสร้างของงานป้องกัน ๕,๕๕๐.๐๐ ตกลงราคาซ้ือ ผลได้วัสดุก่อสร้าง 
๕,๕๕๐.๐๐ บาท 

ผลได้วัสดุก่อสร้าง 
๕,๕๕๐.๐๐ บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

2๗๙/2560 
๑๕ มิ.ย. 2560 

27 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จ านวน ๔ 
รายการ เพื่อใช้งานในส านักปลัด 

๖,๖๐๐.๐๐ ตกลงราคาซื้อ บริษัทวิทวัสการค้าจ ากัด 
๖,๖๐๐.๐๐  

บริษัทวิทวัสการค้าจ ากัด 
๖,๖๐๐.๐๐  

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

2๘๐/2560 
๑๕ มิ.ย. 2560 

28 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(โทรทัศท์ LED ขนาด ๕๕ นิ้ว) 

๒๙,๕๐๐.๐๐ ตกลงราคาซื้อ บริษัทสยามนาโนอีเลค 
ทริคเซ็นเตอร์ 
๒๙,๕๐๐.๐๐  

บริษัทสยามนาโนอีเลค 
ทริคเซ็นเตอร์ 
๒๙,๕๐๐.๐๐  

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

2๘1/2560 
๑๖ มื.ย.2560 

29 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะหมู่
บูชา) เพ่ือใช้งาน ทต.ท่าสาย 

๗,๙๐๐.๐๐ ตกลงราคาซื้อ นายไทยรัตน์  
เขียวตื้ออินทร์ 
๗,๙๐๐.๐๐  

นายไทยรัตน์  
เขียวตื้ออินทร์ 
๗,๙๐๐.๐๐  

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายรับจา้งโดยตรง 

๒๘๔/2560 
๑๙ มิ.ย. 2560 

 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 



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

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

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

330 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จ านวน ๔ 
รายการ เพ่ือใช้งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย ส านักปลัด 

๕,๗๖๐.00 ตกลงราคำซ้ือ หจก. เควีซีคอมพิวเตอร์ 
๕,๗๖๐.๐๐  

หจก. เควีซีคอมพิวเตอร์ 
๕,๗๖๐.๐๐  

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

๒๘๖/2560 
๒๒ มิ.ย. 2560 

31 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 
๑๗ รายการ 

๗,๗๔๕.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัทวิทวัสการค้าจ ากัด 
๗๗๔๕.๐๐  

บริษัทวิทวัสการค้าจ ากัด 
๗๗๔๕.๐๐  

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

๒๘๗/2560 
๒๒ มิ.ย. 2560 

32 จัดซื้อแผ่นเทียนส าหรับใช้ในการหล่อ
เทียนและวสัดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการจัดงาน
ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียน
พรรษา 

๒๔,๖๔๙.00 ตกลงราคาซื้อ อ านาจสังฆภัณฑ์ 
๒๔๖๔๙.๐๐  

อ านาจสังฆภัณฑ์ 
๒๔๖๔๙.๐๐  

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

410/2560 
15 พ.ค. 2560 

33 
 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จ านวน ๑ 
รายการ เพ่ือใช้งานกองคลัง 

๑,๔๐๐.00 ตกลงราคาซื้อ ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 
๑,๔๐๐.๐๐  

ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 
๑,๔๐๐.๐๐  

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

๒๘๙/2560 
๒๒ มิ.ย. 2560 

34 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างส าหรับใช้ในการ
ส ารวจและวัดระยะต่างๆ จ านวน 
๔ รายการ 

๑,๘๑๐.00 ตกลงราคาซื้อ ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
๑,๘๑๐.00 

ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
๑,๘๑๐.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

๒๙๑/2560 
๒๖ มิ.ย. 2560 

35 จัดซื้อยางมะตอยส าเร็จรูป เพื่อใช้
ในการซ่อมแซมถนนในพ้ืนที่ต าบล
ท่าสาย 

๔๔,๐๐๐.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัทโยธาไทยแอสฟัลท์
จ ากัด ๔๔,๐๐๐.00 

บริษัทโยธาไทยแอสฟัลท์
จ ากัด ๔๔,๐๐๐.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

๒๙๒/2560 
๒๖ มิ.ย. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

36 จัดจ้างส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของ อปท. ตามมิติที่ 2 

1,1000.00 ตกลงราคาจา้ง 
 

สถาบันราชภัฏเชียงราย 
1,1000.00 

สถาบันราชภัฎเชียงราย 
1,1000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

