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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน...กันยายน....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 , หัวดอย 

54,285.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
54,285.00 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
54,285.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

321/2560 
31/ก.ค. 2560 

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 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
5,320.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
5,320.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

170/2560 
31/มี.ค. 2560 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

7,200.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
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.) 

4,960.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
4,960.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
4,960.00 

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 

4,000.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
4,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
4,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

173/2560 
31 มี.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

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

2,400.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจ ากัด 
2,400.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
2,400.00 

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) 

560.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
560.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
560.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

175/2560 
31 มี.ค. 2560 

8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน  
สิงหาคม  2560 

3,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

008/2560 
1 ส.ค. 2560 

9 จัดซื้อน้้ำดื่มส้ำหรับผู้มำติดต่อ
รำชกำรประจ้ำเดือน  สิงหำคม   
๒๕๖๐                                                        

2,170.00 ตกลงราคาซื้อ นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,170.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,170.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

362/2560 
22 ส.ค. 2560 

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งำน
จัดเก็บรำยได้ กองคลัง ทต.ท่ำสำย 

295.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
295.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
295.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

322/2560 
2 ส.ค. 2560 

11 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน เพ่ือใช้ในงำน
จัดเก็บรำยได้ กองคลัง ทต.ท่ำสำย 

575.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
575.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
575.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

323/2560 
2 ส.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

12 จัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการ
จัดเก็บเอกสาร และปฏิบัติงาน   
กองช่าง ทต.ท่าสาย 

7,590.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
7,590.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
7,590.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

324/2560 
2 ส.ค. 2560 

13 จัดซื้อวัสดุคอมฯ เพื่อใช้งานกองช่าง  590.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า  จ ากัด 
590.00 

บ.วิทวัสการค้า  จ ากัด 
590.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

325/2560 
2 ส.ค. 2560 

14 จัดซื้อวัสดุคอมฯ เพื่อใช้งาน
ตรวจสอบภายใน, งานบุคลากร 
จ านวน 3 รายการ 

3,450.00 ตกลงราคาซื้อ หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
3,450.00 

หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
3,450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

326/2560 
4 ส.ค. 2560 

15 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ภายใน
ส านักปลัด ทต.ท่าสาย จ านวน 1 
รายการ 

3,800.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
3,800.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
3,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

327/2560 
4 ส.ค. 2560 

16 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ภายใน
ส านักปลัด ทต.ท่าสาย จ านวน 8 
รายการ 

7,934.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
7,934.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
7,934.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

328/2560 
4 ส.ค. 2560 

17 จัดซื้อวัสดุการเกา๖ร (ตาข่ายกรอง
แสง) 

5,850.00 ตกลงราคาซื้อ หจก. รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
5,850.00 

หจก. รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
5,850.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

329/2560 
4 ส.ค. 2560 

 
 
 
 

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

                      ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

18 จัดซื้อตู้เอกสาร เพ่ือใช้งานกอง
การศึกษา จ านวน  2  หลัง 

7,000.00 ตกลงราคาซ้ือ หจก. เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
7,000.00 

หจก. เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
7,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

330/2560 
4 ส.ค. 2560 

19 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน
กองคลัง ทต.ท่าสาย 

10,410.00 ตกลงราคาซื้อ หจก. เควีซีคอมพิวเตอร์ 
10,410.00 

หจก. เควีซีคอมพิวเตอร์ 
10,410.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

332/2560 
7 ส.ค. 2560 

20 จัดซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ 
หน้ากากอนามัย (ผ้าปิดจมูก) 
จ านวน 13 กล่อง  

1,950.00 ตกลงราคาซื้อ แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
1,950.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
1,950.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

333/2560 
7 ส.ค. 2560 

21 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพ่ือใช้งานภายใน
อาคารส านักงาน (ชั้นบน) 

260.00 ตกลงราคาซื้อ ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
260.00 

ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
260.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

335/2560 
8 ส.ค. 2560 

22 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 15 
รายการ เพื่อใช้งานกองการศึกษา
และ ศพด. 

