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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....11......เดือน...มิถุนายน....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 

๒๖,๑๒๙.๑๘ เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
๒๖,๑๒๙.๑๘ 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
๒๖,๑๒๙.๑๘ 

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) 

7,320.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
7,320.00 

บริษัท แม่กรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
7,320.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
1,000.00 

บริษัท แม่กรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
1,000.00 

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.) 

5,480.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
5,480.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
5,480.00 

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.....พฤษภาคม......2561..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....11......เดือน.......มิถุนายน.......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 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

7 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กฆ 1847 เชียงราย 
ทะเบียน 1 กข 3802 เชียงราย 
(กองคลัง) 

240.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
240.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
240.00 

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 

023/2561 
30 เม.ย. 2560 

 
 

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 

024/2561 
30 เม.ย. 2560 

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 

022/2561 
30 เม.ย. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันท่ี....11.......เดือน...มิถุนายน....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.ค. 
2561 

2,230.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,230.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,230.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

171/2561 
30 เม.ย. 2561 

12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน
ส านักปลัด 

3,520.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
3,520.00 

หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
3,520.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

174/2561 
3 พ.ค. 2561 

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน
ส านักปลัด(ชั้นบน) 

3,270.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.การพิมพ์ 
3,270.00 

ร้าน ส.การพิมพ์ 
3,270.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

176/2561 
8 พ.ค. 2561 

14 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือใช้
งาน ศพด. ทต.ท่าสาย 

14,355.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
14,355.00 

ร้าน แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
14,355.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

177/2561 
8 พ.ค. 2561 

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน
กองคลัง 

980.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
980.00 

หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
980.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

178/2561 
8 พ.ค. 2561 

16 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ศพด. ทต.
ท่าสาย 

216,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส. เครื่องเย็น 
216,600.00 

ร้าน ส. เครื่องเย็น 
216,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

179/2561 
11 พ.ค. 2561 

 
 
 

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

                      ผู้อ านวยการกองคลัง 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันที่.....11......เดือน.....มิถุนายน...พ.ศ.....2561...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้งาน
กองช่าง จ านวน 10 รายการ 

8,211.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
8,211.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
8,211.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

180/2561 
11 พ.ค.2561 

18 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน
กองช่าง 

9,620.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส. การพิมพ์ 
9,620.00 

หจก. ส. การพิมพ์ 
9,620.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

181/2561 
11 พ.ค. 2561 

19 จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
ทางเข้าโรงคัดแยกขยะฯ 

33,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
33,500.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
33,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

182/2561 
11 พ.ค.2561 

20 จัดซื้อของที่ระลึก ตามโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพครู ผู้ดูแลเด็ก 
และบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 
18 พ.ค. 2561 

1,980.00 เฉพาะเจาะจง บ. สหธานี มาเก็ตติ้ง 
จ ากัด 
1,980.00 

บ. สหธานี มาเก็ตติ้ง 
จ ากัด 
1,980.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

184/2561 
15 พ.ค. 2561 

21 จัดซื้อถังต้มน้ าร้อน ขนาด 18 ลิตร 10,000.00 เฉพาะเจาะจง กนกดิน 
10,000.00 

กนกดิน 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

185/2561 
16 พ.ค. 2561 

22 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 5 
รำยกำร 

10,570.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
10,570.00 

หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
10,570.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

186/2561 
16 พ.ค. 2561 

 

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

                                                                                                                                                                        (นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....พฤษภาคม.....2560..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

วันที่.....11......เดือน....มิถุนายน.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

23 จัดซื้อวัสดุไฟฟำ้และวทิย ุ 43,790.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซาวด์ เซนเตอร์ทวี 
43,790.00 

หจก.ซาวด์ เซนเตอร์ทวี 
43,790.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

188/2561 
21 พ.ค. 2561 

24 จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิย ุ 33,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซาวด์ เซนเตอร์ทวี 
33,150.00 

หจก.ซาวด์ เซนเตอร์ทวี 
33,150.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

189/2561 
21 พ.ค. 2561 

25 จัดซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ 3,443.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
3,443.00 