458/2560 
1 มิ.ย. 2560 

37 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
รหัส 416 58 0095 กองช่าง 

400.00 ตกลงราคาจา้ง หจก. เควีซีคอมพิวเตอร์ 
400.00 

หจก. เควีซีคอมพิวเตอร์ 
400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

460/2560 
5 มิ.ย. 2560 

38 จัดจ้างท าตรายาง เพ่ือใช้งานกอง
คลัง จ านวน 3 รายการ 

625.00 ตกลงราคาจา้ง บริษัทวิทวัสการค้าจ ากัด
625.00 

บริษัทวิทวัสการค้าจ ากัด
625.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

462/2560 
7 มิ.ย. 2560 

39 จัดจ้ำงขุดบ่อขยะ เทศบำลต้ำบล   
ท่ำสำย ต้ำบลท่ำสำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายก าจร  ยาวิชัย 
10,000.00 

นายก าจร  ยาวิชัย 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

463/2560 
8 มิ.ย. 2560 

40 จัดจ้ำงปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร   
พบโชค โดยติดเหล็กดัดประตูและ
หน้ำต่ำง 

30,500.00 ตกลงราคาจา้ง สก. การช่าง 
30,500.00 

สก. การช่าง 
30,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

464/2560 
9 มิ.ย. 2560 

41 จัดจ้ำงตรวจเช็คซ่อมบ้ำรุงระบบคู่
สำยโทรศัพท์และโทรศัพท์ภำยใน 
ทต. ท่ำสำย 

5,000.00 ตกลงราคาจา้ง ภัคดีคอมมิวนิเคชั่น 
5,000.00 

ภัคดีคอมมิวนิเคชั่น 
5,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

465/2560 
15 มิ.ย. 2560 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 
 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

42 จัดจ้างเปลี่ยนน้ ามันเครื่องพร้อมไส้
กรอง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 

1,200.00 ตกลงราคาจา้ง พี.อาร์ ออดิโอ 
1,200.00 

พี.อาร์ ออดิโอ 
1,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

466/2560 
15 มิ.ย. 2560 

43 จัดจ้างลงหินคลุกหมู่ 11 บ้านเวียง
กลาง ต.ท่าสาย 
 

6,600.00 ตกลงราคาจา้ง หจก. พิมพ์ทรัพย์ทวี 
6,600.00 

หจก. พิมพ์ทรัพย์ทวี 
6,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

468/2560 
19 มิ.ย. 2560 

44 จัดจ้างท าอาหาร ตามโครงการ
ส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้สูงวัย วันที่ 26 มิ.ย. 2560 

6,800.00 ตกลงราคาจา้ง นางนภาพร  สุขสมัย 
6,800.00 

นางนภาพร  สุขสมัย 
6,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

469/2560 
19 มิ.ย. 2560 

45 จัดจ้างซ่อมฝาราง หมู่ 3 บ้านท่าสาย 
ต.ท่าสาย 

3,900.00 ตกลงราคาจา้ง นายเสาร์แก้ว  จักรค า 
3,900.00 

นายเสาร์แก้ว  จักรค า 
3,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

471/2560 
21 มิ.ย. 2560 

46 จัดจ้างท าอาหารพร้อมเครื่องดื่มและ
อาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมประชุมสภา 
สมัยที่ 2 

3,120.00 ตกลงราคาจา้ง นายประจักษ์  ค าทีระ 
3,120.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
3,120.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

473/2560 
22 มิ.ย. 2560 

47 
 
 

จัดจ้ำงท้ำป้ำย ตำมโครงกำรจัดงำน
ประเพณีหล่อเทียนพรรษำ แห่เทียน
พรรษำ ประจ้ำปี 2560 

1,548.00 ตกลงราคาจา้ง ร้านพิมพ์ดี 
1,548.00 

ร้านพิมพ์ดี 
1,548.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

475/2560 
23 มิ.ย. 2560 

48 จัดจ้ำงเหมำตกแต่งสถำนที่ประกอบ
พิธีหล่อเทียนพรรษำ ตำมโครงกำร
จัดงำนประเพณีหล่อเทียนฯ 

4,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายบุญเต็ม  ค าจันทร์ 
4,000.00 

นายบุญเต็ม  ค าจันทร์ 
4,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

476/2560 
23 มิ.ย. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดั
บท่ี 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

49 จัดจ้ำงท้ำวำรสำรเผยแพร่ผลงำน
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

39,900.00 ตกลงราคาจา้ง บ. เชียงรายรุ่งโรจน์ 
จ ากัด 
39,900.00 

บ. เชียงรายรุ่งโรจน์ 
จ ากัด 
39,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

