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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน...มกราคม....พ.ศ.....2561...... 

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 

47,882.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
47,882.66 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
47,882.66 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

022/2561 
30 พ.ย. 2560 

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

3,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
3,820.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
3,820.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

024/2561 
30 พ.ย. 2560 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
10,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

024/2561 
30 พ.ย. 2560 

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

5,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
5,760.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
5,760.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

024/2561 
30 พ.ย. 2560 

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

 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
9,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

024/2561 
30 พ.ย. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.......มกราคม.......พ.ศ.....2561...... 

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) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจ ากัด 
3,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

024/2561 
30 พ.ย. 2560 

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

320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
320.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
320.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

024/2561 
2 พ.ย. 2560 

8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน  
ธันวาคม  2560 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(เช่า) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2560 
11 พ.ย. 2560 

 
 

9 จัดซื้อน้้ำดื่มส้ำหรับผู้มำติดต่อ
รำชกำรประจ้ำเดือน  ธันวำคม   
๒๕๖๐                                                        

1,655.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,655.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,655.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

023/2561 
30 พ.ย. 2560 

10 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน เพ่ือใช้งำน  
กองช่ำง จ้ำนวน 3 รำยกำร  

1,914.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,914.00 

บ. วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,914.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

025/2561 
7 ธ.ค. 2560 

 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันท่ี...........เดือน...มกราคม....พ.ศ. .....2561...... 

 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

11. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้งาน
ในเทศบาลต าบลท่าสาย จ านวน 3 
รายการ 

1,918.00 เฉพาะเจาะจง บ. จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด 
1,918.00 
 

บ. จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด 
1,918.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

026/2561 
7 ธ.ค. 2560 

12. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้งาน
ในเทศบาลต าบลท่าสาย จ านวน 6  
รายการ 

910.00 เฉพาะเจาะจง ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
910.00 

ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
910.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

027/2561 
7 ธ.ค. 2560 

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน
กองช่าง จ านวน 4 รายการ 

7,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส. การพิมพ์  
อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 
7,750.00 

หจก. ส. การพิมพ์  
อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลย ี
7,750.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

029/2561 
13 ธ.ค. 2560 

14 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการ
อบรมด้านกฎหมายเพื่องานจัดเก็บ
รายได้ ทต.ท่าสาย 

2,850.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิทวัสการค้า จ ากัด 
2,850.00 

บ. วิทวัสการค้า จ ากัด 
2,850.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

030/2561 
21 ธ.ค. 2560 

15 จัดซื้อหมึกเพ่ือใช้งานกองคลัง  
ทต.ท่าสาย 

7,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
7,580.00 

หจก. เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
7,580.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

031/2561 
15 ธ.ค. 2560 

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน 
กองคลัง ทต.ท่าสาย 

2,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,980.00 

หจก. เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
2,980.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

032/2561 
15 ธ.ค. 2560 

 
 
 

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

                      ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันที่...........เดือน.....มกราคม....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้งาน
กองคลัง ทต.ท่าสาย 

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

บ. วิทวัสการค้า จ ากัด 
3,450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

035/2561 
19 ธ.ค. 2560 

18 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้งาน
กองคลัง ทต.ท่าสาย จ านวน 9 
รายการ 

3,317.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิทวัสการค้า จ ากัด 
3,317.00 

บ. วิทวัสการค้า จ ากัด 
3,317.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพรับจ้าง
โดยตรง 

036/2561 
19 ธ.ค. 2560 

19 จัดซ้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน
กองช่าง จ านวน 2 รายการ 

400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
400.00 

หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

037/2561 
19 ธ.ค. 2560 

20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) เพ่ือ
ใช้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 4 รายการ 

6,860.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
6,860.00 

หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
6,860.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

039/2561 
21 ธ.ค. 2560 

21 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกำรฝึกอบรม
แต่ละฐำน ตำมโครงกำรส่งเสรมิ
ทักษะชีวิต สืบสำนภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น  

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทพวัลย์ กรุ๊ป 
(1995) จ ากัด 
10,000.00 

บ. เทพวัลย์ กรุ๊ป 
(1995) จ ากัด 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

041/2561 
25 ธ.ค. 2560 

22 จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร ปรับภูมิทศัน์
ด้ำนหนำ้และรอบส้ำนักงำน  
ทต.ท่ำสำย 

2,940.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
2,940.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
2,940.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

043/2561 
27 ธ.ค. 2560 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน....มกราคม.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

23 จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร ปรับภูมิทัศน์
บริเวณ ทต.ท่ำสำย 

2,020.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นขอบ
การเกษตร 
2,020.00 

หจก.รวมสินชื่นขอบ
การเกษตร 
2,020.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพซื้อโดยตรง 

044/2561 
27 ธ.ค. 2560 

24 จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร เพ่ือปรับภูมิ
ทัศน์ด้ำนหน้ำและรอบสำ้นักงำน  
ทต.ท่ำสำย 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้ในวรรณคดี 
4,500.00 

ร้านไม้ในวรรณคดี 
4,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพซื้อโดยตรง 

045/2561 
27 ธ.ค. 2560 

25 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์
ทะเบียน หมำยเลขทะเบียน ขงร 
784 เชียงรำย 

