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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่......19.....เดือน...กันยายน....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 

45,270.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
45,270.40 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
45,270.40 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

262/2561 
31 ก.ค. 25651 

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

9,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
9,240.00 

บริษัท แม่กรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
9,240.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

11,500.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
11,5 00.00 

บริษัท แม่กรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
11,5 00.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

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

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
3,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 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 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....19......เดือน.......กันยายน.......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) 

3,160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจ ากัด 
3,160.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
3,160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

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

400.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
400.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน  
สิงหาคม  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 

221/2561 
31 พ.ค. 2561 

 

9 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน  
สิงหาคม  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 

221/2561 
31 พ.ค. 2561 

10 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน  
สิงหาคม  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 

221/2561 
31 พ.ค. 2561 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันท่ี.....19......เดือน...กันยายน....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 ก.ค.. 
2561 

2,120.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,120.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,120.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

263/2561 
31 ก.ค. 2561 

12 จัดซื้อวัสดุส านักงาน ใช้ภายส านัก
ปลัด 

13,919.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากกัด 
13,919.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากกัด 
13,919.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

265/2561 
2 ส.ค. 2561 

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในงาน
พัฒนาชุมชน 

8,760.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
8,760.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
8,760.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

266/2561 
2 ส.ค. 2561 

14 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ส าหรับเตรียม
พ้ืนที่จัดวางเตาเผาขยะ 

4,635.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุก่อสร้าง 
4,635.00 

หจก.ผลไสว วัสดุก่อสร้าง 
4,635.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

267/2561 
2 ส.ค. 2561 

15 จัดซื้อหินคลุก เพ่ือซ่อมแซมถนน
ลูกรัง จ านวน 13 หมู่บ้าน 

240,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
240,000.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
240,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

269/2561 
6 ส.ค. 2561 

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ปฏิบัติ
ในกองช่าง ทต.ท่าสาย 9 รายการ 

14,970.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
14,970.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
14,970.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

271/2561 
6 ส.ค. 2561 

 
 
 

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

                      ผู้อ านวยการกองคลัง 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันที่....19.......เดือน.....กันยายน...พ.ศ.....2561...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 
 

จัดซื้อวัสดุจัดท าแผ่นเวที 19,655.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
19,655.00 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
19,655.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

274/2561 
9 ส.ค. 2561 

18 จัดซื้อวัสดุการแพทย์โครงการ One 
Health 

1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
1,500.00 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
1,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

275/2561 
9 ส.ค. 2561 

19 จัดซื้อวัสดุด าเนินการศูนย์โครงการ 
One Health 

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากกัด 
7,000.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากกัด 
7,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

278/2561 
14 ส.ค. 2561 

20 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองคลัง 
จ านวน 2 รายการ 

1,035.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากกัด 
1,035.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากกัด 
1,035.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

279/2561 
14 ส.ค. 2561 

21 จัดซื้อวัสดุส านักงาน กองคลัง 
จ านวน 12 รายการ 

5,168.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากกัด 
5,168.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากกัด 
5,168.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

280/2561 
14 ส.ค. 2561 

22 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่อง
ขยายเสียง จ านวน 1 รายการ 

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ที.วี. ไทยแลนด์ 
20,000.00 

บ. ที.วี. ไทยแลนด์ 
20,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

282/2561 
15 ส.ค. 2561 

 

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

                                                                                                                                                                        (นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่....19.......เดือน....กันยายน.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

23 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ล าโพง 
จ านวน 2 รายการ 

18,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายซาวด์เซน
เตอร์ 
18,000.00 

หจก.เชียงรายซาวด์เซน
เตอร์ 
18,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

285/2561 
16 ส.ค. 2561 

24 จัดซื้อหินคลุก ปรับเกกลี่ยทางขึน้-ลง 
โรงคัดแยกขยะ 

22,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
22,000.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
22,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

286/2561 
20 ส.ค. 2561 

25 จัดซื้อเก้าอี้ จ านวน 6 ตัว 24,000.00 เฉพาะเจาะจง เชียงรายเซอร์วิสเซน
เตอร์ 
24,000.00 

เชียงรายเซอร์วิสเซน
เตอร์ 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

287/2561 
20 ส.ค. 2561 

26 จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จ านวน 
10 ตัว  

12,000.00 เฉพาะเจาะจง เชียงรายเซอร์วิสเซน
เตอร์ 
12,000.00 

เชียงรายเซอร์วิสเซน
เตอร์ 
12,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

288/2561 
20 ส.ค. 2561 

27 จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชดุ 8,500.00 เฉพาะเจาะจง เค แอล บี ซัพพลาย 
8,500.00 

เค แอล บี ซัพพลาย 
8,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

289/2561 
20 ส.ค. 2561 

28 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรมฯ โครงการ
บริหารจัดการขยะอันตราย 

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
1,000.00 

บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

292/2561 
21 ส.ค. 2561 

 
 
 
 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....19......เดือน....กันยายน.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

29 จัดซื้อวัสดุส านักงาน กองช่าง 12 
รายการ 

5,479.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
5,479.00 

บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
5,479.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

293/2561 
22 ส.ค. 2561 

30 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ภายใน
ส านักปลัด จ านวน 10 รายการ 

16,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
16,550.00 

บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
16,550.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

295/2561 
24 ส.ค. 2561 

31 จัดซื้ออุปกรณ์อบรม โครงการท่า
สายสะอาด 

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
1,000.00 

บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

296/2561 
24 ส.ค. 2561 

32 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 3 
รายการ 

5,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
5,600.00 

บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
5,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

297/2561 
24 ส.ค. 2561 

33 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้
ภายในเทศบาลต าบลท่าสาย 

2,047.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
2,047.00 

บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
2,047.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

