
 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....กรกฎาคม......2561..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....27......เดือน...สิงหาคม....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้ออาหารเสริม (นม)  ส าหรับ ศพด. 
โรงเรียนบ้านท่าสาย , หัวดอย 

45,270.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
45,270.40 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
45,270.40 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

234/2561 
29 มิ.ย.2561 

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

5,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
5,400.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
5,400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

9,200.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
9,200.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
9,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

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

4,880.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
4,880.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
4,880.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

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

11,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
11,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
11,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

 

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



ผู้อ านวยการกองคลัง 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....กรกฎาคม......2561..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

วันที่.....27......เดือน.......สิงหาคม.......พ.ศ.....2561...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

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

2,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจ ากัด 
2,080.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
2,080.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

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

320.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
320.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
320.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน  
พฤษภาคม  2561 (ส านักปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เช่า) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

025/2561 
31 พ.ค. 2561 

 

9 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน  
พฤษภาคม  2561 (กองคลัง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เช่า) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

026/2561 
31 พ.ค. 2561 

10 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน  
พฤษภาคม  2561 (กองช่าง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เช่า) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

027/2561 
31 พ.ค. 2561 

 

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



ผู้อ านวยการกองคลัง 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....กรกฎาคม......2561..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 วันท่ี.....27......เดือน...สิงหาคม....พ.ศ. .....2561...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

11 จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับริการประชาชน
หรือผู้มาติดต่อราชการ เดือน ก.ค.. 
2561 

2,285.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,285.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,285.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

233/2561 
29 มิ.ย. 2561 

12 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอLED 
จ านวน 2 เครื่อง กองคลัง 

5,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
5,600.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
5,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

235/2561 
5 ก.ค. 2561 

13 จัดซื้อกระจกโค้งมน พร้อมเสาเหล็ก
กลม จ านวน 4 ชุด 

14,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายทวีทรัพย์ 
14,800.00 

หจก.เชียงรายทวีทรัพย์ 
14,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

236/2561 
5 ก.ค. 2561 

14 จัดซื้อกระสอบ โครงการบริหาร
จัดการขยะ 

360.00 เฉพาะเจาะจง นายยอดชาย กาวิละ 
360.00 

นายยอดชาย กาวิละ 
360.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

237/2561 
6 ก.ค. 2561 

15 จัดซื้อต้นรวงผึ้ง เพื่อใช้ปลูกบริเวร
ส านักงาน ทต.ท่าสาย 

4,750.00 เฉพาะเจาะจง นายนิกร รีบพิทักษ์ 
4,750.00 

นายนิกร รีบพิทักษ์ 
4,750.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

238/2561 
9 ก.ค. 2561 

16 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ใน
การจัดท ากิจกรรมการเรียนการสอน
งานเอกสารเกี่ยวกับ ศพด.ทต.ท่า
สาย 

1,220.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,220.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,220.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

239/2561 
9 ก.ค. 2561 

 
 
 

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



                      ผู้อ านวยการกองคลัง 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....กรกฎาคม.....2561..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 วันที่......27.....เดือน.....สิงหาคม...พ.ศ.....2561...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน 
หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว 

906.00 เฉพาะเจาะจง บ.แม่กรณ์ปิโตเลียม 
906.00 

บ.แม่กรณ์ปิโตเลียม 
906.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

240/2561 
9 ก.ค. 2561 

18 จัดซื้อแผ่นเทียน ไส้เทียน 22,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจ สังฆภัณฑ์ 
22,400.00 

ร้านอ านาจ สังฆภัณฑ์ 
22,400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

241/2561 
9 ก.ค. 2561 

19 จัดซื้อวัสดุส านักงาน กองการศึกษา 
29 รายการ 

9,977.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิทวัสกการค้า จ ากัด 
9,977.00 

บ. วิทวัสกการค้า จ ากัด 
9,977.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

242/2561 
9 ก.ค. 2561 

20 จัดซื้อถุงบิ๊กแบ็ค เพ่ือส่งกก าจัด
ขยะอันตราย จ านวน 10 ใบ 

1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
1,800.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
1,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

243/2561 
9 ก.ค. 2561 

21 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับเก็บข้อมูล
และส ารวจต้นไม้ต่าง ๆ ตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

360.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
360.00 
 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
360.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

