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

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

49,350.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
49,350.00 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
49,350.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

294/2560 
30/มิ.ย. 2560 

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

4,735.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
4,735.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
4,735.00 

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.) 

3,160.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
3,160.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
3,160.00 

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 

7,000.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
7,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
7,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็นผู้
มีคุณสมบัติถูกต้อง และเปน็ผู้มี
อาชีพขายโดยตรง 

173/2560 
31 มี.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

420.00 ตกลงราคาซื้อ บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
420.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
420.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

175/2560 
31 มี.ค. 2560 

8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน  
กรกฎาคม  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 

006/2560 
30 มิ.ย. 2560 

9 จัดซื้อน้้ำดื่มส้ำหรับผู้มำติดต่อ
รำชกำรประจ้ำเดือน  กรกฎำคม   
๒๕๖๐                                                        

1,615.00 ตกลงราคาซื้อ นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,615.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,615.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

272/2560 
7 มิ.ย. 2560 

10 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน (กระดำษ
โปสเตอร์) เพื่อใช้งำนกองคลัง 

286.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
286.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
286.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

296/2560 
6 ก.ค. 2560 

11 จัดซื้อวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 5 
รำยกำร เพื่อใช้งำนกองคลัง 

6,208 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
6,208.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
6,208.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

297/2560 
6 ก.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน
กองคลัง 

5,215.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
5,215.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
5,215.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

298/2560 
6 ก.ค. 2560 

13 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา Brother-2950 
จ านวน 1 เครื่อง 

9,990.00 ตกลงราคาซื้อ หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
9,990.00 

หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
9,990.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

301/2560 
11 ก.ค. 2560 

14 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรพืช 

730.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
730.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
730.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

303/2560 
13 ก.ค. 2560 

15 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมตาม
โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้
และพัฒนาผู้สูงวัย ต.ท่าสาย 

400.00 ตกลงราคาซื้อ แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
400.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

305/2560 
18 ก.ค. 2560 

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
รายการ  เพ่ือใช้งานป้องกันฯ 

3,090.00 ตกลงราคาซื้อ หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
3,090.00 

หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
3,090.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

307/2560 
20 ก.ค. 2560 

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 
รายการ เพื่อใช้งานกองช่าง  

12,330.00 ตกลงราคาซื้อ หจก. ส.การพิมพ์อินฟอร์
เมชั่นเทคโนโลยี 
12,330.00 

หจก. ส.การพิมพ์อินฟอร์
เมชั่นเทคโนโลยี 
12,330.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

308/2560 
20 ก.ค. 2560 

 
 
 
 

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

                      ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

18 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 4 
รายการ เพื่อใช้งานกองช่าง 

6,805.00 ตกลงราคาซ้ือ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
6,805.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
6,805.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

309/2560 
20 ก.ค. 2560 

19 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 2 
รายการ เพื่อใช้งานส านักปลัด 

3,940.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
3,940.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
3,940.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

311/2560 
21 ก.ค. 2560 

20 จัดซื้อทรายหยาบ จ านวน 120 
คิว เพ่ือเตรียมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 

36,000.00 ตกลงราคาซื้อ ท่าสายทรายงาม 
36,000.00 

ท่าสายทรายงาม 
36,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

313/2560 
24 ก.ค. 2560 

21 จัดซื้อกระสอบทราย จ านวน 
5,000 ใบ เพื่อเตรียมการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

25,000.00 ตกลงราคาซื้อ หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
25,000.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
25,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

314/2560 
24 ก.ค. 2560 

22 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 8 
รายการ เพื่อใช้งานกองคลัง 

2,104.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
2,104.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
2,104.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

315/2560 
25 ก.ค. 2560 

23 จัดซื้ออุปกรณ์สาธิต ตามโครงการ
ท ารายศรีผ้าประจ าปี พ.ศ. 2560 
ในวันที่ 29 ก.ค. 2560 

4,000.00 ตกลงราคาซื้อ ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
4,000.00 

ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
4,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

316/2560 
25 ก.ค. 2560 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 



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

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

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

24 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 
รายการ เพื่อน ามาใช้ปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ า หนองน้ า
สาธารณะหนองบัว ต.ท่าสาย 

445.00 ตกลงราคาซื้อ ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
445.00 

ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
445.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

317/2560 
26 ก.ค. 2560 

25 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 19 
รายการ  เพ่ือใช้งานกองคลัง ทต.
ท่าสาย 

14,098.00 ตกลงราคาซื้อ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
14,098.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
14,098.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

319/2560 
27 ก.ค. 2560 

26 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
รายการ เพื่อใช้งานกองคลัง 

940.00 ตกลงราคาซ้ือ บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
940.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
940.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

