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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน...มีนาคม....พ.ศ.....2560...... 

 

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 และ 
โรงเรียนบ้านหัวดอย 

48,257.72 ตกลงราคาซื้อ บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
48,257.72 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
48,257.72 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

121/2560 
31 ม.ค. 2560 

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

6,140.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,140.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,140.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

122/2560 
31 ม.ค. 2560 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

9,000.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
9,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

123/2560 
31 ม.ค. 2560 

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

2,240.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
2,240.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
2,240.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

124/2560 
31 ม.ค. 2559 

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

6,000.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
6,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
6,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

125/2560 
31 ม.ค. 2559 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน......กุมภาพันธ์......2560..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....มีนาคม....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

6 ซื้อวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย (รถตู้) 
(กองการศึกษา) 

2,400.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
2,400.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
2,400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

126/2560 
31 ม.ค. 2559 

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

140.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
140.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
140.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

127/2560 
31 ม.ค. 2559 

8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน  
กุมภาพันธ์ 2560 

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

หจก.ส.การพิมพ์อินฟอร์ 
เมชั่น เทคโนโลย ี
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2560 
30 ธ.ค. 2559 

9 จัดซื้อน้้ำดื่มสำ้หรับผู้มำติดต่อรำชกำร
ประจ้ำเดือน กุมภำพนัธ์    ๒๕๖๐                                                        

1,385.00 ตกลงราคาซื้อ พี.พี. อุตสาหกรรม 
1,385.00 

พี.พี. อุตสาหกรรม 
1,385.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

099/2559 
30 ธ.ค. 2559 

 
10 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน พรมปูพืน้ เพื่อใช้

งำนห้องนำยก ทต.ท่ำสำย 
8,400.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านเวส 

8,400.00 
ร้านเวส 
8,400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

130/2560 
3 ก.พ. 2560 

11 จัดซื้ออุปกรณ์ในกำรคัดแยกขยะ 
จ้ำนวน ๓ รำยกำร ทต.ท่ำสำย 

5,844.00 ตกลงราคาซื้อ แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
5,844.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
5,844.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

131/2560 
6 ก.พ. 2560 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันท่ี...........เดือน....มีนาคม....พ.ศ.....2560...... 

 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน
กองคลัง ทต.ท่าสาย จ านวน 4 
รายการ 

9,230.00 ตกลงราคาซื้อ บจก. วิทวัสการค้า 
9,230.00 

บจก. วิทวัสการค้า 
9,230.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

132/2560 
10 ก.พ. 2560 

13 จัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จ านวน 
50 อัน ตามโครงการป้องกันไฟป่า 
ต.ท่าสาย 

3,500.00 ตกลงราคาซื้อ แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
3,500.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
3,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

133/2560 
10 ก.พ. 2560 

14 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
โทรทัศน์ เพ่ือใช้งานส านักปลัด 
(ห้องสภา) 

27,500.00 ตกลงราคาซื้อ บจก.สยามนาโนอีเล็ก 
ทริคเซ็นเตอร์ 
27,500.00 

บจก.สยามนาโนอีเล็ก 
ทริคเซ็นเตอร์ 
27,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

134/2560 
10 ก.พ. 2560 

15 จัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้ จ านวน 2 
เครื่อง เพ่ือใช้งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

12,600.00 ตกลงราคาซื้อ สากลการเกษตร 
12,600.00 

สากลการเกษตร 
12,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

135/2560 
16 ก.พ. 2560 

16 จัดซื้อหลังคา ส าหรับสร้างโรงเรือน
เก็บปุ๋ยหมักพร้อมบรรจุ ตาม
โครงการศูนย์เรียนรู้และสาธิตเกษตร
อินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะ 
มูลฝอย 

1,000.00 ตกลงราคาซื้อ นายเลียง  วะยาค า 
1,000.00 

นายเลียง  วะยาค า 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

136/2560 
20 ก.พ. 2560 

 
 
 
 

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

                      ผู้อ านวยการกองคลัง 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันที่...........เดือน.....มีนาคม....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 จัดซื้อกากน้ าตาลส าหรับหมักหัว
เชื้อจุลินทรีย์ตามโครงการศูนย์
เรียนรู้และสาธิตเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ย
หมักชีวภาพจากขยะมูลฝอย  
(ขยะอินทรีย์) 

