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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่......4.....เดือน...ตุลาคม....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) 

5,320.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
5,320.00 

บริษัท แม่กรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
5,320.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

11,200.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
11,200.00 

บริษัท แม่กรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
11,200.00 

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.) 

5,160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
5,160.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
5,160.00 

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 

8,600.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
8,600.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
8,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางรัฐติกาล  พรมเสน) 

รองปลัดเทสบาล  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....4......เดือน.......ตุลาคม.......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) 

3,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจ ากัด 
3,080.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
3,080.00 

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) 

160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
160.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน  
สิงหาคม  2561 (ส านักปลัด) 

3000.00 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) 
 
 

3000.00 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) 

3000.00 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).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางรัฐติกาล  พรมเสน) 

รองปลัดเทสบาล  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันท่ี....4.......เดือน...ตุลาคม....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 

1,970.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,970.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,970.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

263/2561 
31 ก.ค. 2561 

12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง
เทศบาลต าบลท่าสาย จ านวน 3 
รายการ 

10,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
10,500.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
10,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

314/2561 
3 ก.ย. 2561 

13 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผลแบบที่ 1  เพ่ือใช้งาน
สาธารณสุข ส านักปลัด 

21,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
21,500.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
21,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

315/2561 
4 ก.ย. 2561 

14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพ่ือใช้ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร ร้านค้าชุมชน 
ทต.ท่าสาย 

1,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด 
1,900.00 

บ.จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด 
1,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

316/2561 
4 ก.ย. 2561 

15 จัดซื้อวัสดุส านักงาน ผงหมึกเครื่อง
ถ่าย ศพด. จ านวน 1 กล่อง  

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยเบสท์(2019) 
4,500.00 

บจก.ไทยเบสท์(2019) 
4,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

319/2561 
5 ก.ย. 2561 

16 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือใช้
งานใน ศพด. จ านวน 17 รายการ 

16,915.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแพร-ภูมิมินิมาร์ท 
16,915.00 

ร้านแพร-ภูมิมินิมาร์ท 
16,915.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

320/2561 
6 ก.ย. 2561 

 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางรัฐติกาล  พรมเสน) 

รองปลัดเทสบาล  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันที่.....4......เดือน.....ตุลาคม...พ.ศ.....2561...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 
 

จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเวียงชัยปศุสัตว์ 
36,000.00 

ร้านเวียงชัยปศุสัตว์ 
36,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

321/2561 
6 ก.ย. 2561 

18 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จอภาพ LED จ านวน 1 เครื่อง 

3,790.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
3,790.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
3,790.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

323/2561 
10 ก.ย. 2561 

19 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 
2 รายการ 

1,105.00 เฉพาะเจาะจง บ.จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด 
1,105.00 

บ.จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด 
1,105.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

324/2561 
10 ก.ย. 2561 

20 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 
3 รายการ 

1,655.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
1,655.00 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
1,655.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

325/2561 
10 ก.ย. 2561 

21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
รายการ 

490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
490.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
490.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

326/2561 
10 ก.ย. 2561 

22 จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน 2 
รายการ 

2,680.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายซาวด์เซน
เตอร์ 
2,680.00 

หจก.เชียงรายซาวด์เซน
เตอร์ 
2,680.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

327/2561 
10 ก.ย. 2561 

 

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

(นางรัฐติกาล  พรมเสน) 
รองปลัดเทสบาล  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....4......เดือน....ตุลาคม.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

23 จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิยุจ านวน 1 
รายการ 

890.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
890.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
890.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

328/2561 
10 ก.ย.2561 

24 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
รายการ 

490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
490.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
490.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

329/2561 
10 ก.ย. 2561 

25 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก จ านวน 
3 กล่อง 

2,370.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,370.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,370.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

330/2561 
10 ก.ย. 2561 

26 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก จ านวน 
5 รายการ) เพื่อใช้งานในกอง
การศึกษา 

9,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
9,650.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
9,650.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

331/2561 
11 ก.ย. 2561 

27 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 28 
รายการ เพื่อใช้งานในกองการศึกษา 