299/2561 
27 ส.ค. 2561 

34 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 8 
รายการ 

21,930.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินามาร์ท 
21,930.00 

แพร-ภูมิมินามาร์ท 
21,930.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

300/2561 
27 ส.ค. 2561 

 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....19......เดือน....กันยายน.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

35 จัดซื้ออุปกรณ์ฝนการคัดแยกและ
ก าจัดขยะ 

5,220.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินามาร์ท 
5,220.00 

แพร-ภูมิมินามาร์ท 
5,220.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

301/2561 
27 ส.ค. 2561 

36 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้งาน
กองคลัง 

16,070.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
16,070.00 

บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
16,070.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

303/2561 
28 ส.ค. 2561 

37 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งาน
กองคลัง 

5,380.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
5,380.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
5,380.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

304/2561 
28 ส.ค. 2561 

38 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ส าหรับใช้ใน
การส ารวจของกองช่าง ทต.ท่าสาย 
จ านวน 5 รายการ 

2,060.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
2,060.00 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
2,060.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

305/2561 
29 ส.ค. 2561 

39 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
เทศบาลต าลบท่าสาย อาคาร
ร้านค้าชุมชน 

18,378.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ธงชัยไลท์ติ้ง 
18,378.00 

บจก.ธงชัยไลท์ติ้ง 
18,378.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

308/2561 
30 ส.ค. 2561 

40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน
พัฒนาชุมชนและงานสาธารณสุข 

7,440.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
7,440.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
7,440.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

310/2561 
31 ส.ค. 2561 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....19......เดือน....กันยายน.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

46 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In 
One งานกองคลัง ทต.ท่าสาย 

21,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
21,500.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
21,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

311/2561 
31 ส.ค. 2561 

47 จ้างเหมาปรับเกลี่ยหินคลุก จ านวน 
13 หมู่บ้าน 

9,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
9,800.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
9,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

227/2561 
6 ส.ค. 2561 

48 จ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

1,995.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  ค าทีระ 
1,995.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
1,995.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

228/2561 
6 ส.ค. 2561 

49 จ้างท าเกียรติบัตรพร้อมกรอบรูป
แม่ดีเด่น 13 หมู่บ้านและป้าย
โครงการ 

3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีเด็ด 
3,750.00 

ร้านทีเด็ด 
3,750.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

231/2561 
8 ส.ค. 2561 

50 จ้างตกแต่งสถานที่ ตามโครงการ
วันแม่ 

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรรัตน์ จันทร์สุดา 
3,500.00 

นายไพรรัตน์ จันทร์สุดา 
3,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

233/2561 
9 ส.ค. 2561 

 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่....19.......เดือน....กันยายน.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

51 จ้างท าป้ายโครงการ One Health  2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ช่างศิลป์ 
2,500.00 

นายเสกสรร ช่างศิลป์ 
2,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

234/2561 
9 ส.ค. 2561 

52 จ้างเปลี่ยนน้ ามันเครื่อง รถตู้ นข 
7106 ชร 

9,540.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโตต้า  
9,540.00 

บ.โตโตต้า  
9,540.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

236/2561 
9 ส.ค. 2561 

 
53 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม

คอมพิวเตอร์ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

237/2561 
10 ส.ค. 2561 

54 จ้างท าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
และอาหารกลางวัน ประชุมสภา 
สมัยสามัญสมัยที่ 3 

2,520.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  ค าทีระ 
2,520.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
2,520.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

238/2561 
14 ส.ค. 2561 

55 จ้างเหมาปรับเกลี่ยหินคลุก บริเวณ
ทางข้ึน-ลง โรงคัดแยกขยะ 

1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
1,800.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
1,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

241/2561 
20 ส.ค. 2561 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่....19.......เดือน....กันยายน.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

56 จ้างท าป้ายอบรม โครงการบริหาร
จัดการขยะอันตราย 

360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
360.00 

ร้านพิมพ์ดี 
360.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

243/2561 
21 ส.ค. 2561 

57 จ้างซ่อมรถตู้ นข 2161 ชร 2,880.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์ แก้วอ้าย 
2,880.00 

นายจิรศักดิ์ แก้วอ้าย 
2,880.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

244/2561 
21 ส.ค. 2561 

58 จ้างเปลี่ยนน้ ามันเครื่อง รถทะเบียน 
กต 1841 ชร 

3,010.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเดชาเซอวิส 
3,010.00 

ร้านเดชาเซอวิส 
3,010.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

246/2561 
23 ส.ค. 2561 

59 จ้างท าอาหารประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 

2,520.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  ค าทีระ 
2,520.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
2,520.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

248/2561 
23 ส.ค. 2561 

60 จ้างท าปา้ยอบรม โครงการทา่สาย
สะอาด 

360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี  
360.00 

ร้านพิมพ์ดี  
360.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

251/2561 
24 ส.ค. 2561 

61 จ้างซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพนัธ์
เทศบาลฯ 

8,600.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาพิทักษ์ 
แวงวรรณ 
8,600.00 

นายธนาพิทักษ์ 
แวงวรรณ 
8,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

254/2561 
30 ส.ค. 2561 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่....19.......เดือน....กันยายน.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

62 จ้างท าป้ายอบรม โครงการบริหาร
จัดการขยะอันตราย 

360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
360.00 

ร้านพิมพ์ดี 
360.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

243/2561 
21 ส.ค. 2561 

63 จ้างท าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
อาหารกลางวัน ส าหรับเลี้ยงรับรอง
การตรวจเยี่ยม ตรวจงาน นิเทศงาน
ของหหัวหน้าส่วนราชการ 

15,200.00 เฉพาะเจาะจง นางวันเย็น  เรือนค า 
15,200.00 

นางวันเย็น  เรือนค า 
15,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

255/2561 
31 ส.ค. 2561 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 


