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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....14......เดือน...พฤศจิกายน....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 

56,491.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
56,491.68 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
56,491.68 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2562 
1 ต.ค. 2561 

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

9,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
9,000.00 

บริษัท แม่กรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

9,200.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
9,200.00 

บริษัท แม่กรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
9,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

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

4,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
4,080.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
4,080.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

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

12,932.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
12,932.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
12,932.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางรัฐติกาล  พรมเสน) 

รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....14......เดือน.......พฤศจิกายน.......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 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

7 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 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 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ส านัก
ปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
1 ต.ค. 2561 

9 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กอง
คลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2562 
1 ต.ค. 2561 

10 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กอง
ช่าง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2562 
1 ต.ค. 2561 

 

((ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางรัฐติกาล  พรมเสน) 

รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันท่ี......14.....เดือน...พฤศจิกายน....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 ต.ค. 
2561 

2,465.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,465.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,465.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

12 ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้งานจัดเก็บ
รายได้ 
 

8,660.00 เฉพาะเจาะจง กรมการปกครอง 
8,660.00 

กรมการปกครอง 
8,660.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2562 
1 ต.ค. 2561 

13 ซื้อเครื่องรันนิ่ง เพ่ือใช้งานจัดเก็บ
รายได้ 

470.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
470.00 

บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
470.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2562 
11 ต.ค. 2561 

14 ซื้อล าโพง จ านวน 2 อัน เพ่ือใช้งาน
หมู่ 10 บ้านห้วยฮ้อม 

7,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญทาพาณิชย์ 
7,000.00 

หจก.บุญทาพาณิชย์ 
7,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

008/2562 
16 ต.ค. 2561 

15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
กล่อง 

7,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งราย ซัพพลาย
เซอร์วิส 
7,600.00 

หจก.เม็งราย ซัพพลาย
เซอร์วิส 
7,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

009/2562 
16 ต.ค. 2561 

16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรม
สัมมนาฯ 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
3,000.00 

บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

010/2562 
16 ต.ค. 2561 

 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางรัฐติกาล  พรมเสน) 

รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันที่.....14......เดือน....พฤศจิกายน....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 
 

ซื้อวัสดุส านักงาน กองคลัง จ านวน 
9 รายการ 

1,561.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
1,561.00 

บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
1,561.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

012/2562 
18 ต.ค. 2561 

18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองคลัง จ านวน 2 
รายการ 

1,596.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
1,596.00 

บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
1,596.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

013/2562 
18 ต.ค. 2561 

19 ซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้งานส านัก
ปลัด จ านวน 2 รายการ 

5,805.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
5,805.00 

บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
5,805.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

015/2562 
26 ต.ค. 2561 

20 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม
ส าเนาเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

6,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารมงคล 
6,900.00 

ร้านถ่ายเอกสารมงคล 
6,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2562 
1 ต.ค. 2561 

21 จ้างต่ออายุเว็ปไซต์ 4,000.00 เฉพาะเจาะจง เชียงรายเอ็นเตอร์ซอฟต์ 
4,000.00 

เชียงรายเอ็นเตอร์ซอฟต์ 
4,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

006/2562 
1 ต.ค. 2561 

22 จ้างท าตรายาง เพ่ือใช้จ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพ 

5,265.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
5,265.00 

บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
5,265.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

007/2562 
2 ต.ค. 2561 

 

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

(นางรัฐติกาล  พรมเสน) 
รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 



 
แบบ สขร.๑ 

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

วันที่.....14......เดือน....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

23 จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับ
ประชุมคณะกรรมการพฒันา
เทศบาลต าบลท่าสาย 

475.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์ ค าทีระ 
475.00 

นายประจักษ์ ค าทีระ 
475.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

008/2562 
3 ต.ค. 2561 

24 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ กอง
คลัง 

3,650.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเย็น 
3,650.00 

ส.เครื่องเย็น 
3,650.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

011/2562 
4 ต.ค. 2561 

25 จ้างท าอาหารประชุมสภา สมัยสามัญ
ที่ 4 

2,520.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์ ค าทีระ 
2,520.00 

นายประจักษ์ ค าทีระ 
2,520.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

012/2562 
5 ต.ค. 2561 

26 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้งาน
ป้องกัน 

800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

015/2562 
8 ต.ค. 2561 

27 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบยีน กจ 
809 ชร 

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประมวล พิมโสดา 
1,000.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

016/2562 
8 ต.ค. 2561 

 
 

 (ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางรัฐติกาล  พรมเสน) 

รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
      



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่....14.......เดือน....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

28 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจ าทาง 
ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาให้
ความรู้และทัศนศึกษาฯลฯ ระหว่าง
วันที่ 19-20 ต.ค. 2561 

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงรายบุษยมาส 
20,000.00 

บจก.เชียงรายบุษยมาส 
20,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

019/2562 
16 ต.ค. 2561 

29 จ้างท าปา้ยประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 
ป้าย ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาฯ 

2,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีเด็ด 
2,360.00 

ร้านทีเด็ด 
2,360.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

020/2562 
16 ต.ค. 2561 

30 จ้างท าปา้ยโครงการและปา้ย
ประชาสัมพนัธ์ ตามโครงการจัด
กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหะเนื่องใน
วันออกพรรษา 

1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีเด็ด 
1,440.00 

ร้านทีเด็ด 
1,440.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

022/2562 
18 ต.ค. 2561 

31 จ้างเหมาท าพวงมาลา ตาม
โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพจนา  ภูริโรจน์ 
1,000.00 

นางพจนา  ภูริโรจน์ 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

023/2562 
22 ต.ค. 2561 

32 จ้างซ่อมรถ นข 2161 ชร 1,260.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์ แก้วอ้าย 
1,260.00 

นายจิรศักดิ์ แก้วอ้าย 
1,260.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

025/2562 
24 ต.ค. 2561 

 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางรัฐติกาล  พรมเสน) 

รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่....14.......เดือน....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

33 จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

300.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์ ค าทีระ 
300.00 

นายประจักษ์ ค าทีระ 
300.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

026/2562 
24 ต.ค. 2561 

34 จ้างซ่อมเลื่อยโซ่ยนต์ ใช้งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จ านวน 2 เครื่อง 

2,630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรเจริญ 
2,630.00 

ร้านจิตรเจริญ 
2,630.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

028/2562 
26 ต.ค. 2561 

35 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ ามนัเครื่องรถ
ทะเบียน กร 927 ชร 

4,854.59 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเชียงราย 
4,854.59 

บ.โตโยต้าเชียงราย 
4,854.59 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

029/2562 
29 .ต.ค. 2561 

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

(นางรัฐติกาล  พรมเสน) 
รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 