2,400.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านฟ้ามุ่ย 
2,400.00 

ร้านฟ้ามุ่ย 
2,400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

137/2560 
20 ก.พ. 2560 

18 จัดซื้อเสา คสล. ตามโครงการศูนย์
การเรียนรู้และสาธิตเกษตรฯ 

1,965.00 ตกลงราคาซ้ือ ร้านณัฐกรก่อสร้าง 
1,965.00 

ร้านณัฐกรก่อสร้าง 
1,965.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

138/2560 
20 ก.พ. 2560 

19 จัดซื้อไม้ยูคา ตามโครงการศูนย์การ
เรียนรู้และสาธิตเกษตรอินทรีย์ 

4,215.00 ตกลงราคาซ้ือ ร้าน ส. ไผ่งาม 
4,215.00 

ร้าน ส. ไผ่งาม 
4,215.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

139/2560 
20 ก.พ. 2560 

20 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้งาน
ส านักปลัด ทต.ท่าสาย 

3,450.00 ตกลงราคาซื้อ บจก.วิทวัสการค้า  
3,450.00 

บจก.วิทวัสการค้า  
3,450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

140/2560 
21 ก.พ. 2560 

21 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้งาน
กองคลัง ทต.ท่าสาย 

3,145.00 ตกลงราคาซื้อ บจก.วิทวัสการค้า 
3,145 

บจก.วิทวัสการค้า 
3,145 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

141/2560 
21 ก.พ. 2560 

22 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการ
ศูนย์การเรียนรู้และสาธิตเกษตรฯ 

160.00 ตกลงราคาซื้อ ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
160.00 

ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

143/2560 
24 ก.พ.2560 

 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

23 จัดซื้ออุปกรณ์ในการฝึกอบรมตาม
โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8,300.00 ตกลงราคาซื้อ แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
8,300.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
8,300.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

144/2560 
28 ก.พ. 2560 

24 จัดจ้างขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ 7  

95,000.00 ตกลงราคาจา้ง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
93,000.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
93,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

233/2560 
1 ก.พ. 2560 

25 จัดจ้างซ่อมแซมรางระบายน้ า 
หมู่ 2 บ้านร่องธาร 

64,300.00 ตกลงราคาจา้ง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
64,300.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
64,300.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

234/2560 
1 ก.พ. 2560 

26 จัดจ้างซ่อมเลื่อยยนต์ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 068 58 0002 
ส านักปลัด ทต.ท่าสาย 

2,800.00 ตกลงราคาจา้ง หจก.เชียงราย 
การดับเพลิง 
2,800.00 

หจก.เชียงราย 
การดับเพลิง 
2,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

235/2560 
2 ก.พ. 2560 

 
27 จัดจ้างขุดลอก หมู่ 3 บ้านท่าสาย 

ต าบลท่าสาย 
12,000.0 ตกลงราคาจ้ำง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 

12,000.00 
หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
12,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

236/2560 
2 ก.พ. 2560 

28 
 

จัดจ้างท าป้ายไวนิล ตามโครงการ
เทศบาลสัญจรประจ าปี พ.ศ. 
2560 

450.00 ตกลงราคาจา้ง พู่กันหลวง 
450.00 

พู่กันหลวง 
450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

238/2560 
7 ก.พ. 2560 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

29 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน  
ตามโครงการเทศบาลสัญจรพบ
ประชาชน พ.ศ. 2560 

8,800.00 ตกลงราคาจ้าง นายประจักษ์  ค าทีระ 
8,800.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
8,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

239/2560 
7 ก.พ. 2560 

30 จัดจ้างตรวจเช็คระบบการท างาน
และซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กจ 8809 
เชียงราย 

4,700.00 ตกลงราคาจา้ง เดชาเซอร์วิส 
4,700.00 

เดชาเซอร์วิส 
4,700.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

240/2560 
8 ก.พ. 2560 

31 จัดจ้างสถานที่ ตามโครงการ
เทศบาลสัญจรพบประชาชน  
พ.ศ. 2560 

1,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายบุญปั๋น  วังอินทร์ 
1,000.00 

