
แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน....พฤศจิกายน......2559..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน...ธันวาคม....พ.ศ.....255๙...... 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้ออาหารเสริม (นม)  ส าหรับ
โรงเรียนบ้านท่าสาย และ 
โรงเรียนบ้านหัวดอย 

42,848.96 ตกลงราคาซื้อ บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
42,848.96 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
42,848.96 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

036/2560 
31 ต.ค. 2559 

2 ซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่าสาย 

13,028.40 ตกลงราคาซื้อ บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
13,028.40 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
13,028.40 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

036/2560 
31 ต.ค. 2559 

 
3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 

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

6,700.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,700.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,700.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

037/2560 
31 ต.ค. 2559 

 

4 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

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

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
7,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

038/25560 
31 ต.ค. 2559 

5 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 

039/2560 
31 ต.ค. 2559 

 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน......ตุลาคม......255๙..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

วันที่...........เดือน.....พฤศจิกายน....พ.ศ.....2559...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

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

7,000.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
7,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
7,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

040/2560 
31 ต.ค. 2559 

7 
 
 

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

2,400.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
2,400.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

041/2560 
31 ต.ค. 2559 

8 
 
 
 

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

290.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
290.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
290.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

042/2560 
3 ต.ค. 2559 

 

9 
 
 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน 
พฤศจิกายน 2559 

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

หจก.ส.การพิมพ์อินฟอร์ 
เมชั่น เทคโนโลย ี
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2560 
3 ต.ค. 2559 

10 ซื้อหมึกเพื่อใช้งานป้องกันฯ  
ส านักปลัด ทต.ทา่สาย 

5,665.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
5,665.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
5,665.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

046/2560 
2 พ.ย. 2559 

11 ซื้อวัสดุส านักงาน และจัดสถานที่ 
เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและผูม้า
ติดต่อ เพื่อถวายอาลัย 

2,400.00 ตกลงราคาซื้อ แฟนซี แฟบริค 
2,400.00 

แฟนซี แฟบริค 
2,400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

048/2560 
3 พ.ย. 2559 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....พฤศจิกายน......2559..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันท่ี...........เดือน....ธันวาคม....พ.ศ.....2559...... 

 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

12 ซื้อวัสดุส านักงาน และจัดสถานที่ 
เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและผูม้า
ติดต่อ เพื่อถวายอาลัย 

1,200.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านทองนพคุณ 
1,200.00 

ร้านทองนพคุณ 
1,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

049/2560 
3 พ.ย. 2559 

13 ซื้อวัสดุส านักงาน และจัดสถานที่ 
เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและผูม้า
ติดต่อ เพื่อถวายอาลัย 

2,510.00 ตกลงราคาซื้อ แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
2,510.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
2,510.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

051/2560 
3 พ.ย. 2559 

14 ซื้อวัสดุส านักงาน และจัดสถานที่ 
เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและผูม้า
ติดต่อ เพื่อถวายอาลัย 

130.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
130.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
130.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

051/2560 
3 พ.ย. 2559 

15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สังกะสี เบอร์ 28 
จ านวน 1 แผ่น ส าหรับซ่อมแซม
ประตูห้องน้ าโรงคัดแยกขยะ 

380.00 ตกลงราคาซื้อ ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
380.00 

ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
380.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

052/2560 
3 พ.ย. 2559 

16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 12  
รายการ เพื่อใช้ปรับปรุงห้องน้ า 
ทต.ท่าสาย 

4,409.00 ตกลงราคาซื้อ ผลไสววัสดุก่อสร้าง
4,409.00 

ผลไสววัสดุก่อสร้าง
4,409.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

053/2560 
3 พ.ย. 2559 

 

17 
 
 

ซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้งาน ส านัก
ปลัด ทต.ท่าสาย 

8,875.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
8,875.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
8,875.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

056/2560 
8 พ.ย. 2559 

 
 
 
 

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

                      ผู้อ านวยการกองคลัง 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันที่...........เดือน.....ธันวาคม....พ.ศ.....2559...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

18 ซื้ออุปกรณ์การการอบรม
คณะท างานและแกนน า ต.ท่าสาย 
ตามโครงการ ต.ท่าสายสะอาด
ประชารัฐร่วมใจสู่การจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน 

957.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
957.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
957.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

057/2560 
8 พ.ย./2559 

19 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรม
ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดเก็บ
รายได้ พ.ศ. 2560 

3,350.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
3,350.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
3,350.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

