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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่....17.......เดือน...กรกฎาคม....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 

47,257.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
47,257.56 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
47,257.56 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

183/2561 
15 พ.ค.2561 

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

6,820.00 
 
 

เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,820.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,820.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

10,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
10,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
10,000.00 

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.) 

6,960.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
6,960.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
6,960.00 

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 

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
5,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
5,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่......17.....เดือน.......กรกฎาคม.......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) 

3,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจ ากัด 
3,080.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
3,080.00 

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) 

400.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
400.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน  
พฤษภาคม  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 

025/2561 
31 พ.ค. 2561 

 

9 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน  
พฤษภาคม  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 

026/2561 
31 พ.ค. 2561 

10 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน  
พฤษภาคม  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 

027/2561 
31 พ.ค. 2561 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันท่ี.....17......เดือน...กรกฎาคม....พ.ศ. .....2561...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

11 จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับริการประชาชน
หรือผู้มาติดต่อราชการ เดือน มิ.ย. 
2561 

2,030.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,030.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,030.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

199/2561 
31 พ.ค. 2561 

12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน
ส านักปลัด 

5,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
5,780.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
5,780.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

202/2561 
6 มิ.ย.2561 

13 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้งาน
ส านักปลัด 

1,590.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสไว วัสดุก่อสร้าง 
1,590.00 

หจก.ผลสไว วัสดุก่อสร้าง 
1,590.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

203/2561 
6 มิ.ย. 2561 

14 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 
รายการ 

36,922.00 เฉพาะเจาะจง จงชัย ไฟต์ติ้ง จ ากัด 
36,922.00 

จงชัย ไฟต์ติ้ง จ ากัด 
36,922.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

204/2561 
12 มิ.ย.2561 

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้
ปฏิบัติงานในกองช่าง 

1,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,400.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

205/2561 
12 มิ.ย. 2561 

16 จัดซื้อของที่ระลึก(กระติกน้ าร้อน) 
จ านวน 2 เครื่อง โครงการฝึกอบรม
กลุ่มพลังมวลชน ต าบลท่าสาย 
(อปพร.) 

1,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,600.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

206/2561 
12 มิ.ย.2561 

 
 
 

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

                      ผู้อ านวยการกองคลัง 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....มิถุนายน.....2561..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 วันที่....17.......เดือน.....กรกฎาคม...พ.ศ.....2561...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 
 

จัดซื้อเม้าส์ เพ่ือใช้งานกองช่าง 
จ านวน 2 ตัว 

235.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิทวัสการค้า จ ากัด 
235.00 

หจก.วิทวัสการค้า จ ากัด 
235.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

208/2561 
13 มิ.ย. 2561 

18 จัดซื้อเม้าส์ เพ่ือใช้งานกองคลัง 
เทศบาลต าบลท่าสาย จ านวน 1 
รายการ 

540.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 
540.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 
540.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

209/2561 
13 มิ.ย. 2561 

19 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน 
หมู่ที่ 1 

 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

211/2561 
14 มิ.ย. 2561 

20 จัดซื้อกระเช้าผลไม้ โครงการ
ฝึกอบรมสัมมนา (ก าจัดขยะมูล
ฝอย) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
2,000.00 
 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
2,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

212/2561 
14 มิ.ย. 2561 

21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ส าหรับใช้ในการ
ส ารวจของกองช่าง ทต.ท่าสาย 
จ านวน 2 รายการ 

1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุ
ก่อสร้าง 
1,200.00 

หจก.ผลไสว วัสดุก่อสร้าง 
1,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

213/2561 
20 มิ.ย.2561 

22 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมห้องน้้า 
สนง. จ้านวน 4 รายการ 

1,590.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุ
ก่อสร้าง 
1,590.00 

หจก.ผลไสว วัสดุก่อสร้าง 
1,590.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

215/2561 
20 มิ.ย. 2561 

 

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

                                                                                                                                                                        (นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....17......เดือน....กรกฎาคม.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

23 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมห้องน้้า 
สนง. จ้านวน 3 รายการ 

930.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุ
ก่อสร้าง 
930.00 

หจก.ผลไสว วัสดุ
ก่อสร้าง 
930.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

216/2561 
20 มิ.ย.2561 

24 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมห้องน้้า 
สนง. จ้านวน 5 รายการ 

590.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุ
ก่อสร้าง 
590.00 

หจก.ผลไสว วัสดุ
ก่อสร้าง 
590.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

217/2561 
20 มิ.ย. 2561 

25 ซื้อวัสดุส านักงาน เพื่อใช้ภายในส านัก
ปลัด จ านวน 5 รายการ 

4,692.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วิทวัสการค้า 
4,692.00 

หจก. วิทวัสการค้า 
4,692.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

218/2561 
21 มิ.ย.2561 

26 ซื้อวัสดุส้านักงาน เพื่อใช้ในงานกอง
คลัง ทต.ท่าสาย จา้นวน 10 รายการ 

9,316.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิทวัสการค้า 
9,316.00 

หจก.วิทวัสการค้า 
9,316.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

219/2561 
20 มิ.ย. 2561 

27 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ 
ลดอุบัติเหตุ ศพด. 

