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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....18......เดือน...พฤษภาคม....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 

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

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
80,233.20 

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) 

6,040.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,040.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,040.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

8,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
8,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

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

4,760.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
4,760.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
4,760.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

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

7,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
7,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
7,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.......18....เดือน.......พฤษภาคม.......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) 

1,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจ ากัด 
1,080.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
1,080.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

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

160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
160.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
30 มี.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 

019/2560 
30 มี.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 

020/2560 
30 มี.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 

021/2560 
30 มี.ค. 2560 

 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันท่ี....18.......เดือน...พฤษภาคม....พ.ศ. .....2561...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

11 จัดซื้อน้้ำดื่มส้ำหรับผู้มำติดต่อ
รำชกำรประจ้ำเดือน  มีนำคม  
๒๕๖๑                                                        

1,610.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,610.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,610.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

146/2561 
30 มี.ค. 2561 

12 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะ
ส านักงานระดับ 3-6 (พนักงาน
ราชการ) พร้อมเก้าอ้ี 1 ชุด 

5,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
5,100.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
5,100.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

149/2561 
3 เม.ย. 2561 

13 จัดซื้อปั้มน้ า (ครุภัณฑ์การเกษตร 
ศพด.) 

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนาวินอิเล็กทรอนิ
กสิก เซ็นเตอร์ จ ากัด 
7,000.00 

บ.สยามนาวินอิเล็กทรอ
นิกสิก เซ็นเตอร์ จ ากัด 
7,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

153/2561 
17 เม.ย. 2561 

14 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในกอง
การศึกษา ศพด. 

5,252.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิทวัสการค้า จ ากัด 
5,252.00 

บ. วิทวัสการค้า จ ากัด 
5,252.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

154/2561 
17 เม.ย.2561 

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน
กองคลัง 

2,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
2,950.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
2,950.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

155/2561 
17 เม.ย. 2561 

16 จัดซื้อตาข่ายกรองแสงสีเขียว 1 ม้วน 2,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุก่อสร้าง 
2,300.00 

หจก.ผลไสว วัสดุ
ก่อสร้าง 
2,300.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

156/2561 
18 เม.ย. 2561 

 
 
 

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

                      ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันที่....18.......เดือน.....พฤษภาคม...พ.ศ.....2561...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 
 

จัดซื้อตาข่ายอวน 1 ม้วน 3,348.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
3,348.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
3,348.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

157/2561 
18 เม.ย. 2561 

18 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
กล่อง เพ่ือใช้งานพัฒนาชุมชน 

2,920.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
2,920.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
2,920.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

158/2561 
18 เม.ย. 2561 

19 จัดซื้อวัสดุค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
ตามโครงจัดกิจกรรมวันเทศบาล  

6,457.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
6,457.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
6,457.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

160/2561 
19 เม.ย. 2561 

20 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้งาน
กองคลัง 

10,963.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิทวัสการค้า จ ากัด 
10,963.00 

บ. วิทวัสการค้า จ ากัด 
10,963.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

161/2561 
20 เม.ย. 2561 

21 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการวันเทศบาล 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอารีย์  สุปัญญา 
2,000.00 

นายอารีย์  สุปัญญา 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

162/2561 
20 เม.ย. 2561 

22 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. ทต.ท่ำสำบ 

2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้ในวรรณคดี 
2,500.00 

ร้านไม้ในวรรณคดี 
2,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

164/2561 
23 เม.ย. 2561 

 

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

                                                                                                                                                                        (นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....18......เดือน....พฤษภาคม.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

23 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ส้ำรองไฟ ใชง้ำนกองช่ำง 

22,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
22,500.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
22,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

167/2561 
25 เม.ย. 2561 

24 ซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 
50 0028 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
4,500.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
4,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

127/2561 
2 เม.ย. 2561 

25 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ 416 52 0043 ของ
กองช่าง ทต.ทา่สาย 

9,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
9,990.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
9,990.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

128/2561 
9 เม.ย. 2561 

26 จ้างท าปา้ยโครงการและเกียรติบัตร
พร้อมกรอบ ตามโครงการลาน
วัฒนธรรมต าบลทา่สาย ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 (เดือน เม.ย.61) 

3,028.00 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  พุทธจันทร์ 
3,028.00 

นายสมนึก  พุทธจันทร์ 
3,028.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

129/2561 
9 เม.ย. 2561 

27 จ้างการแสดงพิธีเปิด (ฟ้อนเลบ็) 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางส่งศรี  อาญา 
2,000.00 

นางส่งศรี  อาญา 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

130/2561 
9 เม.ย. 2561 

 
 
 
 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....18......เดือน....พฤษภาคม.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

28 จ้างตกแต่งสถานที่ 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกันต์สินี  สุขแก้ว 
2,000.00 

นางกันต์สินี  สุขแก้ว 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

131/2561 
9 เม.ย. 2561 

29 จ้างเหมาเครื่องเสียง 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  ค าภีระ 
2,500.00 

นายฉลอง  ค าภีระ 
2,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

132/2561 
9 เม.ย. 2561 

30 จ้างท าปา้ยโครงการอบรมส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอาย ุ

720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
720.00 

ร้านพิมพ์ดี 
720.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

133/2561 
9 เม.ย. 2561 

31 จ้างเปลี่ยน/ซ่อมรนยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กจ 8809 ชร 

2,600.00 เฉพาะเจาะจง เดชาเซอวิส 
2,600.00 

เดชาเซอวิส 
2,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

135/2561 
10 เม.ย. 2561 

32 จ้างซ่อมแซมฝาปิดบ่อพัก จ านวน 3 
ฝา หน้าวิทยาลัยการอาชีพ 

28,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
28,500.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
28,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

136/2561 
17 เม.ย. 2561 

33 จ้างท าตรายาง เพื่อใช้งานกองคลัง 385.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
385.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
385.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

137/2561 
17 เม.ย. 2561 

 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....18......เดือน....พฤษภาคม.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

40 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศพด. 
ทต ท่าสาย 

13,800.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเขียนการพิมพ์ 
13,800.00 

ส.เครื่องเขียนการพิมพ์ 
13,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

138/2561 
17 เม.ย. 2561 

41 จ้างซ่อมรถ ศพด. 9,084.30 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างสุข 
9,084.30 

อู่ช่างสุข 
9,084.30 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

140/2561 
19 เม.ย. 2561 

42 จ้างซ่อมรถกกระเช้า 9,500.00 เฉพาะเจาะจง เชียงราย ทวีทรัพย์ 
9,500.00 

เชียงราย ทวีทรัพย์ 
9,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

141/2561 
19 เม.ย. 2561 

43 จ้างซ่อมรถ กร 927 เชียงราย 7,371.23 เฉพาะเจาะจง โตโยต้า เชียงราย 
7,371.23 

โตโยต้า เชียงราย 
7,371.23 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

142/2561 
19 เม.ย 2561 

44 จ้างท าป้ายโครงการวันเทศบาล 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
500.00 

ร้านพิมพ์ดี 
500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

143/2561 
23 เม.ย. 2561 

45 อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประชุม
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ทต.ท่าสาย 

300.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  ค าทีระ 
300.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
300.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

145/2561 
25 เม.ย. 2561 

 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 


