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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน...พฤศจิกายน....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 

56,906.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
56,906.14 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
56,906.14 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
2 ต.ค. 2560 

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

6,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,480.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,480.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
2 ต.ค. 2560 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
9,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
2 ต.ค. 2560 

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

2,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
2,080.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
2,080.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
2 ต.ค. 2560 

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

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
3,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
2 ต.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

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

1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจ ากัด 
1,600.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
1,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
2 ต.ค. 2560 

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

370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
370.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
370.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
2 ต.ค. 2560 

8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน  
ตุลาคม  2560 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(เช่า) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2561 
2 ต.ค. 2560 

 
 

9 จัดซื้อน้้ำดื่มส้ำหรับผู้มำติดต่อ
รำชกำรประจ้ำเดือน  กันยำยน   
๒๕๖๐                                                        

1,935.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,935.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,935.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2561 
2 ต.ค. 2560 

10 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุเพ่ือใช้
เชื่อมต่อไมโครโฟนและปรับปรุงเสียง
ไมโครโฟนส้ำหรับใช้ในห้องประชุม
ดอยปุย ทต.ท่ำสำย 

4,030.00 เฉพาะเจาะจง หกจ.เชียงรายซาวเซ็น
เตอร์ทีวี 
4,030.00 

หกจ.เชียงรายซาวเซ็น
เตอร์ทีวี 
4,030.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
10 ต.ค. 2560 

 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

11. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการ
ประดับป้ายถวายอาลัยฯ จ านวน 2 
รายการ 

1,800.00 
 

เฉพาะเจาะจง ห้างสองพ่ีน้อง 
1,800.00 
 

ห้างสองพ่ีน้อง 
1,800.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

006/2561 
17 ต.ค. 2560 

12. จัดซื้อหมึก เพ่ือใช้งานปภ.  เทศบาล
ต าบลท่าสาย 

5,980.00 เฉพาะเจาะจง เควีซี คอมพิวเตอร์ 
5,980.00 

เควีซี คอมพิวเตอร์ 
5,980.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

007/2561 
27 ต.ค. 2560 

13 จัดจ้างท าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ส าหรับการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนา ทต. ท่าสาย จ านวน 19 คน 

475.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  ค าทีระ 
475.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
475.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

002/2561 
3 ต.ค. 2560 

14 จัดจ้างตรวจเช็ค โซ่เลื่อยยนต์ เพ่ือใช้
งานปภ. ทต.ท่าสาย 

2,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรเจริญ 
2,520.00 

ร้านจิตรเจริญ 
2,520.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

007/2561 
10 ต.ค. 2560 

15 จัดจ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

6,810.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารมงคล 
6,810.00 

ร้านถ่ายเอกสารมงคล 
6,810.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

008/2561 
11 ต.ค. 2560 

16 จ้างท าป้ายไวนิล เพื่อถวายอาลัยฯ 
จ านวน 1 ป้าย ขนาด 2.35x7.30 
เมตร 

2,059.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
2,059.00 

ร้านพิมพ์ดี 
2,059.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

009/2561 
17 ต.ค. 2560 

 
 
 

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

                      ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 
 

จัดจ้างน้อมร าลึกพระมาหากรุณาธิคุณพระ
มหาธิคุณพระบาทสมเด็ดพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 

20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุขใสการเกษตร 
20,000.00 

ร้านสุขใสการเกษตร 
20,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

010/2561 
17 ต.ค. 2560 

18 จัดจ้างท าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา ทต.ท่าสาย 

275.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  ค าทีระ 
275.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
275.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

012/2561 
24 ต.ค. 2560 

19 จัดจ้างเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ
รถยนต์ ส่วนกลาง ทะเบียน กร 
927 เชียงราย 

3,100.00 เฉพาะเจาะจง อู่เดชาเซอร์วิส 
3,100.00 

อู่เดชาเซอร์วิส 
3,100.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

013/2561 
25 ต.ค. 2560 

20 จัดจ้างเช็คและซ่อมรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน บน 180 
เชียงราย 

11,090.00 เฉพาะเจาะจง อู่เดชาเซอร์วิส 
11,090.00 

อู่เดชาเซอร์วิส 
11,090.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

014/2561 
31 ต.ค. 2560 

21 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  อุดวงค์ 
10,000.00 

นายสมศักดิ์  อุดวงค์ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

001/2561 
2 ต.ค. 2560 

22 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญมี พระทัยกุล 
10,000.00 

นายบุญมี พระทัยกุล 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

002/2561 
2 ต.ค. 2560 

23 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรรณชัย ใจกล้า 
10,000.00 

นายวรรณชัย ใจกล้า 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

003/2561 
2 ต.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

24 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุ๊ด  ครองทรัพย์ 
10,000.00 

นายอุ๊ด  ครองทรัพย์ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

004/2561 
2 ต.ค. 2560 

 
25 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ

ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร แซ่เอ๊ียบ 
10,000.00 

นายเสกสรร  แซ่เอ๊ียบ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

005/2561 
2 ต.ค. 2560 

26 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรันเท ใจอุ่น 
10,000.00 

นางรันเท จันต๊ะ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

006/2561 
2 ต.ค. 2560 

27 
 

จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจีรนัน  เทพวงค์ 
10,000.00 

นางจีรนัน  เทพวงค์ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

007/2561 
2 ต.ค. 2560 

28 จ้างเหมาบริการเพ่ือเก็บขนขยะ 
จ านวน 13 หมู่บ้าน ทต.ท่าสาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  จันต๊ะ 
24,000.00 