นายบุญปั๋น  วังอินทร์ 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

241/2560 
8 ก.พ. 2560 

32 จัดจ้างสถานที่ ตามโครงการ
เทศบาลสัญจรพบประชาชน  
พ.ศ. 2560  หมู่ 9 ต.ท่าสาย 

1,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายเมืองมนต์  เกตุแย้ม 
1,000.00 

นายเมืองมนต์  เกตุแย้ม 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

242/2560 
9 ก.พ. 2560 

33 จัดจ้างท าป้ายหยุดการเผา ตาม
โครงการป้องกันไฟป่าต าบลท่าสาย 
จ านวน 13 ป้าย 

6,050.00 ตกลงราคาจา้ง ร้านพิมพ์ดี 
6,050.00 

ร้านพิมพ์ดี 
6,050.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

243/2560 
10 ก.พ. 2560 

34 
 
 

จัดจ้างสถานที่ ตามโครงการ
เทศบาลสัญจรพบประชาชน  
พ.ศ. 2560  หมู่ 2 ต.ท่าสาย 

1,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายวีรัตน์  เตชะน้อย 
1,000.00 

นายวีรัตน์  เตชะน้อย 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

244/2560 
10 ก.พ. 2560 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

35 จัดจ้างท าอาหาร ตามโครงการ
ป้องกันไฟป่าต าบลท่าสาย  
ทต.ท่ำสำย 

2,750.00 ตกลงราคาจา้ง นายประจักษ์  ค าทีระ 
2,750.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
2,750.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

245/2560 
14 ก.พ. 2560 

36 จัดจ้างสถานที่ ตามโครงการเทศบาล
สัญจรพบประชาชน  
พ.ศ. 2560  หมู่ 10 ต.ท่ำสำย 

1,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายชุมพล สลี 
1,000.00 

นายชุมพล สลี 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

246/2560 
14 ก.พ. 2560 

37 จัดจ้างสถานที่ ตามโครงการเทศบาล
สัญจรพบประชาชน  
พ.ศ. 2560  หมู่ 3 ต.ท่ำสำย 

1,000.00 ตกลงราคาจา้ง 
 

นางสาวบงกช  แก้วมา 
1,000.00 

นางสาวบงกช  แก้วมา 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

248/2560 
15 ก.พ. 2560 

 

38 จัดจ้ำงท้ำอำหำรส้ำหรับคณะดูงำน
จำกต้ำบลดอนทรำย อ.โพธำรำม  
จ.รำชบุร ี

1,175.00 ตกลงราคาจา้ง นายประจักษ์  ค าทีระ 
1,175.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
1,175.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

249/2560 
15 ก.พ. 2560 

39 จัดจ้างซ่อมคอมฯ รหัส 416 48 
0010 ส านักปลัด 

2,900.00 ตกลงราคาจา้ง วีแคร์ โซลูชั่น 
2,900.00 

วีแคร์ โซลูชั่น 
2,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

250/2560 
16 ก.พ. 2560 

40 จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัส 416 
48 0015 งานจัดเก็บรายได้     
กองคลัง ทต.ท่าสาย 

800.00 ตกลงราคาจา้ง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
800,00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
800,00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

251/2560 
16 ก.พ. 2560 

 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

41 จัดจ้างสถานที่ ตามโครงการเทศบาล
สัญจรพบประชาชน  
พ.ศ. 2560  หมู่ 6, 12 ต.ทำ่สำย 

1,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายอ้าย  กลาหงส์ 
1,000.00 

นายอ้าย  กลาหงส์ 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

252/2560 
16 ก.พ. 2560 

42 จัดจ้ำงซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน 
หมู่ ๖ ต.ท่ำสำย (เป่ำบ่อบำดำล) 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง ร้านรุ่งทรัพย์ 
วอเตอร์เวิร์ค 
10,000.00 

ร้านรุ่งทรัพย์ 
วอเตอร์เวิร์ค 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

253/2560 
16 ก.พ. 2560 

43 จัดจ้างสถานที่ ตามโครงการเทศบาล
สัญจรพบประชาชน  
พ.ศ. 2560  หมู่ ๔ ต.ท่ำสำย 

1,000.00 ตกลงราคาจา้ง 
 

นายสุรสิทธิ์  เลิศชมพู 
1,000.00 

นายสุรสิทธิ์  เลิศชมพู 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

254/2560 
16 ก.พ. 2560 

44 จัดจ้างสถานที่ ตามโครงการเทศบาล
สัญจรพบประชาชน  
พ.ศ. 2560  หมู่ ๑๑ ต.ท่ำสำย 

1,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายอัฐฐานุกูล   
แสนอามาตร 
1,000.00 