244/2561 
9 ก.ค.2561 

22 จัดซื้อผ้าริ้ว จ านวน 3 ผืน ตาม
โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียน
พรรษาและแห่เทียนพรรษา 

2,925.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจ  สังฆภัณฑ์ 
2,925.00 

ร้านอ านาจ  สังฆภัณฑ์ 
2,925.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

245/2561 
9 ก.ค. 2561 

 

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

                                                                                                                                                                        (นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....กรกฎาคม.....2560..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

วันที่.....27......เดือน....สิงหาคม.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

23 จัดซื้อหินและทราย โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้า้ 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท่าสาย ทรายงาม 
4,500.00 

ร้านท่าสาย ทรายงาม 
4,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

246/2561 
9 ก.ค.2561 

24 จัดซื้อกระสอบ โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้า้ 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
3,000.00 

ร้าน รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

247/2561 
9 ก.ค.2561 

25 จัดซื้อปูนและท่อ โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ า 

4,370.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุ
ก่อสร้าง 
4,370.00 

หจก.ผลไสว วัสดุ
ก่อสร้าง 
4,370.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

248/2561 
9 ก.ค. 2561 

26 จัดซื้อทราย หิน เพื่อเทพื้นเตาเผา
ขยะ 

2,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุ
ก่อสร้าง 
2,650.00 

หจก.ผลไสว วัสดุ
ก่อสร้าง 
2,650.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

249/2561 
11 ก.ค. 2561 

27 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 8,010.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุ
ก่อสร้าง 
8,010.00 

หจก.ผลไสว วัสดุ
ก่อสร้าง 
8,010.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

250/2561 
11 ก.ค. 2561 

28 จัดซื้อวัสดุส านักงาน(พานพุ่มดอกไม้) 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มวาย ทเว็นตี้ช๊อป 
1,750.00 

ร้านเอ็มวาย ทเว็นตี้ช๊อป 
1,750.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

252/2561 
17 ก.ค. 2561 

 
 
 
 
 
 

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



ผู้อ านวยการกองคลัง 
     แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....กรกฎาคม......2561..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

วันที่......27.....เดือน....สิงหาคม.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

29 จัดซื้อวัสดุส านักงาน (ธงและสมดุลง
นาม) 

4,420.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิทวัสกการค้า จ ากัด 
4,420.00 

บ. วิทวัสกการค้า จ ากัด 
4,420.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

253/2561 
17 ก.ค. 2561 

30 จัดซื้อวัสดุส านักงาน (ผ้าเครป) 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ านาจ  สังฆภัณฑ์ 
6,000.00 

ร้านอ านาจ  สังฆภัณฑ์ 
6,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

254/2561 
17 ก.ค. 2561 

31 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
ฝึกอบรมโครงการฯ 

2,100.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิทวัสกการค้า จ ากัด 
2,100.00 

บ. วิทวัสกการค้า จ ากัด 
2,100.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

257/2561 
26 ก.ค. 2561 

32 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน
ส านักปลัด 

3,770.00 เฉพาะเจาะจง บ. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 
3,770.00 

บ. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
จ ากัด 
3,770.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

258/2561 
26 ก.ค.2561 

 

33 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรม โครงการ 
One Health 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิทวัสกการค้า จ ากัด 
2,000.00 

บ. วิทวัสกการค้า จ ากัด 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

259/2561 
26 ก.ค. 2561 

34 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ล าโพงฮอร์น จ านวน 15 ตัว 

27,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายซาวด์ทีวี 
27,000.00 

หจก.เชียงรายซาวด์ทีวี 
27,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

261/2561 
31 ก.ค. 2561 

 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 



ผู้อ านวยการกองคลัง 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....กรกฎาคม......2561..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

วันที่....27.......เดือน....สิงหาคม.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

35 จ้างซ่อมแซมถนนหมู่ 11 บ้านเวียง
กลาง 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
24,000.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

194/2561 
3 ก.ค. 2561 

36 จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน 3 ปา้ย 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลท่าสาย 

1,028.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พิมพ์ดี 
1,028.00 

ร้าน พิมพ์ดี 
1,028.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

196/2561 
6 ก.ค. 2561 

37 จ้างท าป้ายพระฉายาลักษณ์ 
จ านวน 16 ป้าย 

6,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีเด็ด 
6,400.00 

ร้านทีเด็ด 
6,400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

197/2561 
6 ก.ค. 2561 

38 จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถบรรทุก
ขยะทะเบียน 81-8665 เชียงราย 

