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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน...กุมภาพันธ์....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 

53,337.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
53,337.48 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
53,337.48 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

047/2561 
29 ธ.ค. 2560 

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

7,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
7,240.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
7,240.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
29 ธ.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 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

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

3,160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
3,160.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
3,160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

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

6,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
6,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
6,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.......กุมภาพันธ์.......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) 

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจ ากัด 
1,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

7 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 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 

002/2561 
29 ธ.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 

010/2560 
29 ธ.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 

011/2560 
29 ธ.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 

012/2560 
29 ธ.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันท่ี...........เดือน...กุมภาพันธ์....พ.ศ. .....2561...... 

 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

11. จัดซื้อน้้ำดื่มส้ำหรับผู้มำติดต่อ
รำชกำรประจ้ำเดือน  มกรำคม   
๒๕๖๑                                                        

2,015.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,015.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,015.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

048/2561 
29 ธ.ค. 2560 

12. จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้งาน
ส านักปลัด ทต.ท่าสาย 

3,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
3,4,50.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
3,450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

050/2561 
3 ม.ค. 2561 

13 จัดซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ 
จ านวน 3 รายการ เพื่อใช้งาน 
ส านักปลัด ทต.ท่าสาย 

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

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
3,450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

052/2561 
3 ม.ค. 2561 

14 จัดซื้อหมึกงานพัฒนาชุมชน จ านวน  
5 รายการ 

5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เค.วี.ซี. 
คอมพิวเตอร์ 
5,000.00 

หจก. เค.วี.ซี. 
คอมพิวเตอร์ 
5,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

053/2561 
8 ก.พ. 2561 

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน
กองคลัง จ านวน 2 รายการ 

4,630.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค.วี.ซี. 
คอมพิวเตอร์ 
4,630.00 

หจก.เค.วี.ซี. 
คอมพิวเตอร์ 
4,630.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

054/2561 
8 ก.พ. 2561 

16 จัดซ้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน 
กองคลัง จ านวน 3 รายการ 

1,163.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,163.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,163.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

055/2561 
8 ก.พ. 2561 

 
 
 

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

                      ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันที่...........เดือน.....กุมภาพันธ์....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 
 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ส าหรับ
ใช้งาน ศพด. จ านวน 14 รายการ 

9,895.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
9,895.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
9,895.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

057/2561 
8 ม.ค. 2561 

18 จัดซื้อวัสดุกีฬา เพ่ือใช้งาน  
ทต.ท่าสาย จ านวน 3 รายการ 

18,050.00 เฉพาะเจาะจง เชียงรายกีฬา 
18,050.00 

เชียงรายกีฬา 
18,050.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

058/2561 
9 ก.พ. 2561 

19 จัดซื้อของรางวัล ตามโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ 

7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอดิศร 
7,000.00 

ร้านอดิศร 
7,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

059/2561 
10 ก.พ. 2561 

20 จัดซื้อของที่ระลึกตามโครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

450.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
450.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

060/2561 
10 ก.พ. 2561 

21 จัดซื้ออุปกรณ์ในกำรคัดแยกขยะ
และก้ำจัดขยะมูลฝอย ทต.ท่ำสำย 

840.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
840.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
840.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

062/2561 
16 ม.ค. 2561 

22 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน เพื่อใช้งำน
สุขำภิบำลแล่ะสิ่งแวดล้อม          
ทต.ท่ำสำย 

1,138.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
1,138.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
1,138.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

063/2561 
16 ม.ค. 2561 

23 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งำน
ตรวจสอบภำยใน, งำนวิเครำะห์ฯและ
งำนนิติกร ทต.ท่ำสำย 

2,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค.วี.ซี.คอมพิวเตอร์ 
2,980.00 

หจก.เค.วี.ซี.คอมพิวเตอร์ 
2,980.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

064/2561 
16 ม.ค. 2561 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

24 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งำน
ส้ำนักปลัด ทต.ท่ำสำย 

3,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เค.วี.ซี. 
คอมพิวเตอร์ 
3,160.00 

หจก. เค.วี.ซี. 
คอมพิวเตอร์ 
3,160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

