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

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

 
49,797.00 

 
 

เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
49,797.00 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
49,797.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

017/2562 
31 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) 

6,900.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,900.00 

บริษัท แม่กรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

11,500.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
11,500.00 

บริษัท แม่กรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
11,500.00 

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.) 

6,160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
6,160.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
6,160.00 

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 

18,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
18,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
18,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวดิษรินทร์  ไทยประกอบ) 

เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....14......เดือน.......ธันวาคม.......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) 

4,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจ ากัด 
4,080.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
4,080.00 

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) 

480.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
480.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
480.00 

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).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวดิษรินทร์  ไทยประกอบ) 

เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันท่ี......14.....เดือน...ธันวาคม....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 พ.ย. 
2561 

1,915.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,915.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,915.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

018/2562 
31 ต.ค. 2561 

12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน
กองคลัง 

6,220.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
6,220.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
6,220.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

020/2562 
2 พ.ย. 2561 

13 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(กระจก)หน้ารถพร้อมติดตั้งกระจก 
ทะเบียน 180 ชร 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กระจกรถยนต์ พร
ประเสริฐการช่าง 
4,500.00 

หจก.กระจกรถยนต์ พร
ประเสริฐการช่าง 
4,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

021/2562 
2 พ.ย. 2561 

14 จัดซื้อวัสดุส านักงานกองช่าง จ านวน 
21 รายการ 

10,436.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
10,436.00 

บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
10,436.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

024/2562 
6 พ.ย. 2561 

15 จัดซื้ออุปกรณ์เก็บรวบรวม คัดแยก
และก าจัดขยะ 

6,506.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแพรภูมิ-มินิมาร์ท 
6,506.00 

ร้านแพรภูมิ-มินิมาร์ท 
6,506.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

025/2562 
7 พ.ย. 2561 

16 จัดซื้ออุปกรณ์ ตามโครงการศูนย์การ
เรียนรู้และสาธิตเกษตรอินทรีย์ 
(กิจกรรมที่ 7.3.3) 

1,720.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
1,720.00 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
1,720.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

026/2561 
7 พ.ย. 2561 

 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวดิษรินทร์  ไทยประกอบ) 

เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 
 
 



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

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

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 
 

จัดซื้อทรายอะเบท 3.040.00 เฉพาะเจาะจง บ.เวิลด์เคมีคอลซัพพลาย 
จ ากัด 
3.040.00 

บ.เวิลด์เคมีคอลซัพพลาย 
จ ากัด 
3.040.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

027/2562 
7 พ.ย. 2561 

18 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้งาน
ส านักปลัด 

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

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
3,450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

028/2562 
8 พ.ย.2561 

19 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน
ส านักปลัด 

1,390.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,390.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,390.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

029/2562 
8 พ.ย. 2561 

20 จัดซื้อน้ ายาพ่นหมอกควัน จ านวน 
6 ขวด 

3,787.80 เฉพาะเจาะจง บ.เวิลด์ เคมีคอล ซัพ
พลาย จ ากัด 
3,787.80 

บ.เวิลด์ เคมีคอล ซัพ
พลาย จ ากัด 
3,787.80 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

031/2562 
22 พ.ย. 2561 

21 จัดซื้อวัสดุกอ่สร้าง(ลวด) 382.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
382.00 
 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
382.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

032/2562 
22 พ.ย. 2561 

22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 
รายการ 

11,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
11,160.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
11,160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

033/2562 
23 พ.ย. 2561 

 

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

(นางสาวดิษรินทร์  ไทยประกอบ) 
เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 

 
 



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

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

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

23 จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิยุ กองชา่ง
เทศบาลต าบลท่าสาย 

46,610.00 เฉพาะเจาะจง บ. จงชัย ไลท์ติ้ง จ ากัด 
46,610.00 

บ. จงชัย ไลท์ติ้ง จ ากัด 
46,610.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

034/2562 
23 พ.ย. 2561 

24 จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

23,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
23,900.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
23,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

036/2562 
26 พ.ย. 2561 

25 จ้างซ่อมรถทะเบียน กจ 8809 ชร 800.00 เฉพาะเจาะจง นายประมวล พิมโสดา 
800.00 

นายประมวล พิมโสดา 
800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

033/2562 
2 พ.ย. 2561 

26 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ รหัส 416 58 0095 
และ416 57 0081 ของกองช่าง 

680.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
680.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
680.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

063/2562 
14 พ.ย. 2561 

27 จ้างท าตรายาง เพื่อใช้งานกองคลัง 1,860.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,860.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,860.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

038/2562 
22 พ.ย. 2561 

 
 

 ((ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวดิษรินทร์  ไทยประกอบ) 

เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 
 
 
 

      



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

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

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

28 จ้างย้ายแพเครื่องสูบน้ า 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโชคชัย แสงอาทิตย์ 
15,000.00 

นายโชคชัย แสงอาทิตย์ 
15,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

039/2562 
23 พ.ย.2561 

29 จ้างท าโครงการป้ายไม้
ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 
ประจ าปี 2562 

800.00 เฉพาะเจาะจง ปรายฟ้าโครงไม้ 
800.00 

ปรายฟ้าโครงไม้ 
800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

041/2562 
28 พ.ย. 2561 

30 จ้างท าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ทต.
ท่าสาย 

475.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์ ค าทีระ 
475.00 

นายประจักษ์ ค าทีระ 
475.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

042/2562 
29 พ.ย. 2561 

 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวดิษรินทร์  ไทยประกอบ) 

เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 
 
 
 