ร้าน แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
3,443.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

190/2561 
21 พ.ค. 2561 

26 จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว 1,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
1,280.00 

ร้าน แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
1,280.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

191/2561 
21 พ.ค. 2561 

27 ซื้อวัสดุส านักงาน เพื่อใช้งานส านัก
ปลัด 

8,097.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิทวัสการค้า จ ากัด 
8,097.00 

บ. วิทวัสการค้า จ ากัด 
8,097.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

192/2561 
21 พ.ค. 2561 

 
 
 
 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่......11.....เดือน....มิถุนายน.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

28 ซื้อเวชภัณฑ์นาในการปฐมพยาบาล
ของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
จ านวน 8 รายการ 

11,745.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านยารักษ์สุขภาพ 
11,745.00 

หจก.ร้านยารักษ์สุขภาพ 
11,745.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

193/2561 
23 พ.ค. 2561 

29 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้งาน
ซ่อมแซมระบบไฟฟา้สาธารณะ 
ภายในอาคารร้านค้าชุมชน 

23,470.00 เฉพาะเจาะจง บ. จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด 
23,470.00 

บ. จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด 
23,470.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

195/2561 
23 พ.ค. 2561 

30 จ้างตรวจเช็คและซ้อมปั้มน้ า 4,680.00 เฉพาะเจาะจง บ.รุ่งทรัพย์ 
4,680.00 

บ.รุ่งทรัพย์ 
4,680.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

149/2561 
1 พ.ค. 2561 

31 จ้างซ่อมเคร่ืองปริ้นเตอร์เลขครุภัณฑ์ 
416 59 01044 เพื่อใช้งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

150/2561 
3 พ.ค. 2561 

32 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 
416 58 0086  แลพเครือ่งปริน้
เตอร์รหัส 416 58 0087 

1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,200.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

151/2561 
3 พ.ค. 2561 

33 จ้างท าป้ายโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประชาชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

486.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
486.00 

ร้านพิมพ์ดี 
486.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

153/2561 
7 พ.ค. 2561 

 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....11......เดือน....มิถุนายน.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

40 จ้างซ่อมรถยนต์ MAZDA บน 
180 เชียงราย 

18,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเดชาเซอร์วิส 
18,020.00 

ร้านเดชาเซอร์วิส 
18,020.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

154/2561 
8 พ.ค. 2561 

41 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัส  416 
59 0099  

400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
400.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

155/2561 
8 พ.ค. 2561 

42 จ้างพ่นสีตราสัญลักษณ์ 7,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่ติ่งเซอร์วิส 
7,000.00 

อู่ติ่งเซอร์วิส 
7,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

156/2561 
8 พ.ค. 2561 

43 จ้างท าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ทต.ท่า
สาย 

475.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  ค าทีระ 
475.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
475.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

158/2561 
9 พ.ค. 2561 

44 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416 
55 0057 และเครือ่ง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัส 416 
56 0077 

800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

159/2561 
11 พ.ค. 2561 

45 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัส 
416 52 0041 และคอมพิว 
เตอร์ รหัส 416 48 0007 

6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
6,000.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
6,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

160/2561 
11 พ.ค. 2561 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่......11.....เดือน....มิถุนายน.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

46 จ้างท าตรายาง เพ่ือใช้งานกองช่าง 
เทศบาลต าบลท่าสาย 

160.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วิทวัสการค้า 
160.00 

หจก. วิทวัสการค้า 
160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

161/2561 
11 พ.ค. 2561 

47 จ้างท าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
และอาหารประชุมสภา ทต.ท่าสาย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 

2,520.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  ค าทีระ 
2,520.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
2,520.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

165/2561 
22 พ.ค. 2561 

48 จ้างท าตรายาง เพื่อใช้ปฏิบัตงิานใน
ด้าน พรบ.ควบคุมอาหาร 

720.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิทวัสการค้า จ ากัด 
720.00 

บ. วิทวัสการค้า จ ากัด 
720.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

166/2561 
22 พ.ค. 2561 

 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 


