
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....ตุลาคม......2559..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน...พฤศจิกายน....พ.ศ.....255๙...... 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ส าหรับ
โรงเรียนบ้านท่าสาย และ 
โรงเรียนบ้านหัวดอย 

39,256.40 ตกลงราคาซื้อ บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
39,256.40 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
39,256.40 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

004/2560 
3 ต.ค. 2559 

2 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่าสาย 

14,076.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
14,076.00 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
14,076.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

003/2560 
3 ต.ค. 2559 

 
3 จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 

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

6,210.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,210.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,210.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

009/2560 
3 ต.ค. 2559 

 

4 จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

72,000.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
72,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
72,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

010/25560 
3 ต.ค. 2559 

5 จัดซื้อวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

3,040.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
3,040.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
3,040.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

006/2560 
3 ต.ค. 2559 

 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน......ตุลาคม......255๙..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

วันที่...........เดือน.....พฤศจิกายน....พ.ศ.....2559...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

6 จัดซื้อวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย (ปภ.) 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

2,000.00  
ตกลงราคาซื้อ 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
2,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

007/2560 
3 ต.ค. 2559 

7 
 
 

จัดซื้อวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย (รถตู้) 
(กองการศึกษา) 

1,600.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
1,600.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
1,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

008/2560 
3 ต.ค. 2559 

8 
 
 
 

จัดซื้อวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต ์
ทะเบียน 1กฆ 1847 เชียงราย 
ทะเบียน 1กข 3802 เชียงราย 
(กองคลัง) 

210.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
210.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
210.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2560 
3 ต.ค. 2559 

 

9 
 
 

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

36,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ส.การพิมพ์อินฟอร์ 
เมชั่น เทคโนโลย ี
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์อินฟอร์ 
เมชั่น เทคโนโลย ี
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2560 
3 ต.ค. 2559 

10 ซื้อน้ าดื่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 30,000.00 ตกลงราคาซื้อ นางแสงเดือน  ยาวชิัย 
1,720.00 

นางแสงเดือน  ยาวชิัย 
1,720.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2560 
3 ต.ค. 2559 

11 ซื้อวัสดุส ำนักงำน เพื่อใช้งำนส ำนักปลัด 
ทต.ท่ำสำย 

6,900.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
6,900.00 
 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
6,900.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

012/2560 
11 ต.ค. 2559 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....ตุลาคม......2559..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันท่ี...........เดือน....พฤศจิกายน....พ.ศ.....2559...... 

 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

12 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (แฟ้ม) เพือ่ใช้งำน 
กองช่ำง ทต.ท่ำสำย 

2,472.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
2,472.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
2,472.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

013/2560 
3 ต.ค. 2559 

13 ซื้อสายแลนด์ เพ่ือใช้งานกองคลัง 
ทต.ท่าสาย 

2,140.00 ตกลงราคาซื้อ วี แคร์ โซลูชั่น 
2,140.00 

วี แคร์ โซลูชั่น 
2,140.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

015/2560 
3 ต.ค. 2559 

14 ซื้อผ้าต่วน เพ่ือจัดสถานที่เพ่ือให้ผู้ 
บริหารและพนักงานหรือผู้มาติดต่อ 
ร่วมถวายอาลัยงานพระบรมศพ 

3,600.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านแฟชั่นแฟบริก 
3,600.00 

ร้านแฟชั่นแฟบริก 
3,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

016/2560 
14 ต.ค. 2559 

15 ซื้อพุ่มเงิน+พุ่มทอง เพื่อจัดสถานที่
เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานหรือผู้มา
ติดต่อร่วมถวายอาลัยงานพระบรมศพ 

1,780.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านทองนพคุณ 
1,780.00 

ร้านทองนพคุณ 
1,780.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

017/2560 
14 ต.ค. 2559 

16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัดสถานที่เพ่ือให้
ผู้บริหารและพนักงานหรือผู้มาติดต่อ
ร่วมถวายอาลัยงานพระบรมศพ 

710.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
710.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
710.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

018/2560 
3 ต.ค. 2559 

 

