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

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

80,702.40 ตกลงราคาซื้อ บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
80,702.40 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
80,702.40 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

169/2560 
31 มี.ค. 2560 

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

4,280.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
4,280.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
4,280.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

170/2560 
31 มี.ค. 2560 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

7,200 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
7,200.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
7,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

171/2560 
31 มี.ค. 2560 

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

4,760.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
4,760.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
4,760.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

172/2560 
31 มี.ค. 2560 

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

9,000.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
9,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

173/2560 
31 มี.ค.  2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน......เมษายน......2560..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....พฤษภาคม....พ.ศ.....2560...... 

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) 

800.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยมจ ากัด 
800.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

174/2560 
31 มี.ค. 2560 

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

210.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
210.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
210.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

175/2560 
31 มี.ค. 2560 

8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน  
มีนาคม  2560 

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

หจก.ส.การพิมพ์อินฟอร์ 
เมชั่น เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2560 
31 มี.ค. 2560 

9 จัดซื้อน้้ำดื่มส้ำหรับผู้มำติดต่อ
รำชกำรประจ้ำเดือน  เมษำยน   
๒๕๖๐                                                        

 ตกลงราคาซื้อ พี.พี. อุตสาหกรรม 
 

พี.พี. อุตสาหกรรม 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

168/2560 
31 ม.ีค. 2560 

10 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน เพ่ือใช้งำน
ส้ำนักปลัด ทต.ต้ำบลท่ำสำย 

5,793.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
5,793.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
5,793.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

176/2560 
3 เม.ย. 2560 

11 จัดซื้อวัสดุเกษตร (ดอกเข็ม) เพ่ือใช้
งำนทต.ท่ำสำย 

600.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านไม้ในวรรณคดี 
600.00 

ร้านไม้ในวรรณคดี 
600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

177/2560 
3 เม.ย. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

12 จัดซื้อวัดสุก่อสร้าง ตามโครงการบ้าน
ท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ “เทิดไท้องค์
ราชัน ราชินี” 

2,115.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านณัฐกรก่อสร้าง 
2,115.00 

ร้านณัฐกรก่อสร้าง 
2,115.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

178/2560 
4 เม.ย. 2560 

13 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้งานกอง
คลัง ทต.ท่าสาย 

5,820.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
5,820.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
5,820.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

179/2560 
5 เม.ย. 2560 

14 จัดซื้อวัสดุเกษตร เพ่ือใช้งานใน  
ทต.ท่าสาย 

15,355.00 ตกลงราคาซื้อ ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
15,355.00 

ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
15,355.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

180/2560 
7 เม.ย. 2560 

15 จัดซื้อวัดสุก่อสร้าง ตามโครงการบ้าน
ท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ “เทิดไท้องค์
ราชัน ราชินี” 

1,496.83 ตกลงราคาซื้อ ร้านณัฐกรก่อสร้าง 
1,496.83 

ร้านณัฐกรก่อสร้าง 
1,496.83 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

182/2560 
7 เม.ย. 2560 

16 จัดซื้อบล็อก ตามโครงการบ้าน
ท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ “เทิดไท้องค์
ราชัน ราชินี” 

3,366.00 ตกลงราคาซื้อ บ้านบล็อก 
3,366.00 

บ้านบล็อก 
3,366.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

183/2560 
7 เม.ย. 2560 

17 จัดซื้อ หิน ทราย ตามโครงการบ้าน
ท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ “เทิดไท้องค์
ราชัน ราชินี” 

4,600.00 ตกลงราคาซื้อ ท่าสายทรายงาม 
4,600.00 

ท่าสายทรายงาม 
4,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

184/2560 
7 เม.ย. 2560 

 
 
 
 

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

                      ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

18 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการงานวัน
เทศบาล 

6,690.00 ตกลงราคาซ้ือ แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
7,622.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
7,622.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

188/2560 
19 เม.ย. 2560 

19 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาในการปฐม
พยาบาลของหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