10,620.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
10,620.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
10,620.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

336/2560 
9 ส.ค. 2560 

23 จัดซื้อวัสดุคอมฯ เพื่อใช้งานกองกร
ศึกษา และศพด. จ านวน 5 
รายการ 

6,050.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
6,050.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
6,050.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

337/2560 
9 ส.ค. 2560 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 



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

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

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

24 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือใช้
งาน ศพด. จ านวน 20 รายการ 

12,730.00 ตกลงราคาซื้อ แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
12,730.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
12,730.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

338/2560 
9 ส.ค. 2560 

25 จัดซื้อวัสดุคอมฯ เพื่อใช้งาน ศพด. 
จ านวน 2 รายการ 

1,800.00 ตกลงราคาซื้อ หจก. ส.การพิมพ์อินฟอร์
เมชั่น เทคโนโลยี 
1,800.00 

หจก. ส.การพิมพ์อินฟอร์
เมชั่น เทคโนโลยี 
1,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

339/2560 
9 ส.ค. 2560 

26 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ
ศูนย์การเรียนรู้และสาธิต
การเกษตรอินทรีย์ 

3,350.00 ตกลงราคาซ้ือ หจก. รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
3,350.00 

หจก. รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
3,350.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

340/2560 
11 ส.ค. 2560 

27 
 

จัดซื้อผงหมึก เพ่ือใช้งาน กอง
การศึกษาและ ศพด. 

4,500.00 ตกลงราคาซื้อ บจก. ไทยเบสท์ 
(2009) 
4,500.00 

บจก. ไทยเบสท์ 
(2009) 
4,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

342/2560 
15 ส.ค. 2560 

28 จัดซื้อวัสดุส านักงาน ฐานดอกรัก 
16 นิ้ว สีน้ าตาล เพื่อใช้งานในกอง
การศึกษา จ านวน 4 อัน 

1,580.00 ตกลงราคาซื้อ บ. เทพวัลย์กรุ๊ป 
(1995) จ ากัด 
1,580.00 

บ. เทพวัลย์กรุ๊ป 
(1995) จ ากัด 
1,580.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

343/2560 
15 ส.ค. 2560 

29 ซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะมูล
ฝอยตามโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและขยะอันตราย 

6,820.00 ตกลงราคาซื้อ แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
6,820.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
6,820.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

345/2560 
18 ส.ค. 2560 

 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



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

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

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

30 จัดซื้ออุปกรณ์ในการก าจัดขยะ
อันตราย เพื่อขนส่งไปก าจัด ตาม
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

1,455.00 ตกลงราคำซ้ือ แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
1,455.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
1,455.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

346/2560 
18 ส.ค. 2560 

31 จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นกล้าดอก
ดาวเรือง) ส าหรับปลูกในพ้ืนที่ 
สนง. ทต.ท่าสาย และบริเวณพ้ืนที่
ในหมู่บ้าน จ านวน 13 หมู่บ้าน 

9,500.00 ตกลงราคาซื้อ นายอุดม  สุภาอิน 
9,500.00 

นายอุดม  สุภาอิน 
9,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

347/2560 
18 ส.ค. 2560 

32 จัดซื้อวัสดุไฟฟา้ เพื่อใช้ในการ
ซ่อมแซมระบบไฟฟา้สาธารณะ  
จ านวน 8 รายการ 

13,666.00 ตกลงราคาซื้อ บ. จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด 
13,666.00 

บ. จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด 
13,666.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

348/2560 
21 ส.ค. 2560 

33 
 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  
(กล้องวงจรปิด) จ านวน 1 ชดุ 

55,000.00 ตกลงราคาซื้อ พี.อาร์.ออดิโอ 
55,000.00 

พี.อาร์.ออดิโอ 
55,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

349/2560 
21 ส.ค. 2560 

34 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) 

11,500.00 ตกลงราคาซื้อ บจก.สินธานี 
อีเล็กทรอนิกส์ 
11,500.00 

บจก.สินธานี 
อีเล็กทรอนิกส์ 
11,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

350/2560 
21 ส.ค. 2560 

35 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  
(ชุดดับเพลิงและชุดอุปกรณ์ฉีด
น้ ายาโฟม) 

84,285.00 ตกลงราคาซื้อ สมาร์ทคอมมูนิเคชั่น 
84,285.00 

สมาร์ทคอมมูนิเคชั่น 
84,285.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

351/2560 
21 ส.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

36 จัดซื้อวัดสุดับเพลิง น้ ายาดับเพลิง 
ชนิดโฟม จ านวน 2 แกลลอน 

16,610.00 ตกลงราคาซื้อ 
 

สมาร์ทคอมมูนิเคชั่น 
16,610.00 

สมาร์ทคอมมูนิเคชั่น 
16,610.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

352/2560 
21 ส.ค. 2560 

37 จัดซื้อวัสดุคอมฯ เพื่อใช้งานในกอง
ช่าง จ านวน 4 รายการ 

4,320.00 ตกลงราคาซื้อ หจก. ส.การพิมพ์อินฟอร์
เมชั่นเทคโนโลยี 
4,320.00 

หจก. ส.การพิมพ์อินฟอร์
เมชั่นเทคโนโลยี 
4,320.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