17 
 
 

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้งาน 
ส านักปลัด ทต.ท่าสาย 

7,143.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.จงชัยการไฟฟ้า 
7,143.00 

หจก.จงชัยการไฟฟ้า 
7,143.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

019/2560 
3 ต.ค. 2559 

 
 
 
 

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

                      ผู้อ านวยการกองคลัง 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....ตุลาคม......255๙..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันที่...........เดือน.....พฤศจิกายน....พ.ศ.....2559...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน  
ส านักปลัด ทต.ท่าสาย 

7,080.00 ตกลงราคาซื้อ หจก. ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลย ี
7,080.00 

หจก. ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลย ี
7,080.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

020/2560 
17 ต.ค./2559 

19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน  
ส านักปลัด ทต.ท่าสาย 

10,840.00 ตกลงราคาซื้อ หจก. ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลย ี
10,840.00 

หจก. ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลย ี
10,840.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

021/2560 
17 ต.ค. 2559 

20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน  
กองคลัง ทต.ท่าสาย 

2,343.00 ตกลงราคาซื้อ หจก. ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลย ี
2,343.00 

หจก. ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลย ี
2,343.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

022/2560 
19 ต.ค. 2559 

21 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพ่ือใช้งาน ศพด. 
ต าบลท่าสาย 

2,175.00 ตกลงราคาซื้อ ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
2,175.00 

ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
2,175.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

023/2560 
21 ต.ค. 2559 

22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพ่ือใช้งาน ศพด. 
ต าบลท่าสาย 

956.00 ตกลงราคาซื้อ ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
956.00 

ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
956.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

024/2560 
21 ต.ค. 2559 

23 ซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้งาน 
กองคลัง ทต.ท่าสาย 

540.00 ตกลงราคาซื้อ บ. วิทวัสการค้า จ ากัด 
540.00 

บ. วิทวัสการค้า จ ากัด 
540.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

025/2560 
25 ต.ค. 2559 

24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน 
กองคลัง ทต.ท่าสาย 

6,950.00 ตกลงราคาซื้อ หจก. ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 
6,950.00 

หจก. ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 
6,950.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

026/2560 
25 ต.ค. 2559 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....ตุลาคม......2559..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....255๙...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

25 ซื้อน้ ามันเครื่องพร้อมไส้กรอง 
น้ ามันเครื่องส าหรับรถยนต์  
นข 2161 เชียงราย 

960.00 ตกลงราคาซื้อ นายอุ่นเรือน  ปัญญาบุญ 
960.00 

นายอุ่นเรือน  ปัญญาบุญ 
960.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

027/2560 
25 ต.ค. 2559 

26 ซื้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย 4 
เส้น หมายเลขทะเบียน  
81 – 8665 เชียงราย 

12,800.00 ตกลงราคาซื้อ กาญจนศักดิ์ยางยนต์ 
12,800.00 

กาญจนศักดิ์ยางยนต์ 
12,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

028/2560 
25 ต.ค. 2559 

 

27 ซื้อวัสดุเกษตร (ปุ๋ยเคมี) เพ่ือใช้
บ ารุงต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ 
ทต.ท่าสาย 

1,350.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
1,350.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
1,350.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

031/2560 
27 ต.ค. 2559 

28 ซื้อวัสดุเกษตร (ดอกไม้+กระถาง) 
เพ่ือใช้ประดับตกแต่งภายใน
ส านักงาน 

1,580.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านไม้ในวรรณคดี 
1,580.00 

ร้านไม้ในวรรณคดี 
1,580.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

032/2560 
27 ต.ค. 2559 

29 ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือใช้งานส านักปลัด ทต.ท่าสาย 

11,400.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอร์วิส 
11,400.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอร์วิส 
11,400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

033/2559 
27 ต.ค. 2559 

30 ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือใช้งานส านักปลัด ทต.ท่าสาย 

5,400.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอร์วิส 
5,400.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอร์วิส 
5,400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

035/2559 
28 ต.ค. 2559 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....ตุลาคม......255๙..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....255๙...... 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