7,890.00 ตกลงราคาซ้ือ หจก.เวชสิน 
7,890.00 

หจก.เวชสิน 
7,890.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

189/2560 
18 เม.ย. 2560 

20 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ส าหรับซ่อมแซม
และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าของ 
ศพด. ทต.ท่าสาย 

625.00 ตกลงราคาซื้อ บจก. จงชัยไลท์ติ้ง 
6,250.00 

บจก. จงชัยไลท์ติ้ง 
6,250.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

191/2560 
19 เม.ย. 2560 

21 จัดซื้อเสา ตามโครงการบ้าน
ท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ “เทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี” 

1,620.00 ตกลงราคาซื้อ ณัฐกรก่อสร้าง 
1,620.00 

ณัฐกรก่อสร้าง 
1,620.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

192/2560 
21 เม.ย. 2560 

22 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับใช้ใน
การซ่อมแซมอาคาร ศพด.1 

1,520.00 ตกลงราคาซื้อ ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
1,520.00 

ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
1,520.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

193/2560 
21 เม.ย. 2560 

 
23 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการ

บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ “เทิด
ไท้องค์ราชัน ราชินี” 

7,225.97 ตกลงราคาซื้อ ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
7,225.97 

ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
7,225.97 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

194/2560 
3 มี.ค. 2560 

 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 



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

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

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

24 จัดซื้อวัสดุคอมฯ เพื่อใช้งานกอง
คลัง ทต.ท่าสาย 

4,550.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ส.การพิมพ์อินฟอร์
เมชั่น เทคโนโลยี 
4,550.00 

หจก.ส.การพิมพ์อินฟอร์
เมชั่น เทคโนโลยี 
4,550.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

196/2560 
24 เม.ย. 2560 

25 จัดซื้อไม้ ม.4 ตามโครงการบ้าน
ท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ “เทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี” 

8,082.00 ตกลงราคาซื้อ หจก. ชร.ววิัฒน์ค้าไม้ 
8,082.00 

หจก. ชร.ววิัฒน์ค้าไม้ 
8,082.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

197/2560 
25 เม.ย. 2560 

26 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการ
บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ “เทิด
ไท้องค์ราชัน ราชินี” 

12,845.24 ตกลงราคาซื้อ ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
12,845.24 

ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
12,845.24 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

198/2560 
25 เม.ย. 2560 

27 จัดซื้อสมาร์ทบอร์ด ม.8 ตาม
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วม
ใจ “เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” 

2,190.00 ตกลงราคาซ้ือ ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
2,190.00 

ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
2,190.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

199/2560 
25 เม.ย. 2560 

28 
 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ม.10 ตาม
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วม
ใจ “เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี”ม.10  
 

4,145.00 ตกลงราคาซื้อ ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
4,145.00 

ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
4,145.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

200/2560 
26 เม.ย. 2560 

29 จัดซื้อไม้ ม.10  ตามโครงการบ้าน
ท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ “เทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี” 

3,360.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ชร. ววิัฒน์ค้าไม้ 
3,360.00 

หจก.ชร. ววิัฒน์ค้าไม้ 
3,360.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

201/2560 
26 เม.ย. 2560 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

30 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ เพ่ือใช้งาน
ส านักปลัด ทต.ท่าสาย 

2,390.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
2,390.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
2,390.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

202/2560 
26 เม.ย. 2560 

31 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ม.13        
ตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ
ร่วมใจ “เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” 

8,258.29 ตกลงราคาซื้อ ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
8,258.29 

ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
8,258.29 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

203/2560 
26 เม.ย. 2560 

32 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
ตามโครงการอบรมหลักสูตรผู้
ควบคุมคุณภาพการผลิตและ
ผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 

1,280.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,280.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,280.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

204/2560 
26 เม.ย. 2560 

33 จัดซื้อชุดตรวจแบคทีเรีย (211) 
 

14,400.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.เวชสิน 
14,400.00 

หจก.เวชสิน 
14,400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

205/2560 
26 เม.ย. 2560 

34 
 
 

จัดซื้อเสา คสล. หมู่ 13  
ตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ
ร่วมใจ “เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” 