065/2561 
16 ม.ค. 2561 

25 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตำมโครงกำร
อนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด้ำริฯ 

1,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
1,560.00 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
1,560.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

066/2561 
16 ม.ค. 2561 

26 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน
กองการศึกษา  ทต.ท่าสาย 

460.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวสัการค้า จ ากัด 
460.00 

บ.วิทวสัการค้า จ ากัด 
460.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

068/2560 
17 ม.ค. 2561 

27 
 

จัดซื้อเหรียญรางวัล ของรางวัลและ
อุปกรณ์กีฬาตามโครงการัดการ
แข่งขันกีฬา ศพด. ทต.ท่าสาย 

5,800.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
5,800.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
5,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

070/2561 
19 ม.ค. 2561 

28 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 
บาน จ านวน 2 หลัง 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
10,000.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
10,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

072/2561 
19 ม.ค. 2561 

 
 
 
 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน....กุมภาพันธ์.....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
ตรวจสอบภายใน, งานวิเคราะห์ฯ, 
และงานนิติกร ทต.ท่าสาย 

7,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
7,600.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
7,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

073/2561 
23 ม.ค. 2561 

30 จัดซื้อหมึก เพื่อใช้งานกองการศึกษา 
ศพด. ต าบลท่าสาย  
จ านวน 5 รายการ 

5,000.00 
  

เฉพาะเจาะจง หจก.เค.วี.ซี 
คอมพิวเตอร์ 
5,000.00 

หจก.เค.วี.ซี 
คอมพิวเตอร์ 
5,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

074/2561 
23 ม.ค. 2561 

31 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการท า
แปลงบ่อพักทรัพยากรท้องถิ่น ตาม
โครงการ (อพ.สร.) 

1,120.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
1,120.00 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
1,120.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

075/2561 
23 ม.ค. 2561 

32 จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิยุ เพื่อใช้งาน
กองคลัง ทต.ท่าสาย จ านวน 2 
รายการ 

2,097.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
2,097.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
2,097.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

076/2560 
29 ม.ค. 2561 

33 จัดซื้อวัสดุส านักงานเพื่อใช้งานกอง
คลัง ทต.ท่าสาย จ านวน 2 รายการ 

4,475.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
4,475.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
4,475.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

077/2560 
29 ม.ค. 2561 

34 จัดซื้อส านักงาน เพื่อใช้งานกองคลัง 
ทต.ท่าสาย จ านวน 2 รายการ 

3,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
3,750.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
3,750.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

078/2561 
29 ม.ค. 2561 

 
 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

35 จัดซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีน       
ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสี
สัมพันธ์ต าบลท่าสาย 

40,320.00 เฉพาะเจาะจง ดี ไอ เดียร์ 
40,320.00 

ดี ไอ เดียร์ 
40,320.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

079/2561 
29 ม.ค. 2561 

36 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์พกพา รหัส 
416 53 0044 ส านักปลัด  
ทต.ท่าสาย 

2,625.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เค.วี.ซี 
คอมพิวเตอร์ 
2,625.00 

หจก. เค.วี.ซี 
คอมพิวเตอร์ 
2,625.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

058/2561 
3 ม.ค. 2561 

37 จัดจ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนหัวเผา 
รถยนต์หมายเลขทะเบียน บน 180 
เชียงราย 

3,480.00 เฉพาะเจาะจง เดชาเซอร์วิส 
3,480.00 

เดชาเซอร์วิส 
3,480.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

061/2561 
8 ม.ค. 2561 

38 จัดจ้างท าปา้ยตามโครงการเทศบาล
สัญจรพบประชาชน ทต.ท่าสาย 

360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
360.00 

ร้านพิมพ์ดี 
360.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

062/2561 
9 ม.ค. 2561 

39 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์รหัส 416 
52 0041 ส านักปลัด ทต.ท่าสาย 

1,680.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เค.วี.ซี 
คอมพิวเตอร์ 
1,680.00 

หจก. เค.วี.ซี 
คอมพิวเตอร์ 
1,680.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