31 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป   
เพ่ือช่วยปฏิบัติหน้าที่งานช่างไฟฟ้าฯ 

7,500.00 ตกลงราคาจา้ง นายอนุกูล  จันกุลี 
7,500.00 

นายอนุกูล  จันกุลี 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

001/2560 
3 ต.ค. 2559 

32 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  
เพ่ือคัดแยกและก าจัดขยะมูลฝอย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายสมศักดิ์  อุดวงค์ 
10,000.00 

นายสมศักดิ์  อุดวงค์ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

002/2560 
3 ต.ค. 2559 

33 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  
เพ่ือคัดแยกและก าจัดขยะมูลฝอย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายบุญมี พระทัยกุล 
10,000.00 

นายบุญมี พระทัยกุล 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

003/2560 
3 ต.ค. 2559 

34 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  
เพ่ือคัดแยกและก าจัดขยะมูลฝอย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายวรรณชัย ใจกล้า 
10,000.00 

นายวรรณชัย ใจกล้า 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

004/2560 
3 ต.ค. 2559 

35 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  
เพ่ือคัดแยกและก าจัดขยะมูลฝอย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายด ารง ค าเรือน 
10,000.00 

นายด ารง ค าเรือน 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

005/2560 
3 ต.ค. 2559 

36 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  
เพ่ือคัดแยกและก าจัดขยะมูลฝอย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวรันเท ใจอุ่น 
10,000.00 

.นางสาวรันเท ใจอุ่น 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

006/2560 
3 ต.ค. 2559 

37 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  
เพ่ือคัดแยกและก าจัดขยะมูลฝอย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายเสกสรร แซ่เอ๊ียบ 
10,000.00 

นายเสกสรร แซ่เอ๊ียบ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

007/2560 
3 ต.ค. 2559 

 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....ตุลาคม......255๙..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....255๙...... 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

38 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป   
เพ่ือคัดแยกและก าจัดขยะมูลฝอย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางอภิญญา  พรมเผ่า 
10,000.00 

นางอภิญญา  พรมเผ่า 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

008/2560 
3 ต.ค. 2559 

39 จัดจ้างเหมาคนงานทั่วไป พนักงาน 
ท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ต.ท่าสาย 

7,500.00 
 

ตกลงราคาจา้ง นางสาวกลมสร   
เทียมสา 
7,500.00 

นางสาวกลมสร เทียมสา 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

009/2560 
3 ต.ค. 2559 

40 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ภารโรง ศพด. 

7,500.00 ตกลงราคาจา้ง นายฉัตรชัย  ค าดี 
7,500.00 

นายฉัตรชัย  ค าดี 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

010/2560 
3 ต.ค. 2559 

41 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วยดูแลเด็ก 
ศพด. ต าบลท่าสาย 

7,500.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวอีสะตะ  
ฤทธิ์มนตรี 
7,500.00 

นางสาวอีสะตะ  
ฤทธิ์มนตรี 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

011/2560 
3 ต.ค. 2559 

42 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วยดูแลเด็ก 
ศพด. ต าบลท่าสาย 

7,500.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวจันทิมา  อนุจร 
7,500.00 

นางสาวจันทิมา  อนุจร 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

012/2560 
3 ต.ค. 2559 

43 จัดจ้างเหมาคนงานทั่วไป  ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
กองการศึกษาในการจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

7,500.00 
 

ตกลงราคาจา้ง นางสาวมนฤทัย  จันทร์
ตรี 
7,500.00 

นางสาวมนฤทัย จันท์ตรี 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

013/2560 
3 ต.ค. 2559 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....ตุลาคม......255๙..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....255๙...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

44 จัดจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียน (ศพด.)  
ทต. ท่าสาย 

36,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางกันต์สินี สุขแก้ว 
36,000.00 

นางกันต์สินี สุขแก้ว 
36,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

014/2560 
3 ต.ค. 2559 

45 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  
เพ่ือปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