นายอัฐฐานุกูล   
แสนอามาตร 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

255/2560 
21 ก.พ. 2560 

45 จัดจ้างสถานที่ ตามโครงการเทศบาล
สัญจรพบประชาชน  
พ.ศ. 2560  หมู่ ๗ ต.ท่ำสำย 

1,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายเกียรติศักดิ์   
เทพสุรินทร์ 
1,000.00 

นายเกียรติศักดิ์   
เทพสุรินทร์ 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

257/2560 
21 ก.พ. 2560 

46 จัดจ้างสถานที่ ตามโครงการเทศบาล
สัญจรพบประชาชน  
พ.ศ. 2560  หมู่ ๕ ต.ท่ำสำย 

1,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายปั๋น  กุลนา 
1,000.00 

นายปั๋น  กุลนา 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

258/2560 
22 ก.พ. 2560 

47 
 
 

จัดจ้างท าอาหารประชุมสภาเทศบาล
ต าบลท่าสายสมัยสามัญสมัยที่ 1 

2,520.00 ตกลงราคาจา้ง นายประจักษ์  ค าทีระ 
2,520.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
2,520.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

259/2560 
23 ก.พ. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

48 จัดจ้างสถานที่ ตามโครงการเทศบาล
สัญจรพบประชาชน  
พ.ศ. 2560  หมู่ ๘ ต.ท่ำสำย 

1,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายประสิทธิ์  ยอดวงค์ 
1,000.00 

นายประสิทธิ์  ยอดวงค์ 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

260/2560 
23 ก.พ. 2560 

49 จัดจ้ำงท้ำอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง
พร้อมเครื่องดื่ม ตำมโครงกำร
ส่งเสริมศูนย์กลำงกำรเรียนรู้และ
พัฒนำผู้สูงวัยต้ำบลท่ำสำย 

6,800.00 ตกลงราคาจา้ง นางนภาพร  สุขสมัย 
6,800.00 

นางนภาพร  สุขสมัย 
6,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

261/2560 
24 ก.พ. 2560 

50 จัดจ้ำงเปลี่ยนดรั้มเครื่องปริ้นเตอร์ 
หมำยเลขครุภัณฑ์ 41 657 0078 

2,750.00 ตกลงราคาจา้ง 
 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
2,750.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
2,750.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

262/2560 
27 ก.พ. 2560 

51 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายสมศักดิ์  อุดวงค์ 
10,000.00 

นายสมศักดิ์  อุดวงค์ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

205/2560 
31 ม.ค. 2560 

52 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายบุญมี พระทัยกุล 
10,000.00 

นายบุญมี พระทัยกุล 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

206/2560 
31 ม.ค. 2560 

53 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายวรรณชัย ใจกล้า 
10,000.00 

นายวรรณชัย ใจกล้า 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

207/2560 
31 ม.ค. 2560 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

54 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง 
 

นายอุ๊ด  ครองทรัพย์ 
10,000.00 

นายอุ๊ด  ครองทรัพย์ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

208/2560 
31 ม.ค. 2560 

55 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายเสกสรร แซ่เอ๊ียบ 
10,000.00 

นายเสกสรร  แซ่เอ๊ียบ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

209/2560 
31 ม.ค. 2560 

56 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางจีรนัน  เทพวงค์ 
10,000.00 

นางจีรนัน  เทพวงค์ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

210/2560 
31 ม.ค. 2560 

57 จ้างเหมาบริการเพ่ือเก็บขนขยะ 
จ านวน 13 หมู่บ้าน ทต.ท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายวิทยา  จันต๊ะ 
8,000.00 

นายวิทยา  จันต๊ะ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

211/2560 
31 ม.ค. 2650 

58 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป   
เพ่ือช่วยปฏิบัติหน้าที่งานช่างไฟฟ้าฯ 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายอนุกูล  จันกุลี 
8,000.00 

นายอนุกูล  จันกุลี 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

212/2560 
31 ม.ค. 2560 

59 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
และปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