1,900.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านณัฐกรก่อสร้าง 
1,900.00 

ร้านณัฐกรก่อสร้าง 
1,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

206/2560 
26 เม.ย. 2560 

35 จัดซื้อหิน-ทราย ม.13 ตาม
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วม
ใจ “เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” 

2,300.00 ตกลงราคาซื้อ ท่าสายทรายงาม 
2,300.00 

ท่าสายทรายงาม 
2,300.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

207/2560 
26 เม.ย. 2560 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

36 จัดซื้อบล็อก ม.13 ตามโครงการ
บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ “เทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี” 

962.50 ตกลงราคาซื้อ บ้านบล็อก 
962.50 

บ้านบล็อก 
962.50 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

208/2560 
26 เม.ย. 2560 

37 จัดซื้อไม้ ม.13 ตามโครงการบ้าน
ท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ “เทิดไท้องค์
ราชัน ราชินี” 

10,086.00 ตกลงราคาซื้อ 
 

หจก. เชียงรายวิวัฒน ์
ค้าไม้ 
10,086.00 

หจก. เชียงรายวิวัฒน์ 
ค้าไม้ 
10,086.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

209/2560 
26 เม.ย. 2560 

38 จัดจ้างท าอาหารประชุม
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ท่าสาย 

250.00 ตกลงราคาจา้ง นายประจักษ์  ค าทีระ 
250.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
250.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

353/2560 
5 เม.ย. 2560 

39 จัดจ้างท าตรายาง เพ่ือใช้ปฏิบัติงาน
ในกองช่าง ทต.ท่าสาย 

310.00 ตกลงราคาจา้ง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
310.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
310.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

354/2560 
7 เม.ย. 2560 

40 จัดจ้ำงท้ำป้ำย ตามโครงการบ้าน
ท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ “เทิดไท้องค์
ราชัน ราชินี” 

168.00 ตกลงราคาจา้ง ร้านพิมพ์ดี 
168.00 
 

ร้านพิมพ์ดี 
168.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

356/2560 
10 เม.ย. 2560 

41 จัดจ้ำงท้ำป้ำยโครงกำรกิจกรรม
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ถนนปลอดภัย
ร่วมใจลดอุบัติเหตุ 

7,460.00 ตกลงราคาจา้ง ร้านพิมพ์ดี 
7,460.00 

ร้านพิมพ์ดี 
7,460.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

357/2560 
10 เม.ย. 2560 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

42 จัดจ้างท าป้ายไวนิล โครงการวัน
เทศบาล ประจ าปี 2560 ทต.ท่า
สาย 

450.00 ตกลงราคาจา้ง พู่กันหลวง 
450.00 

พู่กันหลวง 
450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

359/2560 
19 เม.ย. 2560 

43 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน บล 9945 
เชียงราย 

9,900.00 ตกลงราคาจา้ง อู่ช่างสุข 
9,900.00 

อู่ช่างสุข 
9,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

361/2560 
20 เม.ย. 2560 

44 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กต 1841 
เชียงราย 

9,325.00 ตกลงราคาจา้ง บจก.มาสด้าสินธานี 
9,325.00 

บจก.มาสด้าสินธานี 
9,325.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

361/2560 
20 เม.ย. 2560 

45 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน ตาม
โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3,600.00 ตกลงราคาจา้ง นางกันต์สินี  สุขแก้ว 
3,600.00 

นางกันต์สินี  สุขแก้ว 
3,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

362/2560 
24 เม.ย. 2560 

46 จัดจ้างท าอาหารโครงการวันเทศบาล
ประจ าปี 2560 ทต.ท่าสาย 

19,500.00 ตกลงราคาจา้ง นางวันเย็น  เรือนค า 
19,500.00 

นางวันเย็น  เรือนค า 
19,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

364/2560 
24 เม.ย. 2560 

47 จัดจ้างท าหน้าต่างบ้าน ม.8 ตาม
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ 
“เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี” 

