
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....มีนาคม......2561..... 

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

62,403.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
62,403.60 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
62,403.60 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

080/2561 
31 ม.ค.2561 

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

7,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
7,400.00 

บริษัท แม่กรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
7,400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

10,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
10,000.00 

บริษัท แม่กรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

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

4,960.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
4,960.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
4,960.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

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

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
9,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....มีนาคม......2561..... 

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

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) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจ ากัด 
3,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

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

320.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
320.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
320.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน  
มกราคม  2561 (ส านักปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เช่า) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

013/2560 
31 ม.ค. 2560 

 
 

9 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน  
มกราคม  2561 (กองคลัง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เช่า) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

014/2560 
31 ม.ค. 2560 

 

10 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน  
มกราคม  2561 (กองช่าง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เช่า) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

015/2560 
31 ม.ค. 2560 

 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....มีนาคม......2561..... 

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

 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

11 จัดซื้อน้้ำดื่มส้ำหรับผู้มำติดต่อ
รำชกำรประจ้ำเดือน  มีนำคม  
๒๕๖๑                                                        

1,930.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,930.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,930.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

112/2561 
28 ก.พ. 2561 

12 ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อปรับภูมิ
ทัศน์เทศบาลต าบลท่าสาย 

9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้ในวรรณคดี 
9,400.00 

ร้านไม้ในวรรณคดี 
9,400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

116/2561 
2 มี.ค.2561 

13 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิต ตามโครงการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

180.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
180.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
180.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

117/2561 
5 มี.ค.2561 

14 ซื้อของรางวัลและอุปกรณ์แข่งขัน
ทักษะตามโครงการส่งเสริมทักษะ
ทางวิชาการของเด็กประถมวัย 

2,578.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
2,578.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
2,578.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

118/2561 
5 มี.ค.2561 

15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพ่ือใช้ในการซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าภายในอาคารร้านค้า
ชุมชน 

23,470.00 เฉพาะเจาะจง บ.จงชัยไลท์ติ้ว จ ากัด 
23,470.00 

บ.จงชัยไลท์ติ้ว จ ากัด 
23,470.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

119/2561 
5 มี.ค.2561 

16 ซื้อยาก าจัดแมลง จ านวน 6 ลิตร 2,520.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
2,520.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
2,520.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

120/2561 
6 มี.ค.2561 

 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                                                                                         
(                (นางจันทรา  สุภาวสิทธิ)์ 



                               ผู้อ านวยการกองคลัง 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....มีนาคม......2561..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันที่...........เดือน.....เมษายน....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 
 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม
และสาธิตตามโครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยใน ศพด. (ผงเคมี
ดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ 

1,200.00 เฉพาะเจาะจง CR ไฟร์แอนด์ เซฟตี้ 
1,200.00 

CR ไฟร์แอนด์ เซฟตี้ 
1,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

121/2561 
6 มี.ค.2561 

18 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยยนต์) 
เพ่ือใช้งานป้องกันฯ 

62,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ซีพี มาร์เก็ตตี้ 
จ ากัด 
62,000.00 

บ.อาร์ซีพี มาร์เก็ตตี้ 
จ ากัด 
62,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

123/2561 
8 มี.ค.2561 

19 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยยนต์) 
เพ่ือใช้ในงานกองช่าง 

62,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ซีพี มาร์เก็ตตี้ 
จ ากัด 
62,000.00 

บ.อาร์ซีพี มาร์เก็ตตี้ 
จ ากัด 
62,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

124/2561 
8 มี.ค.2561 

20 ซื้อยานพาหนะและขนส่ง 
รถจักรยานยนต์ 

480.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย จันกุลี 
480.00 

นายอภิชัย จันกุลี 
480.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

125/2561 
มี.ค.2561 

21 ซื้อวัสดุส านักงานเพื่อใช้งานกองคลัง 
จ านวน 2 รายการ 

3,760.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
3,760.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
3,760.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

126/2561 
8 มี.ค. 2561 

22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งำนกอง
คลัง จ้ำนวน 2 รำยกำร 

4,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์  
4,900.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์  
4,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

127/2561 
8 มี.ค. 2561 

 

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

   ผู้อ านวยการกองคลัง 



 
 
 

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

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

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

23 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง เรือท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ 
จ านวน 1 ล า 

179,000.00 เฉพาะเจาะจง ท่าวังผาไฟร์ แอนด์ 
เซฟตี้ 
179,000.00 

ท่าวังผาไฟร์ แอนด์ 
เซฟตี้ 
179,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

130/2561 
9 มี.ค.2561 

24 ซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับศพด.
ช่วงปิดเทอม 

80,233.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
80,233.20 

บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
80,233.20 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

132/2561 
13 มี.ค.2561 

25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานวันท้องถิ่นไทย 3,785.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสไววัสดุก่อสร้าง 
3,785.00 

หจก.ผลสไววัสดุก่อสร้าง 
3,785.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

133/2561 
13 มี.ค. 261 

26 ซื้อกระจกโค้งนู้น พร้อมเสาเหล็กกลม  44,400.00 เฉพาะเจาะจง เชียงราย ทวีทรัพย์ 
44,400.00 

เชียงราย ทวีทรัพย์ 
44,400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

134/2561 
14 มี.ค.2561 

27 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานวันท้องถิ่นไทย 
(ไม้ไผ่) 

686.00 เฉพาะเจาะจง นายอารีย์ สุปัญญา 
686.00 

นายอารีย์ สุปัญญา 
686.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

136/2561 
15 มี.ค.2561 

 
 
 
 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



 
 

แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....มีนาคม......2561..... 