7,500.00 
 

ตกลงราคาจา้ง นางสาวอุษณีย์ ค าภีระ 
7,500.00 

นางสาวอุษณีย์ ค าภีระ 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

015/2560 
3 ต.ค. 2559 

46 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  
เพ่ือท าความสะอาดอาคารส านัก
ปลัดและห้องกองช่าง ทต.ท่าสาย 

7,500.00 
 

ตกลงราคาจา้ง นางสาวฐพิชชา  วัฒนา 
7,500.00 

นางสาวฐพิชชา  วัฒนา 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

016/2560 
3 ต.ค. 2559 

47 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป   
เพ่ือปฏิบัติงานด้านเอกสารและงาน
ธุรการ 

7,500.00 
 

ตกลงราคาจา้ง นางสาวทิพย์วัลย์  
สุปัญญา 
7,500.00 

นางสาวทิพย์วัลย์  
สุปัญญา 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

017/2560 
3 ต.ค. 2559 

48 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป   
เพ่ือท าความสะอาดห้องกองคลัง 
ห้องกิจการสภา ห้องผู้สูงอายุ ห้อง
ประชุมดอยปุย ทต.ท่าสาย 

7,500.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวนิตยา  วงค์ปนิ 
7,500.00 

นางสาวนิตยา  วงค์ปนิ 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

018/2560 
3 ต.ค. 2559 

49 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือดูแลรักษา
ต้นไม้ นามหญ้า ทต.ท่าสาย และ
รักษาความสะอาด เปิด-ปิด ไฟฟ้า
หนองน้ าสาธารณะหนองบัว 

7,500.00 ตกลงราคาจา้ง นายบุญมี  ตังแก 
7,500.00 

นายบุญมี  ตังแก 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

019/2560 
3 ต.ค. 2559 

 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....ตุลาคม......255๙..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....255๙...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

50 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือดูแลรักษา
ต้นไม้และสนามหญ้า ทต.ท่าสาย 

7,500.00 
 

ตกลงราคาจา้ง นายประสิทธิ์  อุ่นใจ 
7,500.00 

นายประสิทธิ์  อุ่นใจ 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

020/2560 
3 ต.ค. 2559 

51 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือดูแลรักษา
ต้นไม้และสนามหญ้า ทต.ท่าสาย 

7,500.00 
 

ตกลงราคาจา้ง นายชลชลิต  อย่ามีภัย 
7,500.00 

นายชลชลิต  อย่ามีภัย 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

021/2560 
 3 ต.ค. 2559 

52 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติงาน
ด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

7,500.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวรุ่งอรุณ  กันธิยะ 
7,500.00 

นางสาวรุ่งอรุณ  กันธิยะ 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

022/2560 
3 ต.ค. 2559 

53 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติงาน
ด้านบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ 

7,500.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวอัญชีพร  
ยามูลเลย 
7,500.00 

นางสาวอัญชีพร  
ยามูลเลย 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

023/2560 
3 ต.ค. 2559 

54 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีป้าย 

7,500.00 ตกลงราคาจา้ง นายภูษิต  ใหญ่ยศ 
7,500.00 

นายภูษิต  ใหญ่ยศ 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

024/2560 
3 ต.ค. 2559 

55 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายรุ่งโรจน์  สุภาวรรณ ์
8,000.00 

นายรุ่งโรจน์  สุภาวรรณ์ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

025/2560 
3 ต.ค. 2559 

56 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

7,500.00 ตกลงราคาจา้ง นางอนัญญา 
สุนทรศิริมั่นคง 
7,500.00 

นางอนัญญา 
สุนทรศิริมั่นคง 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

025/2560 
3 ต.ค. 2559 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....ตุลาคม......255๙..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....255๙...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

57 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

7,500.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวฐานิตา  เปศรี 
7,500.00 

นางสาวฐานิตา  เปศร ี
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

026/2560 
3 ต.ค. 2559 

58 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อ
ท าความสะอาดห้องกองคลัง ห้อง
กิจการสภา ห้อผู้สูงอายุ ห้อง
ประชุมดอยปุย ทต.ท่าสาย 

