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

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

51,817.50 ตกลงราคาซื้อ บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
51,817.50 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
51,817.50 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

363/2560 
22/ส.ค. 2560 

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

6,920.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,920.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,920.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

170/2560 
31/มี.ค. 2560 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

9,000.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
9,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
9,000.00 

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.) 

6,190.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
6,190.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
6,190.00 

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 

7,750.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
7,750.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
7,750.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

173/2560 
31 มี.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

415.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
415.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
415.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

175/2560 
31 มี.ค. 2560 

8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน  
กันยายน  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  กันยำยน   
๒๕๖๐                                                        

1,985.00 ตกลงราคาซื้อ นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,985.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,985.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

362/2560 
22 ส.ค. 2560 

10 จัดซื้อพัดลมระบำยอำกำศติดผนัง 
เพ่ือใช้งำนส้ำนักปลัด ทต.ท่ำสำย 

1,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สินธานี
อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 
1,280.00 

บริษัท สินธานี
อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 
1,280.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2560 
11 ก.ย. 2560 

11 จัดซื้อวัสดุอบรมตำมโครงกำรจัด
อบรมขยะมูลฝอย 
 

808.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
808.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
808.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2560 
11 ก.ย. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

12 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
ศพด. จ านวน 22 รายการ 

4,775.00 เฉพาะเจาะจง ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
4,775.00 

ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
4,775.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2560 
12 ก.ย. 2560 

13 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ใน
การปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้อง
ประชุมดอยปุย ทต.ท่าสาย 

1,220.00 เฉพาะเจาะจง ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
1,220.00 

ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
1,220.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2560 
12 ก.ย. 2560 

14 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนน ามา
ปรับปรุงซ่อมแซมและขัดป้ายบริเวณ
หน้า สนง. ทต.ท่าสาย 

665.00 เฉพาะเจาะจง ผลไสวก่อสร้าง 
665.00 

ผลไสวก่อสร้าง 
665.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2560 
12 ก.ย. 2560 

15 จัดซื้อโต๊ะพนักงานระดับ 3-6 พร้อม
เก้าอ้ี  

4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุขใจ 
4,900.00 

ร้านสุขใจ 
4,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

006/2560 
12 ก.ย. 2560 

16 จัดซื้อโต๊ะรับแขก 28,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุขใจ 
28,580.00 

ร้านสุขใจ 
28,580.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

007/2560 
13 ก.ย. 2560 

17 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อน ามา
ซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ ภายในสนง. 
ทต.ท่าสาย จ านวน 18 รายการ 

3,450.00 เฉพาะเจาะจง ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
3,450.00 

ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
3,450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

008/2560 
20 ก.ย. 2560 

 
 
 
 

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

                      ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

18 
 

จัดซ้อเครื่องสแกนเนอร์ส าหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 1 

19,900.00 เฉพาะเจาะจง เควีซีคอมพิวเตอร์ 
19,900.00 

เควีซีคอมพิวเตอร์ 
19,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

009/2560 
21 ก.ย. 2560 

19 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมช ารุดและรักษา
อาคาร ศพด. จ านวน 5 รายการ 

1,424.00 เฉพาะเจาะจง ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
1,424.00 

ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
1,424.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

010/2560 
21 ก.ย. 2560 

 
20 จัดจ้างเหมาบริการเพ่ือประจ ารถ

น้ าเอนกประสงค์และรถ EMS 
5,700.00 เฉพาะเจาะจง นายวาด  กันยา 

5,700.00 
 

นายวาด  กันยา 
5,700.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2560 
4 ก.ย. 2560 

21 จัดจ้างเหมาบริการเพ่ือดูแลรักษา
ต้นไม้ สนามหญ้า รักษาความ
สะอาดและปิด-เปิด ไฟหนองน้ าสา
ธารณหนองบัว 

5,700.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  ตังแก 
5,700.00 

นายบุญมี  ตังแก 
5,700.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2560 
4 ก.ย. 2560 

22 จัดจ้างท าป้าย ตามโครงการอบรม
วิธีการป้องกันความเสี่ยง/อันตราย
และคัดกรองสุขภาพส าหรับ
พนักงานเก็บขยะคัดแยกขยะ 

850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
850.00 

ร้านพิมพ์ดี 
850.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

005/2560 
11 ก.ย. 2560 

23 จัดจ้างติดตั้งโปรเจคเตอร์ 3,880.00 เฉพาะเจาะจง บจก. สินธาน ี
3,880.00 

บจก. สินธาน ี
3,880.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

006/2560 
11 ก.ย. 2560 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

24 จัดจ้างก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ ทต.ท่าสาย 

 เฉพาะเจาะจง หจก.แสนอาษาก่อสร้าง 
362,000.00 

หจก.แสนอาษาก่อสร้าง 
362,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

007/2560 
11 ก.ย. 2560 

 
25 จัดจ้างท าอาหาร ตามโครงการ

อบรมวิธีการป้องกันความเสี่ยง/
ขยะ 

1,900.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  ค าทีระ 
1,900.- 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
1,900.- 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

008/2560 
13 ก.ย. 2560 

26 จัดจ้างท าเครื่องหมายและอักษรชื่อ
เทศบาลต าบลท่าสาย ส าหรับ
รถยนต์ส่วนกลาง 

6,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่ติ่งเซอร์วิส 
6,000.00 

อู่ติ่งเซอร์วิส 
6,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

009/2560 
15 ก.ย. 2560 

27 
 

จัดจ้างซ่อมแซมถนน คสล.  หมู่ 7 
บ้านป่าหัด 

28,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
28,580.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
28,580.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

010/2560 
15 ก.ย.2560 

28 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงานพัสดุและ
ทรัพย์สินและปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

3,800.00 เฉพาะเจาะจง นางนิรมล  สารทอง 
3,800.00 

นางนิรมล  สารทอง 
3,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

011/2560 
15 ก.ย.2560 

29 จัดจ้างซ่อมแซมฝาปิดท่อ หมู่ 13 
บ้านเวียงกลาง ต.ท่าสาย 

48,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
48,000.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
48,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

012/2560 
27 ก.ย. 2560 

 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

30 จัดจ้างปรับปรุงทางขึ้นบ่อขยะ 
ทต.ท่าสาย 

19,880.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐมนูญ  ยาวิชัย 
19,880.00 

นายรัฐมนูญ  ยาวิชัย 
19,880.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

013/2560 
28 ก.ย. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 