7,500.00 ตกลงราคาจา้ง นางอนัญญา 
สุนทรศิริมั่นคง 
7,500.00 

นางอนัญญา 
สุนทรศิริมั่นคง 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

213/2560 
31 ม.ค. 2560 

 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

60 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงานพัสดุและ
ทรัพย์สินและปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวฐานิตา  เปศรี 
8,000.00 

นางสาวฐานิตา  เปศรี 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

214/2560 
31 ม.ค. 2560 

61 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงานพัสดุและ
ทรัพย์สินและปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

8,000.00 
 

ตกลงราคาจา้ง นางสาวมนฤทัย   
จันทร์ตรี 
8,000.00 

นางสาวมนฤทัย จันท์ตรี 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

215/2560 
31 ม.ค. 2560 

62 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 

216/2560 
31 ม.ค. 2560 

63 จ้างเหมาบริการ เพ่ือท าหน้าที่ภาร
โรง ศพด. ต.ท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายพรม  วงค์มูล 
8,000.00 

นายพรม  วงค์มูล 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

217/2560 
31 ม.ค. 2560 

64 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วยดูแลเด็ก 
ศพด. ต าบลท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวอีสะตะ  
ฤทธิ์มนตรี 
8,000.00 

นางสาวอีสะตะ  
ฤทธิ์มนตรี 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

218/2560 
31 ม.ค. 2560 

65 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วยดูแลเด็ก
ศพด. ต าบลท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวจันทิมา  อนุจร 
8,000.00 

นางสาวจันทิมา  อนุจร 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

219/2560 
31 ม.ค. 2560 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

66 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวรันเท ใจอุ่น 
10,000.00 

นางสาวรันเท ใจอุ่น 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

220/2560 
31 ม.ค. 2560 

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

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายชัยชนะพล 
บุญรักษา 
8,000.00 

นายชัยชนะพล 
บุญรักษา 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

221/2560 
31 ม.ค. 2560 

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

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายประวิทย์   
เตชสุวงค์วรรณ 
8,000.00 
 

นายประวิทย์   
เตชสุวงค์วรรณ 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

222/2560 
31 ม.ค. 2560 

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

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายปัด  อุ่นเรือน 
8,000.00 
 

นายปัด  อุ่นเรือน 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

223/2560 
31 ม.ค. 2560 

 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

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

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายสมศักดิ์  พุทธจันทร์ 
8,000.00 
 

นายสมศักดิ์  พุทธจันทร์ 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

224/2560 
31 ม.ค. 2560 

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

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายสุทธิพงษ์  ศรีสว่าง 
8,000.00 
 

นายสุทธิพงษ์  ศรีสว่าง 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

225/2560 
31 ม.ค. 2560 

72 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  
เพ่ือท าความสะอาดอาคารส านัก
ปลัดและห้องกองช่าง ทต.ท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวฐพิชชา  วัฒนา 
8,000.00 

นางสาวฐพิชชา  วัฒนา 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

226/2560 
31 ม.ค. 2560 

73 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  
เพ่ือปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

8,000.00 
 

ตกลงราคาจา้ง นางสาวอุษณีย์ ค าภีระ 
8,000.00 

นางสาวอุษณีย์ ค าภีระ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

227/2560 
31 ม.ค. 2560 

74 จ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานด้านเอกสารและงาน
ธุรการ ส านักปลัด ทต.ท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวทิพวัลย์  
สุปัญญา 
8,000.00 

นางสาวทิพวัลย์  
สุปัญญา 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

228/2560 
31 ม.ค. 2560 

 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. .....2560...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

75 จ้างเหมาบริการ เพ่ือดูแลรักษา
ต้นไม้สนามหญ้า ทต.ท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายประสิทธิ์  อุ่นใจ 
8,000.00 

นายประสิทธิ์  อุ่นใจ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

229/2560 
31 ม.ค. 2560 

76 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติงาน
ด้านบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวอัญชีพร  
ยามูลเลย 
8,000.00 

นางสาวอัญชีพร  
ยามูลเลย 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

230/2560 
31 ม.ค. 2560 

77 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติงาน
ด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวรุ่งอรุณ  กันธิยะ 
8,000.00 

นางสาวรุ่งอรุณ  กันธิยะ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

231/2560 
31 ม.ค. 2560 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 