7,500.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวนิตยา  วงค์ปิน 
7,500.00 

นางสาวนิตยา  วงค์ปิน 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

027/2560 
3 ต.ค. 2559 

58 จ้างเหมาบริการ เพื่อประจ า
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ เพื่อ
ปฏิบัติหนา้ที่ดับเพลิง ในเขตชุมชน
และบา้นเรือนราษฎร, ประจ า
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ ems) 

7,500.00  ตกลงราคาจา้ง นายมงคล  ค าจันทร์ 
7,500.00 

นายมงคล  ค าจันทร์ 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

027/2560 
3 ต.ค. 2559 

59 จ้างเหมาบริการ เพื่อประจ า
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ เพื่อ
ปฏิบัติหนา้ที่ดับเพลิง ในเขตชุมชน
และบา้นเรือนราษฎร, ประจ า
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ ems) 

7,500.00 ตกลงราคาจา้ง นายประวิทย์   
เตชสุวค์วรรณ์ 
7,500.00 

นายประวิทย์   
เตชสุวค์วรรณ์ 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

028/2560 
3 ต.ค. 2559 

60 จ้างเหมาบริการ เพื่อประจ า
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ เพื่อ
ปฏิบัติหนา้ที่ดับเพลิง ในเขตชุมชน
และบา้นเรือนราษฎร, ประจ า
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ ems) 

7,500.00 ตกลงราคาจา้ง นายสมศักดิ์  พุทธจันทร์ 
7,500.00 

นายสมศักดิ์  พุทธจันทร์ 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

029/2560 
3 ต.ค. 2559 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....ตุลาคม......255๙..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....255๙...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

61 จ้างเหมาบริการ เพื่อประจ า
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ เพื่อ
ปฏิบัติหนา้ที่ดับเพลิง ในเขตชุมชน
และบา้นเรือนราษฎร, ประจ า
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ ems) 

7,500.00 ตกลงราคาจา้ง นายชัยชนะพล 
บุญรักษา 
7,500.00 

นายชัยชนะพล 
บุญรักษา 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

031/2560 
3 ต.ค. 2559 

62 จ้างเหมาบริการ เพื่อประจ า
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ เพื่อ
ปฏิบัติหนา้ที่ดับเพลิง ในเขตชุมชน
และบา้นเรือนราษฎร, ประจ า
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ ems) 

7,500.00 ตกลงราคาจา้ง นายสุทธิพงษ์  ศรีสว่าง 
7,500.00 

นายสุทธิพงษ์  ศรีสว่าง 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

032/2560 
3 ต.ค. 2559 

63 จ้างเหมาบริการ เพื่อประจ า
รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ เพื่อ
ปฏิบัติหนา้ที่ดับเพลิง ในเขตชุมชน
และบา้นเรือนราษฎร, ประจ า
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ ems 

7,500.00 ตกลงราคาจา้ง นายปัด  อุ่นเรือน 
7,500.00 

นายปัด  อุ่นเรือน 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

033/2560 
3 ต.ค. 2559 

64 จ้างเหมาบริการเพื่อเก็บขนขยะมูล
ฝอย จ านวน 13 หมู่บ้าน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

7,500.00 ตกลงราคาจา้ง นายวิทยา  จันต๊ะ 
7,500.00 

นายวิทยา  จันต๊ะ 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

034/2560 
3 ต.ค. 2559 

65 จัดจ้างเหมาท าเวปไซด์ ของ 
 ทต.ท่าสาย 

4,000.00 ตกลงราคาจา้ง เชียงรายเอนเทอร์ 
ซอฟต์ 
4,000.00 

เชียงรายเอนเทอร์ 
ซอฟต์ 
4,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

035/2560 
3 ต.ค. 2559 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....ตุลาคม......255๙..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....255๙...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

66 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม
เทศบัญญัติประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2560 

11,220.00 ตกลงราคาจา้ง ร้านถ่ายเอกสารมงคล 
11,220.00 

ร้านถ่ายเอกสารมงคล 
11,220.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

038/2560 
4 ต.ค. 2559 

67 จ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุม
ตามโครงการจัดกิจกรรมตักบาตรเท
โวโรหนะเนื่องในวนัออกพรรษา วันที่ 
17 ตุลาคม 2559 