353/2560 
21 ส.ค. 2560 

38 จัดซื้อวัสดุคอมฯ เพื่อใช้งำนกอง
กำรศึกษำและ ศพด. จ้ำนวน 1 
รำยกำร 

1,650.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,650.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,650.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

354/2560 
21 ส.ค. 2560 

39 จัดซื้อวัสดุคอมฯ เพื่อใช้ในงำนกอง
กำรศึกษำ และ ศพด. จ้ำนวน 5 
รำยกำร 

2,510.00 ตกลงราคาซื้อ หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,510.00 

หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,510.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

355/2560 
21 ส.ค. 2560 

40 จัดซื้อหนังสือ สื่อ วำรสำร 
หนังสือพิมพ์เอกสำร ตำมโครงกำร
ศูนย์กำรเรียนรู้และบริกำรชุมชน  
ต.ท่ำสำย  

30,000.00 ตกลงราคาซื้อ บ. ดวงกมล บุ๊คส์ 
เชียงราย จ ากัด 
30,000.00 

บ. ดวงกมล บุ๊คส์ 
เชียงราย จ ากัด 
30,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

356/2560 
21 ส.ค. 2560 

41 จัดซื้อน้้ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือผสม
สำรเคมีส้ำหรับพ่นก้ำจัดยุงลำย
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

5,233.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
5,233.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
5,233.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

357/2560 
21 ส.ค. 2560 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

42 จัดซื้ออุปกรณ์การอบรม ตาม
โครงการแร่ใยหิน 

1,950.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,950.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,950.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

359/2560 
22 ส.ค. 2560 

43 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้งานใน
ส านักปลัด จ านวน 2 รายการ 

12,585.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
12,585.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
12,585.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

360/2560 
22 ส.ค. 2560 

44 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุขยะ
อันตราย เพื่อส่งไปก าจัด 

500.00 ตกลงราคาซื้อ นายยอดชาย  กาวิละ 
500.00 

นายยอดชาย  กาวิละ 
500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

361/2560 
22 ส.ค. 2560 

45 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ผู้บริหาร 
บุคลากร สภา จ านวน 3 ป้าย 

445.00 ตกลงราคาจา้ง ร้านพิมพ์ดี 
445.00 

ร้านพิมพ์ดี 
445.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

560/2560 
1 ส.ค. 2560 

46 จัดจ้างซ่อมปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother 
DCP-J 140 w รหัส 416 56 
0075 ของ ศพด. ทต.ท่าสาย 

1,200.00 ตกลงราคาจา้ง หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,200.00 

หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

561/2560 
7 ส.ค. 2560 

47 จัดจ้างซ่อมแซมถนนและพ้ืนที่จอด
รถโดยลงหินย่อยพร้อมปรับเกลี่ย  
ทต.ท่าสาย 

30,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายรัฐธรรมนูญ  ยาวิชัย 
30,000.00 

นายรัฐธรรมนูญ  ยาวิชัย 
30,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

562/2560 
7 ส.ค. 2560 

48 จัดจ้างติดฟิล์มกระจก บริเวณประตู
ทางเข้าห้องส านักปลัด เทศบาล
ต าบลท่าสาย 4 บาน 

4,800.00 ตกลงราคาจา้ง พี.อาร์. ออดิโอ 
4,800.00 

พี.อาร์. ออดิโอ 
4,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

563/2560 
8 ส.ค. 2560 

 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดั
บท่ี 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

49 จัดจ้ำงท้ำป้ำยไวนิล พระบรมฉำยำ
ลักษณ์พระบรมรำชินีนำถ 

345.00 ตกลงราคาจา้ง ร้านพิมพ์ดี 
345.00 

ร้านพิมพ์ดี 
345.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

564/2560 
10 ส.ค. 2560 

50 จัดจ้ำงตรวจเช็ค และซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ กลังคลัง หมำยเลข 
ครุภัณฑ์ 416 52 0032 

400.00 ตกลงราคาจา้ง หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
400.00 

หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

566/2560 
11 ส.ค. 2560 

51 จัดจ้ำงลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
ภำยใน ต้ำบลท่ำสำย 

120,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายรัฐธรรมนูญ  ยาวิชัย 
120,000.00 

นายรัฐธรรมนูญ  ยาวิชัย 
120,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