063/2561 
9 ม.ค. 2561 

40 จัดจ้างท าปา้ยตามโครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพเด็ก กลา้คิด กล้า
ท าและกลา้แสดงออก ทต.ท่าสาย 

1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
1,200.00 

ร้านพิมพ์ดี 
1,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

064/2561 
9 ม.ค. 2561 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

41 จัดจ้างจัดตกแต่งสถานที่ ตาม
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็ก ทต.ท่าสาย 

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรัตน์ จันทร์สุดา 
4,000.00 

นายไพรัตน์ จันทร์สุดา 
4,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

065/2561 
10 ม.ค. 2561 

 

42 จัดจ้างท าป้ายตามโครงการ 
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ทต.ท่าสาย 

120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
120.00 

ร้านพิมพ์ดี 
120.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

066/2561 
12 ม.ค. 2561 

43 จัดจ้างท าป้ายโครงการ ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
พัฒนาสตรีต าบลท่าสาย 

350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี  
350.00 

ร้านพิมพ์ดี  
350.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

067/2561 
15 ม.ค. 2561 

44 จัดจ้างซ่อมแอร์ รถยนต์หมายเลข
ทะเบียน ขน 180 เชียงราย 

12,940.00 เฉพาะเจาะจง เดชาเซอร์วิส 
12,940.00 

เดชาเซอร์วิส 
12,940.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

068/2561 
15 ม.ค. 2561 

45 จัดจ้างท าป้ายไวนิลพร้อมโครงตาม
โครงการตลาดนัดประชารัฐ เพื่อ
ประชาชน จ านวน 8 ป้าย 

4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
4,000.00 

ร้านพิมพ์ดี 
4,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

070/2561 
16 ม.ค. 2561 

46 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 

2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
2,700.00 

ร้านพิมพ์ดี 
2,700.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

071/2561 
16 ม.ค. 2561 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



แบบ สขร.๑ 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....มกราคม......2561..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

47 จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รหัส 416 57 
0038 ส านักปลัด ทต.ท่าสาย 

400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เค.วี.ซี 
คอมพิวเตอร์ 
400.00 

หจก. เค.วี.ซี 
คอมพิวเตอร์ 
400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

072/2561 
16 ม.ค.2561 

48 จัดจ้างท าอาหารตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลท่า
สาย ในวันที่ 19 ม.ค. 2561 

6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางวันเย็น เรือนค า 
6,300.00 

นางวันเย็น เรือนค า 
6,300.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

074/2561 
17 ม.ค. 2561 

49 จัดจ้างซ่อมเก้าอ้ี จ านวน 2 ตัว 
รหัส 401 56 0679 และ 401 
56 0681 ส านกัปลดั ทต.ท่าสาย 

1.150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุขใจ 
1,150.00 

ร้านสุขใจ 
1,150.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

075/2561 
18 ม.ค. 2561 

50 จัดจ้างท าป้ายโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ทต.ท่าสาย 

450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
450.00 

ร้านพิมพ์ดี 
450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

076/2561 
18 ม.ค.2561 

51 จัดจ้างตกแต่งสถานที่และจัดเตรียม
สนามการแข่งขันตามโครงการจัด
งานกีฬาสีสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกันต์สินี  สุขแก้ว 
2,000.00 

นางกันต์สินี  สุขแก้ว 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

078/2561 
19 ม.ค.2561 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



แบบ สขร.๑ 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....มกราคม......2561..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน....กุมภาพันธ์.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

52 จัดจ้างเปลี่ยนยางรถขยะ หมายเลข
ทะเบียน 81-8665 เชียงราย 

11,700.00 เฉพาะเจาะจง กาญจนศักดิ์ยางยนต์ 
11,700.00 

กาญจนศักดิ์ยางยนต์ 
11,700.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

079/2561 
22 ม.ค.2561 

53 จัดท าป้าย“เขตชุมชมลดความเร็ว” 
จ านวน 10 ป้ายพร้อมติดตั้ง 

5,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
5,250.00 

ร้านพิมพ์ดี 
5,250.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

080/2560 
22 ม.ค. 2561 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 