1,500.00 ตกลงราคาจา้ง นายสิงห์ค า  เทพสุรินทร์ 
1,500.00 

นายสิงห์ค า  เทพสุรินทร์ 
1,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

039/2560 
11 ต.ค. 2559 

68 จ้างท าปา้ยไวนิล ขนาด 2x4 เมตร  
จ านวน 2 ปา้ย ตามโครงการจดั
กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหนะเนือ่งใน
วันออกพรรษา ปี 2560 

2,400.00 ตกลงราคาจา้ง พู่กันหลวง 
2,400.00 

พู่กันหลวง 
2,400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

040/2560 
11 ต.ค. 2559 

69 จ้างท าปา้ยรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ขนาด 
1x3 เมตร จ านวน 3 ป้าย 

900.00 ตกลงราคาจา้ง ร้านพิมพ์ดี 
900.00 

ร้านพิมพ์ดี 
900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

041/2560 
11 ต.ค. 2559 

70 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 

4,064.00 ตกลงราคาจา้ง บริษัทมาสด้าสินธานี
จ ากัด 
4,064.00 

บริษัทมาสด้าสินธานี
จ ากัด 
4,064.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

042/2560 
13 ต.ค. 2559 

71 จัดจ้างท าปา้ยไวนิลเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์เร่ืองปรับปรุง
กระบวนการท างานหรือลดขั้นตอน
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

300.00 ตกลงราคาจา้ง พู่กันหลวง 
300.00 

พู่กันหลวง 
300.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

044/2560 
18 ต.ค. 2559 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....ตุลาคม......255๙..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....255๙...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

72 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม
เครื่องเสียงตามโครงการตานก๋วย
สลาก 

2,500.00 ตกลงราคาจา้ง นายสิงห์ค า  เทพสุรินทร์ 
2,500.00 

นายสิงห์ค า  เทพสุรินทร์ 
2,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

046/2560 
19 ต.ค. 2559 

73 จ้างท าปา้ยโครงการและปา้ย
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม ตามโครงการ
ตานก๋วยสลาก 

4,032.00 ตกลงราคาจา้ง พู่กันหลวง 
4,032.00 

พู่กันหลวง 
4,032.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

047/2560 
19 ต.ค. 2559 

74 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เวที 
เครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุมตาม
โครงการวันปิยมหาราช ปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

2,275.00 ตกลงราคาจา้ง นายสนิท  ชมพู 
2,275.00 

นายสนิท  ชมพู 
2,275.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

048/2560 
19 ต.ค. 2559 

75 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลพระบรมฉายา
ลักษณ์ ตามโครงการวันปยิมหาราช
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

3,225.00 ตกลงราคาจา้ง พู่กันหลวง 
3,225.00 

พู่กันหลวง 
3,225.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

049/2560 
19 ต.ค. 2559 

76 จ้างเหมาท าพวงมาลา ตามโครงการ
วันปิยมหาราชประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จ านวน 2 พวง 

1,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางพจนา  ภูรีโรจน์ 
1,000.00 

นางพจนา  ภูรีโรจน์ 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

050/2560 
19 ต.ค. 2559 

77 จ้างท าอาหารกลางวัน อาหารวา่งและ
เครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมศูนย์
การเรียนรู้และพัฒนาผูสู้งวัย 

6,800.00 ตกลงราคาจา้ง นางสายบัว  นันต๊ะรัตน์ 
6,800.00 

นางสายบัว  นันต๊ะรัตน์ 
6,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

051/2560 
19 ต.ค. 2559 

78 จ้างท าปา้ยไวนิล “การประชุม
ประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา 4 ปี 
จ านวน 1 ปา้ย 

500.00 ตกลงราคาจา้ง พู่กันหลวง 
500.00 

พู่กันหลวง 
500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

053/2560 
19 ต.ค. 2559 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 