478/2560 
27 มิ.ย. 2560 

50 จัดจ้ำงท้ำป้ำยไวนิล ห้ำมจับสัตว์น้้ำ 
เพ่ือติดบริเวณหนองน้้ำสำธำรณะ
หนองบัว หมู่ 7 บ้ำนป่ำหัด 

690.00 ตกลงราคาจา้ง 
 

ร้าน พิมพ์ดี 
690.00 

ร้าน พิมพ์ดี 
690.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

480/2560 
28 มิ.ย. 2560 

51 จัดจ้ำงท้ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม โครงกำรอบรมให้
ควำมรู้เกษตรกรตำมแนวปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3,150.00 ตกลงราคาจา้ง นางประมวล  ชุ่มแก้ว 
3,150.00 

นางประมวล  ชุ่มแก้ว 
3,150.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

481/2560 
28 มิ.ย. 2560 

52 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ตามโครงการ
อบรมให้ความรู้เกษตรกรตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

240.00 ตกลงราคาจา้ง ร้านพิมพ์ดี 
240.00 

ร้านพิมพ์ดี 
240.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

482/2560 
28 มิ.ย. 2560 

53 จัดจ้างเปลี่ยนไส้กรองรถโดยสาร (ตู้) 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 

650.03 
 

ตกลงราคาจา้ง บ. โตโยต้าเชียงราย 
จ ากัด 
650.00 

บ. โตโยต้าเชียงราย 
จ ากัด 
650.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

483/2560 
28 มิ.ย. 2560 

54 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 

426/2560 
31 พ.ค. 2560 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

55 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวรันเท ใจอุ่น 
10,000.00 

นางรันเท จันต๊ะ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

427/2560 
31 พ.ค. 2560 

56 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 

428/2560 
31 พ.ค. 2560 

57 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 

429/2560 
31 พ.ค. 2560 

58 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 

430/2560 
31 พ.ค. 2560 

59 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป   
เพ่ือช่วยปฏิบัติหน้าที่งานช่างไฟฟ้าฯ 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายอนุกูล  จันกุลี 
8,000.00 

นายอนุกูล  จันกุลี 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

431/2560 
31 พ.ค. 2560 

 
60 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 

432/2560 
31 พ.ค. 2560 

 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

61 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 

433/2560 
31 พ.ค. 2560 

62 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 

434/2560 
31 พ.ค. 2560 

63 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 

435/2560 
31 พ.ค. 2560 

64 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 

436/2560 
31 พ.ค. 2560 

65 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 

437/2560 
31 พ.ค. 2560 

66 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 

438/2560 
31 พ.ค. 2560 

 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

67 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 

441/2560 
31 พ.ค. 2560 

68 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 

442/2560 
31 พ.ค. 2560 

69 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 

443/2560 
31 พ.ค. 2560 

70 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 

444/2560 
31 พ.ค. 2560 

71 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 

445/2560 
31 พ.ค. 2560 

 
 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 



 
แบบ สขร.๑ 

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

72 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 

446/2560 
31 พ.ค. 2560 

73 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 

447/2560 
31 พ.ค. 2560 

74 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 

448/2560 
31 พ.ค. 2560 

75 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 

449/2560 
31 พ.ค. 2560 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

76 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 

450/2560 
31 พ.ค. 2560 

77 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 

451/2560 
31 พ.ค. 2560 

78 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 

452/2560 
31 พ.ค. 2560 

79 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน และอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

8000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวนิตยา  วงค์ปิน 
8,000.00 

นางสาวนิตยา  วงค์ปิน 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

453/2560 
31 พ.ค. 2560 

80 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติงาน
ด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวรุ่งอรุณ  กันธิยะ 
8,000.00 

นางสาวรุ่งอรุณ  กันธิยะ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

454/2560 
31 พ.ค. 2560 

81 จ้างเหมาบริการ เพื่อดูแลรักษาต้นไม้
สนามหญ้า ทต.ท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายประสิทธิ์  อุ่นใจ 
8,000.00 

นายประสิทธิ์  อุ่นใจ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

455/2560 
31 พ.ค. 2560 

82 จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติยามรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ รักษา
ความสะอาด ดูแลรักษาตน้ไม้เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ทต.ท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายประสิทธิ์   
จันทนจนิดา 
8,000.00 

นายประสิทธิ์   
จันทนจนิดา 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

456/2560 
31 พ.ค. 2560 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 