058/2560 
10 พ.ย. 2559 

20 ซื้อกล้องวัดระยะเลเซอร์ เพ่ือใช้
งานจัดเก็บรายได้กองคลัง  
ทต.ท่าสาย 

20,500.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
20,500.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
20,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

059/2560 
14 พ.ย. 2559 

21 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสร้างจิต
อาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ทต.ท่าสาย 

2,950.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
2,950.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
2,950.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

061/2560 
16 พ.ย. 2559 

22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือใช้งาน 
ทต.ท่าสาย 

15,333.00 ตกลงราคาซื้อ แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
15,333.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
15,333.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

062/2560 
16 พ.ย. 2559 

23 ซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้งานใน 
กองคลัง ทต.ท่าสาย 

6,502.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
6,502.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
6,502.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

063/2560 
16 พ.ย. 2559 

 
 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



แบบ สขร.๑ 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....พฤศจิกายน......2559..... 

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....255๙...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สี จ านวน 2 ราย 
เพ่ือใช้ทากระถางปลูกไม้ดอกไม้
ประดับหน้าป้าย ทต.ท่าสาย 

1,250.00 ตกลงราคาซื้อ ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
1,250.00 

ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
1,250.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

064/2560 
17 พ.ย. 2559 

25 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล เพ่ือใช้
งานกองช่าง ทต.ท่าสาย 

7,490.00 ตกลงราคาซื้อ บ.สยามนาโนอิเล็กทริค
เซ็นเตอร์ จ ากัด 
7,490.00 

บ.สยามนาโนอิเล็กทริค
เซ็นเตอร์ จ ากัด 
7,490.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

066/2560 
21 พ.ย. 2559 

26 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ใน
การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ตามท่ีได้รับร้องเรียนจากราษฎรใน
ต าบลท่าสาย 

44,951.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.จงชัยการไฟฟ้า 
44,951.00 

หจก.จงชัยการไฟฟ้า 
44,951.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

067/2560 
30 พ.ย. 2559 

 

27 ซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้งานส านัก
ปลัด จ านวน 2 รายการ 

3,645.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
3,645.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
3,645.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

069/2560 
30 พ.ย. 2559 

28 ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการ
แต่งกระทงบริเวณป้ายหน้า
ส านักงาน และใช้ในการจัดสวน  
2 รายการ 

3,000.00 ตกลงราคาซื้อ ร้านไม้ในวรรณคดี 
3,000.00 

ร้านไม้ในวรรณคดี 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

070/2560 
30 พ.ย. 2559 

29 จ้างท าป้ายไวนิล เพื่อถวายความ
อาลัย จ านวน 3 ป้าย 

4,120.00 ตกลงราคาจ้าง พู่กันหลวง 
4,120.00 

พู่กันหลวง 
4,120.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

056/2559 
1 พ.ย. 2559 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....พฤศจิกายน......255๙..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....255๙...... 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

30 จ้างเหมาบริการ เพ่ือคัดแยกขยะ
ก าจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

10,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายสมศักดิ์  อุดวงค์ 
10,000.00 

นายสมศักดิ์  อุดวงค์ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

067/2559 
1 พ.ย. 2559 

31 จ้างเหมาบริการ เพ่ือคัดแยกขยะ
ก าจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายบุญมี พระทัยกุล 
10,000.00 

นายบุญมี พระทัยกุล 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

068/2560 
1 พ.ย. 2559 

32 จ้างเหมาบริการ เพ่ือคัดแยกขยะ
ก าจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายวรรณชัย ใจกล้า 
10,000.00 

นายวรรณชัย ใจกล้า 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

059/2560 
1 พ.ย. 2559 

33 จ้างเหมาบริการ เพ่ือคัดแยกขยะ
ก าจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง 
 

นายอุ๊ด  ครองทรัพย์ 
10,000.00 

นายอุ๊ด  ครองทรัพย์ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

060/2560 
1 พ.ย. 2559 

34 จ้างเหมาบริการ เพ่ือคัดแยกขยะ
ก าจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวรันเท ใจอุ่น 
10,000.00 

นางสาวรันเท ใจอุ่น 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

061/2560 
1 พ.ย. 2559 

35 จ้างเหมาบริการ เพ่ือคัดแยกขยะ
ก าจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายเสกสรร แซ่เอ๊ียบ 
10,000.00 

นายเสกสรร  แซ่เอ๊ียบ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

062/2560 
1 พ.ย. 2559 

 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....255๙...... 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

36 จ้างเหมาบริการ เพ่ือคัดแยกขยะ
ก าจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางจีรนัน  เทพวงค์ 
10,000.00 