650.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย  จันกุลี 
950.00 

นายอภิชัย  จันกุลี 
950.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

036/2561 
7 ธ.ค. 2560 

26 จัดจ้างซ่อมรถน้ าเอนกประสงค์ 
หมายเลขทะเบียน บล 9945 
เชียงราย 

84,190.00 เฉพาะเจาะจง เชียงรายทวีทรัพย์ 
84,190.00 

เชียงรายทวีทรัพย์ 
84,190.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

038/2561 
14 ธ.ค. 2560 

27 
 

จัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน 
180 เชียงราย 

3,950.00 เฉพาะเจาะจง อู่เดชาเซอร์วิส 
3,950.00 

อู่เดชาเซอร์วิส 
3,950.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

039/2561 
14 ธ.ค. 2560 

28 จัดจ้ำงเปลี่ยนถ่ำยน้้ำมันเครื่อง 
รถยนต์ส่วนกลำง หมำยเลข
ทะเบียน กจ 8809 เชียงรำย 

1,410.00 เฉพาะเจาะจง อู่เดชาเซอร์วิส 
1,410.00 

อู่เดชาเซอร์วิส 
1,410.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

040/2561 
14 ธ.ค. 2560 

 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน....มกราคม.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

29 จัดจ้างท าป้าย ตามโครงการอบรม
ด้านกฎหมาย งานจัดเก็บรายได้ 
ทต.ท่าสาย 

600.00 เฉพาะเจาะจง พีพี กราฟฟิค 
600.00 

พีพี กราฟฟิค 
600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

041/2561 
14 ธ.ค. 2560 

30 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416 58 0084 กองคลัง 
ทต.ท่าสาย 

400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. Kvc คอมพิวเตอร์ 
400.00 

หจก. Kvc คอมพิวเตอร์ 
400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

042/2561 
15 ธ.ค. 2560 

31 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลข
ทะเบียน 416 56 0065 กองคลัง 
ทต.ท่าสาย 

2,390.00 เฉพาะเจาะจง หจก. Kvc คอมพิวเตอร์ 
2,390.00 

หจก. Kvc คอมพิวเตอร์ 
2,390.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

043/2561 
15 ธ.ค. 2560 

32 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปริ้นเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 0067
ส านักปลัด ทต.ทา่สาย 

420.00 เฉพาะเจาะจง หจก. Kvc คอมพิวเตอร์ 
420.00 

หจก. Kvc คอมพิวเตอร์ 
420.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

044/2561 
15 ธ.ค. 2560 

33 จัดจ้างซ่อมคอมฯ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416 55 0059 กองช่าง  
ทต.ท่าสาย 

400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. Kvc คอมพิวเตอร์ 
400.00 

หจก. Kvc คอมพิวเตอร์ 
400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

047/2561 
19 ธ.ค. 2560 

34 จัดจ้างท าอาหารกลางวันอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่มตามโครงการอบรม
ด้านกฎหมาย งานจัดเก็บรายได ้ 
ทต.ท่าสาย 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวนัเย็น  เรือนค า 
10,000.00 

นางวนัเย็น  เรือนค า 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

048/2561 
19 ธ.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน....มกราคม.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

35 จัดจ้างซ่อมหลังคา ศพด.  
ทต.ท่าสาย 

21,177.50 เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต์  ค าดี 
21,177.50 

นายสงกรานต์  ค าดี 
21,177.50 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

049/2561 
21 ธ.ค. 2560 

36 จัดจ้างเปลี่ยนกระจกห้องศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสารและเปลี่ยนกระจก
หน้าต่าง ห้องปลัด ทต.ทา่สาย 

2,100.00 เฉพาะเจาะจง พงษ์พันธ์ อลูมิเนียม 
2,100.00 

พงษ์พันธ์ อลูมิเนียม 
2,100.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

050/2561 
21 ธ.ค. 2560 

37 จัดจ้างท าปา้ย ตามโครงการส่งเสริม
ทักษะชีวิตสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทต.ท่าสาย 

900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ด ี
900.00 

ร้านพิมพ์ด ี
900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

052/2561 
25 ธ.ค. 2560 

38 จัดจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟา้ 
หมายเลขทะเบียน 81-9360 
เชียงราย 

7,248.18 เฉพาะเจาะจง บ. เชียงแสง (เชียงราย) 
จ ากัด 
7,248.18 

บ. เชียงแสง (เชียงราย) 
จ ากัด 
7,248.18 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

053/2561 
26 ธ.ค. 2560 

39 จัดจ้างท าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ตามโครงการส่งเสริมทักษะชีวติสืบ
สานภูมปิัญญาท้องถิ่น ทต.ทา่สาย 

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายทอง  ณ น่าน 
4,000.00 

นางสาวสายทอง  ณ น่าน 
4,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

054/2561 
26 ธ.ค. 2560 

40. จัดจ้างท าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
และอาหารกลางวัน ส าหรับการ
ประชุมสภา ทต.ทา่สาย สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ในวันที่ 29 ธ.ค. 2560 

2,520.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  ค าทีระ 
2,520.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
2,520.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

055/2561 
27 ธ.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน....มกราคม.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

41 จัดจ้างซ่อมประปา หมู่ 12 บ้าน
ห้วยฮ้อม ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.ชร 

15,000.00 เฉพาะเจาะจง หนึ่งการช่าง 
15,000.00 

หนึ่งการช่าง 
15,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

056/2561 
29 ธ.ค. 2560 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 