567/2560 
11 ส.ค. 2560 

52 จัดจ้ำงลงหินคลุก หมู่ 6 บ้ำนหัวดอย 
ต.ท่ำสำย 

44,800.00 ตกลงราคาจา้ง นายรัฐธรรมนูญ  ยาวิชัย 
44,800.00 

นายรัฐธรรมนูญ  ยาวิชัย 
44,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

568/2560 
16 ส.ค. 2560 

53 จ้ำงท้ำอำหำร ตำมโครงกำรส่งเสริม
ศูนย์กลำงกำรเรียนรู้และพัฒนำผู้สูง
วัย ในวันที่ 31 ส.ค. 2560 

6,800.00 ตกลงราคาจา้ง นางนภาพร  สุขสมัย 
6,800.00 

นางนภาพร  สุขสมัย 
6,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

569/2560 
16 ส.ค. 2560 

54 จัดจ้ำงท้ำอำหำรพร้อมเครื่องดื่ม
อำหำรกลำงวันส้ำหรับประชุมสภำ 
ทต.ท่ำสำย สมัยสำมัญสมัยที่ 3 ใน
วันที่ 17 สิงหำคม 2560 

2,990.00 ตกลงราคาจา้ง 
 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
2,990.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
2,990.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

570/2560 
17 ส.ค. 2560 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

56 จัดจ้างเปลี่ยนไส้กรองรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 81-8665 ชร จ านวน 1 
ลูก 

490.00 ตกลงราคาจา้ง อู่เจริญเซอร์วิส 
490.00 
 

อู่เจริญเซอร์วิส 
490.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

571/2560 
17 ส.ค. 2560 

57 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ ขยะมูล
ฝอย (ขน ย้ายขยะอันตรายส่งไป
ก าจัด) จ านวน 1 ป้าย 

370.00 ตกลงราคาจา้ง ร้านพิมพ์ดี 
370.00 

ร้าน370.00พิมพ์ดี เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

574/2560 
21 ส.ค. 2560 

58 จัดจ้างเหมาก าจัดวัชพืช 15,000.00 ตกลงราคาจา้ง หจก. พิมพ์ทรัพย์ทวี 
15,000.00 

หจก. พิมพ์ทรัพย์ทวี 
15,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

575/2560 
21 ส.ค. 2560 

59 จัดจ้างก่อสร้างอาคารเก็บขยะอันตราย 73,000.00 ตกลงราคาจา้ง หจก. แสนอาษาก่อสร้าง 
73,000.00 

หจก. แสนอาษาก่อสร้าง 
73,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

576/2560 
21 ส.ค. 2560 

60 จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องน้ า
สาธารณะ ทต.ทา่สาย 

12,500.00 ตกลงราคาจา้ง หจก.ส าเภาทองพัฒนกิจ 
12,500.00 

หจก.ส าเภาทองพัฒนกิจ 
12,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

578/2560 
22 ส.ค. 2560 

61 จัดจ้างปรับปรุงทางขึน้ –ลง บ่อขยะ 13,900.00 ตกลงราคาจา้ง นายรัฐธรรมนูญ  ยาวิชยั 
13,900.00 

นายรัฐธรรมนูญ  ยาวิชยั 
13,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

579/2560 
22 ส.ค. 2560 

62 จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ รหัส 416 57 0083 

450.00 ตกลงราคาจา้ง หจก.เชียงรายซัพพลาย 
450.00 

หจก.เชียงรายซัพพลาย 
450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

580/2560 
22 ส.ค. 2560 

 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

63 จัดจ้างท าปา้ยไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการร่วมใจใส่ใจแร่ใยหิน เพื่อ
สุขภาพ 

450.00 ตกลงราคาจา้ง พู่กันหลวง 
450.00 

พู่กันหลวง 
450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

581/2560 
581/2560 

64 จัดจ้างท าอาหารตามโครงการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ แร่ใยหิน 

12,350.00 ตกลงราคาจา้ง 
 

นางวันเย็น  เรือนค า 
12,350.00 

นางวันเย็น  เรือนค า 
12,350.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

582/2560 
22 ส.ค. 2560 

65 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 

552/2560 
31 ก.ค. 2560 

66 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 

553/2560 
31 ก.ค. 2560 

67 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 

554/2560 
31 ก.ค. 2560 

68 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 

555/2560 
31 ก.ค. 2560 

 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

69 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวรันเท ใจอุ่น 
10,000.00 

นางรันเท จันต๊ะ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

556/2560 
31 ก.ค. 2560 

70 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 

557/2560 
31 ก.ค. 2560 

71 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 

558/2560 
31 ก.ค. 2560 

72 จัดจ้ำงท้ำอำหำรประชุมสภำ  
ทต.ท่ำสำย วันที่ 28 ส.ค. 2560 

2,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลาบก านัน 
2,520.00 

ร้านลาบก านัน 
2,520.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

592/2560 
25 ส.ค. 2560 

 
 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 