9,500.00 ตกลงราคาจา้ง พงษ์พันธ์อลูมิเนียม 
9,500.00 

พงษ์พันธ์อลูมิเนียม 
9,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

365/2560 
25 เม.ย. 2560 

48 
 
 

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-58-0087 

2,390.00 ตกลงราคา หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
2,390.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
2,390.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

367/2560 
26 เม.ย. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดั
บท่ี 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

49 จัดจ้างท าอาหารตามโครงการ
ส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และ
พัฒนาการผู้สูงวัย 

6,800.00 ตกลงราคาจ้าง นางนภาพร สุขสมัย 
6,800.00 

นางนภาพร สุขสมัย 
6,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

368/2560 
26 เม.ย. 2560 

50 จัดจ้างท าป้ายโครงการอบรม
หลักสูตรผู้ควบคุมและผู้บริหาร
กิจการประปาหมู่บ้าน 

345.00 ตกลงราคาจ้าง ร้านพิมพ์ดี 
345.00 

ร้านพิมพ์ดี 
345.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

369/2560 
26 เม.ย. 2560 

51 จัดจ้างซ่อมแซมตรวจเช็คล้าง
เครื่องปรับอากาศ กองช่าง        
ทต.ท่าสาย 

2,250.00 ตกลงราคาจ้าง ส.เครื่องเย็น 
2,250.00 

ส.เครื่องเย็น 
2,250.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

370/2560 
27 เม.ย. 2560 

52 จัดจ้างซ่อมแซมตรวจเช็คล้าง
เครื่องปรับอากาศ กองคลัง        
ทต.ท่าสาย 

1,600.00 ตกลงราคาจ้าง ส.เครื่องเย็น 
1,600.00 

ส.เครื่องเย็น 
1,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

371/2560 
27 เม.ย. 2560 

53 จัดจ้างซ่อมแซมตรวจเช็คล้าง
เครื่องปรับอากาศ ส านักปลัด        
ทต.ท่าสาย 

4,000.00 ตกลงราคาจ้าง ส.เครื่องเย็น 
4,000.00 

ส.เครื่องเย็น 
4,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

372/2560 
27 เม.ย. 2560 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน....พฤษภาคม.....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 นายสมศักดิ์  อุดวงค์ 
10,000.00 

นายสมศักดิ์  อุดวงค์ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

323/2560 
31 มี.ค. 2560 

55 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 

324/2560 
31 มี.ค. 2560 

56 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 

325/2560 
31 มี.ค. 2560 

57 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 

326/2560 
31 มี.ค. 2560 

58 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวรันเท ใจอุ่น 
10,000.00 

นางสาวรันเท ใจอุ่น 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

327/2560 
31 มี.ค. 2560 

59 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 

328/2560 
31 มี.ค. 2560 

60 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 

329/2560 
31 มี.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

61 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 

330/2560 
31 มี.ค. 2560 

62 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป   
เพ่ือช่วยปฏิบัติหน้าที่งานช่างไฟฟ้าฯ 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายอนุกูล  จันกุลี 
8,000.00 

นายอนุกูล  จันกุลี 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

331/2560 
31 มี.ค. 2560 

63 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
และปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางอนัญญา 
สุนทรศิริมั่นคง 
8,000.00 

นางอนัญญา 
สุนทรศิริมั่นคง 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

332/2560 
31 มี.ค. 2560 

64 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 

333/2560 
31 มี.ค. 2560 

65 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 

334/2560 
31 มี.ค. 2560 

66 จ้างเหมาบริการ เพ่ือท าความสะอาด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่าสาย 

8,000.00  นางกมลสร  เทียมสา 
8,000.00 

นางกมลสร  เทียมสา 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

335/2560 
31 มี.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

67 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 

336/2560 
31 มี.ค. 2560 

68 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 

337/2560 
31 มี.ค. 2560 

69 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 

338/2560 
31 มี.ค. 2560 

70 จ้างเหมาบริการ เพื่อประจ ารถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค์ เพื่อปฏิบัติหนา้ที่
ดับเพลิง ในเขตชุมชนและบา้นเรือน
ราษฎร, ประจ ารถพยาบาลฉุกเฉิน  
(รถ ems) 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายฉลองกรุง  เลิศชมภู 
8,000.00 
 