3,798.50 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างสุข 
3,798.50 

อู่ช่างสุข 
3,798.50 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

198/2561 
6 ก.ค. 2561 

39 จ้างท าป้ายตามโครงการจัดงาน
ประเพณีหล่อเทียนพรรษาและแห่
เทียนพรรษา ปี 2561 

2,772.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี  
2,772.00 

ร้านพิมพ์ดี  
2,772.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

199/2561 
6 ก.ค. 2561 

40 จ้างท าแบบพิมพ์เทียน 19,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์  ประโยง 
19,200.00 

นายศุภฤกษ์  ประโยง 
19,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

200/2561 
6 ก.ค. 2561 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



 
 

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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....27......เดือน....สิงหาคม.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

46 จ้าวท าป้าย ตามโครงการก่อสร้าง
ฝ่ายชะลอน้ า 

345.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
345.00 

ร้านพิมพ์ดี 
345.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

203/2561 
9 ก.ค. 2561 

47 จ้างซ่อมเคร่ืองปริ้นส์เตอร์ 416 57 
0078 เพื่อใช้งานส านักปลัด 

2,020.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,020.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,020.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

204/2561 
9 ก.ค. 2561 

48 จ้างเปลี่ยนยางรถจักรยนต์ 1กฆ
1847 ชร เพ่ือใช้งานกองคลัง 

720.00 เฉพาะเจาะจง ส.ประสิทธิ์บริการ 
720.00 

ส.ประสิทธิ์บริการ 
720.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

204/2561 
9 ก.ค.2561 

49 จ้างท าป้ายไวนิลตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

288.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
288.00 

ร้านพิมพ์ดี 
288.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

206/2561 
9 ก.ค. 2561 

50 จ้างตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงรถ
กระบะบรรทุกยี่หห้อ HINO 
ทะเบียน 81-9360 เชียงราย 

9,412.79 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงแสง(เชียงราย) 
จ ากัด 
9,412.79 

บ.เชียงแสง(เชียงราย) 
จ ากัด 
9,412.79 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

207/2561 
9 ก.ค. 2561 

 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....กรกฎาคม......2561..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

วันที่.....27......เดือน....สิงหาคม.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

51 จ้างจัดและตกแต่ง ตามโครงการจัด
งานประเพณีหล่อเทียนพรรษา 

7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเต็ม ค าจันทร์ 
7,000.00 

นายบุญเต็ม ค าจันทร์ 
7,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

210/2561 
11 ก.ค. 2561 

52 จ้างท าปา้ยไวนิล จ านวน 2 ปา้ย  480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีเด็ด 
480.00 

ร้านทีเด็ด 
480.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

212/2561 
17 ก.ค. 2561 

53 จ้างท าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
และอาหารกลางวันประชุมสภา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 

3,120.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์ ค าทีระ 
3,120.00 

นายประจักษ์ ค าทีระ 
3,120.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

214/2561 
20 ก.ค. 2561 

54 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา 
รหัส 416-59-0103 

800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

216/2561 
23 ก.ค. 2561 

55 จ้างซ่อมแซมเตาเผาขยะ(ปล่อง
ควัน) 

84,530.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเชีย อีโค เอิร์ท 
จ ากัด 
84,530.00 

บ.เอเชีย อีโค เอิร์ท 
จ ากัด 
84,530.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

218/2561 
31 ก.ค. 2561 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....กรกฎาคม......2561..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

วันที่.....27......เดือน....สิงหาคม.....พ.ศ.....2561...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

56 จ้างท าป้ายโครงการสร้างจิตส านึก
ความซื่อสัตย์ 

486.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีเด็ด 
486.00 

ร้านทีเด็ด 
486.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

219/2561 
31 ก.ค. 2561 

57 จ้างคัดลอกโฉนดที่ดิน เพื่อใช้งาน
จัดเก็บรายได ้

12.745.00 เฉพาะเจาะจง นายทิวา ยี่ภิญโญ 
12,745.00 

นายทิวา ยี่ภิญโญ 
12,745.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

220/2561 
31 ก.ค. 2561 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 