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

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

28 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานวันท้องถิ่นไทย 
(ตะกร้า,บุ้งกี,๋ตาข่ายพลาสติก) 

4,250.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
4,250.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
4,250.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

137/2561 
15 มี.ค.2561 

29 ซื้อวัสดุส านักงาน เพื่อใช้งานส านัก
ปลัด จ านวน 23 รายการ 

12,515.00 
 
 

เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด
12,515.00 
 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด
12,515.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

138/2561 
20 มี.ค.2561 

30 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใชใ้น
เทศบาลต าบลทาสาย จ านวน 8 
รายการ 

15,618.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
15,618.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
15,618.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

139/2561 
20 มี.ค.2561 

31 ซื้อรถเข็น เพื่อใช้ในงานหรือกิจกรรม
ใช้ขนย้ายวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 1คัน 
(ครุภัณฑ์ส านักงาน) 

4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสไววัสดุก่อสร้าง 
4,000.00 

หจก.ผลสไววัสดุก่อสร้าง 
4,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

140/2561 
20 มี.ค. 2561 

 
32 ซื้อรถเข็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ณ.

โรงเรือนคัดแยกขยะมูลฝอย ทต.ท่า
สาย (ครุภัณฑ์ก่อสร้าง) 4 คัน 

9,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสไววัสดุก่อสร้าง 
9,200.00 

หจก.ผลสไววัสดุก่อสร้าง 
9,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

141/2561 
20 มี.ค. 2561 

33 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซซีี 
แบบเกียร์ธรรมดา) 

38,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรีนซิ่งมาเก็ตติ่ง 
38,000.00 

บ.กรีนซิ่งมาเก็ตติ่ง 
38,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

142/2561 
28 มี.ค.2561 

 

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



ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....มีนาคม......2561..... 

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

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

40 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้
ภายในส านักปลัด 

1,525.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,525.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,525.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

143/2561 
28 มี.ค.2561 

41 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท า
แปลงพื้นที่ปกปัดส าหรับเก็บข้อมูล
ส ารวจพันธุ์พืช 

360.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดึก่อสร้าง 
360.00 

หจก.ผลไสววัสดึก่อสร้าง 
360.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

144/2561 
28 มี.ค. 2561 

42 จ้างท าป้ายโครงการ ตามโครงการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยใน ศพด. 

120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
120.00 

ร้านพิมพ์ดี 
120.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

108/2561 
5 มี.ค.2561 

43 จ้างท าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
และอาหารกลางวัน  ตามโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพชีวิตคนพิการ 

6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางวันเย็น เรือนค า 
6,300.00 

นางวันเย็น เรือนค า 
6,300.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

109/2561 
5 มี.ค.2561 

44 จ้างท าป้ายโครงการ ตามโครงการ
ส่งเสริมทักษะวิชาการของเด็ก
ปฐมวัย ในวันที่ 6 มี.ค.2561 

360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
360.00 

ร้านพิมพ์ดี 
360.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

110/2561 
5 มี.ค.2561 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....มีนาคม......2561..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน....เมษายน.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

45 จ้างท าป้ายโครงการพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล 

486.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
486.00 

ร้านพิมพ์ดี 
486.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

112/2561 
7 มี.ค. 2561 

46 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง 
VIP 2ชั้น ตามโครงการอบรมฯ 
ระหว่างวันที่ 12-16 มี.ค. 2561 

82,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วันเวลทัวร์ พลัส
เซอวิส 
82,000.00 

หจก.วันเวลทัวร์ พลัส
เซอวิส 
82,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

114/2561 
8 มีนาคม 2561 

47 จ้างท าป้าย งานวันท้องถิ่นไทย 1,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
1,980.00 

ร้านพิมพ์ดี 
1,980.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

118/2561 
14 มี.ค. 2561 

48 จ้างเหมาก าจัดวัชพืชหนองน้ า
สาธารณะหนองบัว  

16,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทัพย์ทวี 
16,800.00 

หจก.พิมพ์ทัพย์ทวี 
16,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

119/2561 
14 มี.ค. 2561 

49 จ้างเหมารถแม็คโคร รถบรรทุก 6 
ล้อ รถแทรกเตอร์ ปรับเกลี่ยขยะ
อินทรีย์  

38,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทัพย์ทวี 
38,200.00 

หจก.พิมพ์ทัพย์ทวี 
38,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

121/2561 
19 มี.ค. 2561 

50 จ้างท าป้าย โครงการรับสมัครนร.
ศพด. ทต.ท่าสาย ประจ าปี
การศึกษา2561 

2,736.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
2,736.00 

ร้านพิมพ์ดี 
2,736.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

123/2561 
20 มี.ค. 2561 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 



ผู้อ านวยการกองคลัง 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....มีนาคม......2561..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน....เมษายน.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

51 จ้างท าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
และอาหารกลางวัน ประชุมสภา 
สมัยวิสามัญครั้งที่ 1 

2,520.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์ ค าทีระ 
2,520.00 

นายประจักษ์ ค าทีระ 
2,520.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

125/2561 
27 มี.ค. 2561 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 