นายวิทยา  จันต๊ะ 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

008/2561 
2 ต.ค. 2560 

29 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป   
เพ่ือช่วยปฏิบัติหน้าที่งานช่างไฟฟ้า
ฯ 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล  จันกุลี 
24,000.00 

นายอนุกูล  จันกุลี 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

009/2561 
2 ต.ค. 2560 

 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



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

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

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

30 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
และปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอนัญญา 
สุนทรศิริมั่นคง 
24,000.00 

นางอนัญญา 
สุนทรศิริมั่นคง 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

010/2561 
2 ต.ค. 2560 

31 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงานพัสดุและ
ทรัพย์สินและปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนฤทัย   
จันทร์ตรี 
24,000.00 

นางสาวมนฤทัย จันท์ตรี 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

011/2561 
2 ต.ค. 2560 

32 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงานพัสดุและ
ทรัพย์สินและปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิรมล  สารทอง 
24,000.00 

นางนิรมล  สารทอง 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

012/2561 
2 ต.ค. 2560 

33 จ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกพงษ์  พิกุล 
24,000.00 

นายเอกพงษ์  พิกุล 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

013/2561 
2 ต.ค. 2560 

34 จ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน์  อ้นน้อย 
24,000.00 

นายนพรัตน์  อ้นน้อย 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

014/2561 
2 ต.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 



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

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

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

35 จ้างเหมาบริการ เพ่ือท าความ
สะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ท่าสาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกมลสร  เทียมสา 
24,000.00 

นางกมลสร  เทียมสา 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

015/2561 
2 ต.ค. 2560 

36 จ้างเหมาบริการ เพ่ือท าหน้าที่ 
ภารโรง ศพด. ต.ท่าสาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรม  วงค์มูล 
24,000.00 

นายพรม  วงค์มูล 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

016/2561 
2 ต.ค. 2560 

37 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วยดูแล
เด็ก ศพด. ต าบลท่าสาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอีสะตะ  
ฤทธิ์มนตรี 
24,000.00 

นางสาวอีสะตะ  
ฤทธิ์มนตร ี
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

017/2561 
2 ต.ค. 2560 

38 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วยดูแล
เด็ก ศพด. ต าบลท่าสาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทิมา  อนุจร 
24,000.00 

นางสาวจันทิมา  อนุจร 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

018/2561 
2 ต.ค. 2560 

39 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  
เพ่ือท าความสะอาดอาคารส านัก
ปลัดและห้องกองช่าง ทต.ท่าสาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐพิชชา  วัฒนา 
24,000.00 

นางสาวฐพิชชา  วัฒนา 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

019/2561 
2 ต.ค. 2560 

40 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  
เพ่ือปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษณีย์ ค าภีระ 
24,000.00 

นางสาวอุษณีย์ ค าภีระ 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

020/2561 
2 ต.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 



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

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

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

41 จ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานด้านเอกสารและงาน
ธุรการ ส านักปลัด ทต.ท่าสาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวัลย์  
สุปัญญา 
24,000.00 

นางสาวทิพวัลย์  
สุปัญญา 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

021/2561 
2 ต.ค. 2560 

42 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน และอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา  วงค์ปิน 
24,000.00 

นางสาวนิตยา  วงค์ปิน 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

022/2561 
2 ต.ค. 2560 

43 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติงาน
ด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งอรุณ  กันธิยะ 
24,000.00 

นางสาวรุ่งอรุณ  กันธิยะ 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

023/2561 
2 ต.ค. 2560 

44 จ้างเหมาบริการ เพื่อดูแลรักษา
ต้นไม้สนามหญ้า ทต.ท่าสาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์  อุ่นใจ 
24,000.00 

นายประสิทธิ์  อุ่นใจ 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

024/2561 
2 ต.ค. 2560 

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

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์   
จันทนจินดา 
24,000.00 

นายประสิทธิ์   
จันทนจินดา 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

025/2561 
2 ต.ค. 2560 

46 จ้างเหมาบริการ เพ่ือดูแลรักษา
ต้นไม้ สนามหญ้าเทศบาลและ
รักษาความสะอาด เปิด-ปิด ไฟฟ้า
หนองน้ าสาธารณหนองบัว 

24,0000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  ตังแก 
24,000.00 

นายบุญมี  ตังแก 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

026/2561 
2 ต.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

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

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลองกรุง  เลิศชมภู 
24,000.00 

นายฉลองกรุง  เลิศชมพู 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

027/2561 
2 ต.ค. 2560 

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

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยชนะพล 
บุญรักษา 
24,000.00 

นายชัยชนะพล 
บุญรักษา 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

028/2561 
2 ต.ค. 2560 

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

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์   
เตชสุวงค์วรรณ 
24,000.00 

นายประวิทย์   
เตชสุวงค์วรรณ 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

029/2561 
2 ต.ค. 2560 

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

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  พุทธจันทร์ 
24,000.00 

นายสมศักดิ์  พุทธจันทร์ 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

030/2561 
2 ต.ค. 2560 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

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

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ์  ศรีสว่าง 
24,000.00 

นายสุทธิพงษ์  ศรีสว่าง 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

031/2561 
2 ต.ค. 2560 

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

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวาด  กันยา 
24,000.00 

นายวาด  กันยา 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

032/2561 
2 ต.ค. 2560 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 