นางจีรนัน  เทพวงค์ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

063/2560 
1 พ.ย. 2559 

37 จัดจ้างเหมาคนงานทั่วไป พนักงาน 
ท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ต.ท่าสาย 

7,500.00 
 

ตกลงราคาจา้ง นางสาวกลมสร   
เทียมสา 
7,500.00 

นางสาวกลมสร เทียมสา 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

064/2560 
1 พ.ย. 2559 

38 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 

065/2560 
1 พ.ย. 2559 

39 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 

066/2560 
1 พ.ย. 2559 

40 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป   
เพ่ือช่วยปฏิบัติหน้าที่งานช่างไฟฟ้าฯ 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายอนุกูล  จันกุลี 
8,000.00 

นายอนุกูล  จันกุลี 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

066/2560 
1 พ.ย. 2559 

41 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

7,500.00 ตกลงราคาจา้ง นางอนัญญา 
สุนทรศิริมั่นคง 
7,500.00 

นางอนัญญา 
สุนทรศิริมั่นคง 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

068/2560 
1 พ.ย. 2559 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....255๙...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

42 จัดจ้างเหมาคนงานทั่วไป  ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
กองการศึกษาในการจัดท าฎีกา
เบิกจ่าย 

8,000.00 
 

ตกลงราคาจา้ง นางสาวมนฤทัย   
จันทร์ตรี 
8,000.00 

นางสาวมนฤทัย จันท์ตรี 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

069/2560 
1 พ.ย. 2559 

43 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวฐานิตา  เปศรี 
8,000.00 

นางสาวฐานิตา  เปศรี 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

070/2560 
1 พ.ย. 2559 

44 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 

071/2560 
1 พ.ย. 2559 

45 จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมระบบแอร์
รถยนต์ส่วนกลางหมายเลข
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 

2,900.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวอัมพร  คลาปูน 
8,000.00 

นางสาวอัมพร  คลาปูน 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

072/2560 
1 พ.ย. 2559 

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

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายชัยชนะพล 
บุญรักษา 
8,000.00 

นายชัยชนะพล 
บุญรักษา 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

074/2560 
1 พ.ย. 2559 

 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....255๙...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

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

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายประวิทย์   
เตชสุวงค์วรรณ 
8,000.00 
 

นายประวิทย์   
เตชสุวงค์วรรณ 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

075/2560 
1 พ.ย. 2559 

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

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายปัด  อุ่นเรือน 
8,000.00 
 

นายปัด  อุ่นเรือน 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

076/2560 
1 พ.ย. 2559 

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

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายสมศักดิ์  พุทธจันทร์ 
8,000.00 
 

นายสมศักดิ์  พุทธจันทร์ 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

077/2560 
1 พ.ย. 2559 

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

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายสุทธิพงษ์  ศรีสว่าง 
8,000.00 
 

นายสุทธิพงษ์  ศรีสว่าง 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

078/2560 
1 พ.ย. 2559 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ. .....255๙...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

51 จ้างเหมาบริการ เพ่ือดูแลรักษา
ต้นไม้สนามหญ้า ทต.ท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายประสิทธิ์  อุ่นใจ 
8,000.00 

นายประสิทธิ์  อุ่นใจ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

079/2560 
1 พ.ย. 2559 

52 จ้างเหมาบริการ เพื่อดูแลรักษาต้นไม้
สนามหญา้ ทต.ท่าสาย และรักษา
ความสะอาด เปิด-ปิดไฟฟา้หนองน้ า
สาธารณหนองบัว 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายสอง  ค าภิโล 
8,000.00 

นายสอง  ค าภิโล 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

080/2560 
1 พ.ย. 2559 

53 จ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานด้านเอกสารและงาน
ธุรการ ส านักปลัด ทต.ท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวทิพวัลย์  
สุปัญญา 
8,000.00 

นางสาวทิพวัลย์  
สุปัญญา 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

081/2560 
1 พ.ย. 2559 

54 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 

082/2560 
1 พ.ย. 2559 

55 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติงาน
ด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวรุ่งอรุณ  กันธิยะ 
8,000.00 

นางสาวรุ่งอรุณ  กันธิยะ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

083/2560 
1 พ.ย. 2559 

56 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติงาน
ด้านบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวอัญชีพร  
ยามูลเลย 
8,000.00 

นางสาวอัญชีพร  
ยามูลเลย 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

084/2560 
1 พ.ย. 2559 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....255๙...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