นายฉลองกรุง  เลิศชมภู 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

339/2560 
31 มี.ค. 2560 

71 จ้างเหมาบริการ เพื่อประจ ารถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค์ เพื่อปฏิบัติหนา้ที่
ดับเพลิง ในเขตชุมชนและบา้นเรือน
ราษฎร, ประจ ารถพยาบาลฉุกเฉิน  
(รถ ems) 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายชัยชนะพล 
บุญรักษา 
8,000.00 

นายชัยชนะพล 
บุญรักษา 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

340/2560 
31 มี.ค. 2560 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

72 จ้างเหมาบริการ เพื่อประจ ารถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค์ เพื่อปฏิบัติหนา้ที่
ดับเพลิง ในเขตชุมชนและบา้นเรือน
ราษฎร, ประจ ารถพยาบาลฉุกเฉิน  
(รถ ems) 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายณรงค์ศักดิ์   
ขยันขาย 
8,000.00 
 

นายณรงค์ศักดิ์   
ขยันขาย 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

341/2560 
31 มี.ค. 2560 

73 จ้างเหมาบริการ เพื่อประจ ารถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค์ เพื่อปฏิบัติหนา้ที่
ดับเพลิง ในเขตชุมชนและบา้นเรือน
ราษฎร, ประจ ารถพยาบาลฉุกเฉิน  
(รถ ems) 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายประวิทย์   
เตชสุวงค์วรรณ 
8,000.00 
 

นายประวิทย์   
เตชสุวงค์วรรณ 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

342/2560 
31 มี.ค. 2560 

74 จ้างเหมาบริการ เพื่อประจ ารถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค์ เพื่อปฏิบัติหนา้ที่
ดับเพลิง ในเขตชุมชนและบา้นเรือน
ราษฎร, ประจ ารถพยาบาลฉุกเฉิน  
(รถ ems) 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายสมศักดิ์  พุทธจันทร์ 
8,000.00 
 

นายสมศักดิ์  พุทธจันทร์ 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

343/2560 
31 มี.ค. 2560 

75 จ้างเหมาบริการ เพื่อประจ ารถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค์ เพื่อปฏิบัติหนา้ที่
ดับเพลิง ในเขตชุมชนและบา้นเรือน
ราษฎร, ประจ ารถพยาบาลฉุกเฉิน  
(รถ ems) 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายสุทธิพงษ์  ศรีสว่าง 
8,000.00 
 

นายสุทธิพงษ์  ศรีสว่าง 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

344/2560 
31 มี.ค. 2560 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

76 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  
เพ่ือท าความสะอาดอาคารส านักปลัด
และห้องกองช่าง ทต.ท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวฐพิชชา  วัฒนา 
8,000.00 

นางสาวฐพิชชา  วัฒนา 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

345/2560 
31 มี.ค. 2560 

77 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 

346/2560 
31 มี.ค. 2560 

78 จ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ด้านเอกสารและงานธุรการ ส านัก
ปลัด ทต.ท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวทิพวัลย์  
สุปัญญา 
8,000.00 

นางสาวทิพวัลย์  
สุปัญญา 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

347/2560 
31 มี.ค. 2560 

79 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน และอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

8000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวนิตยา  วงค์ปิน 
8,000.00 

นางสาวนิตยา  วงค์ปิน 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

348/2560 
31 มี.ค. 2560 

80 จ้างเหมาบริการ เพ่ือดูแลรักษาต้นไม้
สนามหญ้า ทต.ท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายประสิทธิ์  อุ่นใจ 
8,000.00 

นายประสิทธิ์  อุ่นใจ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

350/2560 
31 มี.ค. 2560 

81 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติงาน
ด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวรุ่งอรุณ  กันธิยะ 
8,000.00 

นางสาวรุ่งอรุณ  กันธิยะ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

346/2560 
31 มี.ค. 2560 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 