7,890.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุ
ก่อสร้าง 
7,890.00 

หจก.ผลไสว วัสดุ
ก่อสร้าง 
7,890.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

220/2561 
25 มิ.ย. 2561 

28 จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิยุ เพื่อเพิ่ม
แสงสว่างภายในห้องกองชา่ง 

5,692.00 เฉพาะเจาะจง บจก.จงชัยไลท์ติ้ง 
5,692.00 

บจก.จงชัยไลท์ติ้ง 
5,692.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

221/2561 
25 มิ.ย.2561 

 
 
 
 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่......17.....เดือน....กรกฎาคม.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

29 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน
ป้องกัน จ านวน 5 รายการ 

3,940.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
3,940.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
3,940.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

223/2561 
26 มิ.ย. 2561 

30 จัดซื้อพันธุ์ไม้ พันธุ์พืช ผักสวนครัว 
(ใช้ปลูกเพ่ือสาธิต) จ านวน 12 
รายการ 

1,035.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศุภลักษณ์ พันธุ์ไม้ 
1,035.00 

ร้านศุภลักษณ์ พันธุ์ไม้ 
1,035.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

224/2561 
26 มิ.ย. 2561 

31 จัดซื้อวัสดุในการท าปุ๋ยหมัก จ านวน 
2 รายการ 

1,070.00 เฉพาะเจาะจง นายเลียง มะยาค า 
1,070.00 

นายเลียง มะยาค า 
1,070.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

225/2561 
26 มิ.ย.2561 

32 จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดบั เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณ ทต.ท่าสาย 

1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้ในวรรณคดี 
1,300.00 

ร้านไม้ในวรรณคดี 
1,300.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

226/2561 
26 มิ.ย. 2561 

33 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปา 
อาคาร ร้านค้าชุมชนของ ทต.ทา่สาย 

9,596.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุ
ก่อสร้าง 
9,596.00 

หจก.ผลไสว วัสดุ
ก่อสร้าง 
9,596.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

228/2561 
28 มิ.ย. 2561 

34 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหลก็
ขนาด 2 บาน จ านวน 1 ตู ้

5,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
5,500.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
5,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

229/2561 
28 มิ.ย. 2561 

 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่....17.......เดือน....กรกฎาคม.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

35 จัดซื้อแฟลชไดร์ฟ งานจัดเก็บ
รายได้กองคลัง จ านวน 10 ชิ้น                                                                                                                                                                                                                                                  

1,690.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,690.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,690.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

230/2561 
28 มิ.ย. 2561 

36 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 
จ านวน 5 กล่อง 

2,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,750.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,750.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

231/2561 
28 มิ.ย. 2561 

37 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ รหัส 416 55 
0065 

800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งโรจน์คอมพิวเตอร์  
800.00 

ร้านรุ่งโรจน์คอมพิวเตอร์  
800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

170/2561 
6 มิ.ย. 2561 

38 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขงร 
784 ชร 

1,670.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย  จันกุลี 
1,670.00 

นายอภิชัย  จันกุลี 
1,670.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

171/2561 
7 มิ.ย. 2561 

39 จ้างท าป้ายโครงการฝึกอบรม
สัมมนา(ก าจัดขยะมูลฝอย) 

480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
480.00 

ร้านพิมพ์ดี 
480.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

173/2561 
12 มิ.ย. 2561 

40 จ้างท าป้าย โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
พลังมวลชน ต.ท่าสาย(อปพร.) 

480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
480.00 

ร้านพิมพ์ดี 
480.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

174/2561 
12 มิ.ย. 2561 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....มิถุนายน......2561..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

วันที่.....17......เดือน....กรกฎาคม.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

46 จ้างเหมารถโดยสาร โครงการ
ฝึกอบรมกลุ่มพลังมวลชน ต.ท่า
สาย 

545.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วิทวัสการค้า 
545.00 

บจก.วิทวัสการค้า 
545.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

176/2561 
13 มิ.ย. 2561 

47 จ้างเหมารถโดยสารโครงการฝึกอบรม
กลุ่มพลังมวลชล(อพปร.) 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ประดิษฐ์ แอนด์ 
วนิดาทัวร์ 
8,000.00 

หจก.ประดิษฐ์ แอนด์ 
วนิดาทัวร์ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

177/2561 
14 มิ.ย.2561 

48 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
โรงเรือนคัดแยกและก าจัดขยะมูล
ฝอย 

18,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
18,000.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
18,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

178/2561 
14 มิ.ย.2561 

49 จ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมน้ ามัน
เชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ 
จ านวน 1 คัน ตามโครงการศึกษา
ดูงานขยะมูลฝอย  

7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมล สมบัติ
7,000.00 

นายกลม สมบัติ
7,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

179/2561 
14มิ.ย.2561 

50 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 
416 58 0087 ใช้งานพัฒนา
ชุมชน 

1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
1,000.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

181/2561 
20 มิ.ย.2561 

 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่....17.......เดือน....กรกฎาคม.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

51 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโครง
หลังคาโรงเรือนคัดแยกและจ ากัด
ขยะมูลฝอย 

51,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
51,000.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
51,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

182/2561 
20 มิ.ย.2561 

52 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ศพด.ท่า
ท่าสาย หมายเลข 420 56 0026 
จ านวน 1 เคร่ือง 

1,500.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเย็น 
1,500.00 

ส.เครื่องเย็น 
1,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

184/2561 
21 มิ.ย.2561 

53 จ้างส ารวจความพึงพอใจ มิติทีม 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ม.ราชภัฏเชียงราย 
11,000.00 

ม.ราชภัฏเชียงราย 
11,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

187/2561 
25 มิ.ย.2561 

54 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 
หมายเลข 416 56 0074 ใช้ใน
งานป้องกันฯ 

800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

189/2561 
26 มิ.ย. 2561 

55 จ้างตรวจเช็คงานซ่อมแซม
อินเตอร์เน็ต กองคลัง 

2,360.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์ ถาแก้ว 
2,360.00 

นายพิทักษ์ ถาแก้ว 
2,360.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

191/2561 
28 มิ.ย.2561 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 