57 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  
เพ่ือท าความสะอาดอาคารส านัก
ปลัดและห้องกองช่าง ทต.ท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวฐพิชชา  วัฒนา 
8,000.00 

นางสาวฐพิชชา  วัฒนา 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

085/2560 
1 พ.ย. 2559 

58 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อ
ท าความสะอาดห้องกองคลัง ห้อง
กิจการสภา ห้อผู้สูงอายุ ห้อง
ประชุมดอยปุย ทต.ท่าสาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวนิตยา  วงค์ปิน 
8,000.00 

นางสาวนิตยา  วงค์ปิน 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

086/2560 
1 พ.ย. 2559 

59 จ้างเหมาบริการเพื่อเก็บขนขยะมูล
ฝอย จ านวน 13 หมู่บ้าน และปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายวิทยา  จันต๊ะ 
8,000.00 

นายวิทยา  จันต๊ะ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

087/2560 
1 พ.ย. 2559 

60 จัดจ้างท าปา้ยไวนิล เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์การลงทะเบียน
ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  ทต.ท่าสาย 

1,350.00 ตกลงราคาจา้ง พู่กันหลวง 
1,350.00 

พู่กันหลวง 
1,350.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

089/2560 
2 พ.ย. 2559 

61 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางนั่งส่วน
บุคคลเกิน 7 คน หมายเลขทะเบียน 
นข 2161 จ านวน 8 รายการ 

9,000.00 ตกลงราคาจา้ง พี.อาร์. ออดิโอ 
9,000.00 

พี.อาร์. ออดิโอ 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

091/2560 
3 พ.ย. 2559 

62 จ้างท าปา้ยอบรมตามโครงการ  
ทต.ท่าสายสะอาดประชารฐร่วมใจสู่
การจัดการขยะอย่างยั่งยนื 

450.00 ตกลงราคาจา้ง พู่กันหลวง 
450.00 

พู่กันหลวง 
450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

094/2560 
8 พ.ย. 2559 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....255๙...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

63 จ้างท าอาหารตามโครงการทต.ท่าสาย
สะอาดประชารฐร่วมใจสู่การจัดการ
ขยะอย่างยั่งยนื 

9,750.00 ตกลงราคาจา้ง นางประมวล  ชุ่มแก้ว 
9,750.00 

นางประมวล  ชุ่มแก้ว 
9,750.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

096/2560 
10 พ.ย. 2559 

64 จ้างท าปา้ยไวนิล ตามโครงการอบรม
ด้านกฎหมายเพื่อพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ พ.ศ. 2560 

306.00 ตกลงราคาจา้ง พู่กันหลวง 
306.00 

พู่กันหลวง 
306.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

097/2560 
11 พ.ย. 2559 

65 จ้างท าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม (mou) 

3,900.00 ตกลงราคาจา้ง นายประจักษ์  ค าทีระ 
3,900.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
3,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

100/2560 
15 พ.ย. 2559 

66 จ้างท าอาหารกลางวัน ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม (mou) 

7,500.00 ตกลงราคาจา้ง ครัวทุ่งเศรษฐี 
7,500.00 

ครัวทุ่งเศรษฐี 
7,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

101/2560 
15 พ.ย. 2559 

67 จ้างท าอาหารว่าง อาหารกลางวนั 
ส าหรับการประชุคณะกรรมการ
สนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลท่าสาย 

840.00 ตกลงราคาจา้ง นายประจักษ์  ท าทีระ 
840.00 

นายประจักษ์  ท าทีระ 
840.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

102/2560 
16 พ.ย. 2559 

68 จ้างท าอาหารตามโครงสร้างจติอาสา
เพื่อพัฒนาชุมชน จ านวน 52 คน 

6,760.00 ตกลงราคาจา้ง นางวันเย็น  เรือนค า 
6,760.00 

นางวันเย็น  เรือนค า 
6,760.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

103/2560 
16 พ.ย. 2559 

69 จัดจ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธ์การ
ช าระภาษี จ านวน 2 ป้าย 

780.00 ตกลงราคาจา้ง นายเสาร์แก้ว  จักรค า 
780.00 

นายเสาร์แก้ว  จักรค า 
780.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

104/2560 
17 พ.ย. 2559 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....255๙...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

70 จ้างท าอาหารว่าง ส าหรับประชมุ
คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนา ทต. ท่าสาย  

425.00 ตกลงราคาจา้ง นายประจักษ์  ค าทีระ 
425.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
425.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

107/2560 
21 พ.ย. 2559 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 