7,283.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
7,283.00 

บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
7,283.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

332/2561 
11 ก.ย. 2561 

28 จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิยุ(ปลั๊กไฟฟ้า) 845.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
845.00 

บ.วิทวัสกการค้า จ ากัด 
845.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

333/2561 
11 ก.ย. 2561 

 
 
 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางรัฐติกาล  พรมเสน) 

รองปลัดเทสบาล  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....4......เดือน....ตุลาคม.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

29 จัดซื้อไมโคโฟนและสายไมค์ หมู่ 
13  
 

19,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงรายซาวด์เซ็น
เตอร์ 
19,550.00 

บ.เชียงรายซาวด์เซ็น
เตอร์ 
19,550.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

337/2561 
12 ก.ย. 2561 

30 จัดซื้อวัสดุในการท าปุ๋ยหมัก 
 
 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเลียง วายะค า 
3,000.00 

นายเลียง วายะค า 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

338/2561 
12 ก.ย. 2561 

31 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับบรรจุปุ๋ย
หมักและแปลงสาธิต 

4,145.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
4,145.00 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
4,145.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

339/2561 
12 ก.ย.2561 

32 จัดซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกและ
จ ากัดขยะ 

3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแพร-ภูมิมินิมาร์ท 
3,200.00 

ร้านแพร-ภูมิมินิมาร์ท 
3,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

340/2561 
12 ก.ย. 2561 

33 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 
2 รายการ 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บุญทา พาณิชย์ 
3,000.00 

หจก. บุญทา พาณิชย์ 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

341/2561 
12 ก.ย. 2561 

34 จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิยุ จ านวน 4 
รายการ 

6,150.00 เฉพาะเจาะจง บ.จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด 
6,150.00 

บ.จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด 
6,150.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

342/2561 
13 ก.ย. 2561 

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

(นางรัฐติกาล  พรมเสน) 
รองปลัดเทสบาล  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....4......เดือน....ตุลาคม.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

35 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมแผ่น
เวทีที่ช ารุด และวัสดุอุปกรณ์
ภายใน สนง. จ านวน 15 รายการ 

6,192.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
6,192.00 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
6,192.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

344/2561 
17 ก.ย. 2561 

36 จัดซื้อหนังสือ สื่อ วารสาร ตาม
โครงการศูนย์การเรียนรู้และบริการ
ชุมชน ต.ท่าสาย 

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดวงกลมบุ๊ค 
เชียงราย 
15,000.00 

บจก.ดวงกลมบุ๊ค 
เชียงราย 
15,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

346/2561 
19 ก.ย. 2561 

37 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่อง 
ปริ้นส์เตอร์ รหัส 416 58 0091  

2,190.000 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,190.000 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,190.000 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

258/2561 
4 ก.ย.2561 

38 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองช่าง 
416 59 0096 

800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
800.00 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

260/2561 
5 ก.ย. 2561 

39 จ้างท าซุ้มหมู่ที่ 5 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสาร์แก้ว จักรค า 
12,000.00 

นายเสาร์แก้ว จักรค า 
12,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

262/2561 
7 ก.ย. 2561 

40 จ้างท าป้ายพระฉายาลักษณ์ รัชการ
ที่ 10 จ านวน 1 ป้าย 

2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีเด็ด 
2,910.00 

ร้านทีเด็ด 
2,910.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

264/2561 
12 ก.ย. 2561 

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

(นางรัฐติกาล  พรมเสน) 
รองปลัดเทสบาล  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่......4.....เดือน....ตุลาคม.....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 าอาหารประชุมสภา สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 3 

2,520.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์ ค าทีระ 
2,520.00 

นายประจักษ์ ค าทีระ 
2,520.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

266/2561 
14 ก.ย. 2561 

47 จ้างปรบัปรุงถนนลงหินคลุกในต าบล
ท่าสาย 

167,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
167,000.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
167,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

268/2561 
28 ก.ย. 2561 

 

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

(นางรัฐติกาล  พรมเสน) 
รองปลัดเทสบาล  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 