320/2560 
27 ก.ค. 2560 

27 
 

จัดจ้างต่อเติม/ปรับปรุงห้องเพ่ือ
ประกอบอาหารและห้องน้ า ศพด.
ต าบลท่าสาย 

45,500.00 ตกลงราคาจา้ง หจก.ส าเภาทองพัฒนกิจ 
45,500.00 

หจก.ส าเภาทองพัฒนกิจ 
45,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

520/2560 
4 ก.ค. 2560 

28 จัดจ้างเปลี่ยนไฟหน้าด้านขวา ไฟ
หลังคา ไฟเบรก และกรองโซล่า
และตรวจเช็ครถยะ หมายเลข
ทะเบียน 81-8665 ชร 

1,780.00 ตกลงราคาจา้ง นายประมวล  พิมพ์โสดา 
1,780.00 

นายประมวล  พิมพ์โสดา 
1,780.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

523/2560 
5 ก.ค. 2560 

29 จัดจ้างท าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม การประชุม
คณะกรรมการพัฒนา ทต.ท่าสาย 

475.00 ตกลงราคาจา้ง นายประจักษ์  ค าทีระ 
475.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
475.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายรับจา้งโดยตรง 

524/2560 
5 ก.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

30 จัดจ้างตกแต่งรถแห่เทียนตาม
โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียน
พรรษาและแห่เทียนพรรษา 
ประจ าปี 2560 

2,000.00 ตกลงราคำจ้าง นายจันทร์สว่าง  สะตะ 
2,000.00 

นายจันทร์สว่าง  สะตะ 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

525/2560 
5 ก.ค. 2560 

31 จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-46-0002 และ 416-59-
0096 กองช่าง ทต.ท่าสาย 

800.00 ตกลงราคาจา้ง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
8,000.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

526/2560 
6 ก.ค. 2560 

32 จัดจ้างท าปา้ยไวนิล โครงการอบรม
ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพผูส้งูอายุ
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

360.00 ตกลงราคาจา้ง ร้านพิมพ์ดี 
360.00 

ร้านพิมพ์ดี 
360.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

530/2560 
7 ก.ค. 2560 

33 
 
 

จัดจ้างท าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรม
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

7,800.00 ตกลงราคาจา้ง นางวันเย็น  เรือนค า 
7,800.00 

นางวันเย็น  เรือนค า 
7,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

531/2560 
7 ก.ค. 2560 

34 จัดจ้างท าตรายาง จ านวน 14 อัน 
เพ่ือใช้งานใน ทต.ท่าสาย 

2,528.00 ตกลงราคาจา้ง บ. วิทวัสการค้า จ ากัด 
2,528.00 

บ. วิทวัสการค้า จ ากัด 
2,528.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

533/2560 
12 ก.ค. 2560 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

35 จัดจ้างท าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
และอาหารกลางวัน ส าหรับ
คณะกรรมการตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพ  LPA 

3,150.00 ตกลงราคาจา้ง 
 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
3,150.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
3,150.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

534/2560 
12 ก.ค. 2560 

36 จัดจ้างท าป้าย ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

360.00 ตกลงราคาจา้ง ร้านพิมพ์ดี 
360.00 

ร้านพิมพ์ดี 
360.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

536/2560 
13 ก.ค. 2560 

37 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

9,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายประจักษ์  ค าทีระ 
9,000.00 

นายประจักษ์  ค าทีระ 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

537/2560 
13 ก.ค. 2560 

38 จัดจ้ำงท้ำทำงลำดผู้พิกำร ทต.ท่ำสำย 
 

23,000.00 ตกลงราคาจา้ง หจก.ส าเภาทองพัฒนกิจ 
23,000.00 
 

หจก.ส าเภาทองพัฒนกิจ 
23,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

539/2560 
17 ก.ค. 2560 

39 จัดจ้ำงท้ำอำหำร ตำมโครงกำร
ส่งเสริมศูนย์กลำงกำรเรียนรู้และ
พัฒนำผู้สูงวัย ต้ำบลท่ำสำย 

6,800.00 ตกลงราคาจา้ง นางนภาพร  สุขสมัย 
6,800.00 

นางนภาพร  สุขสมัย 
6,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

540/2560 
18 ก.ค. 2560 

40 จัดจ้ำงท้ำตรำยำง เพ่ือใช้งำนจัดเก็บ
รำยได้ กองคลัง ทต.ท่ำสำย 

240.00 ตกลงราคาจา้ง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
240.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
240.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

542/25690 
21 ก.ค. 2560 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....กรกฎาคม......2560..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

41 จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-57-0083 ส านักปลัด 

450.00 ตกลงราคาจา้ง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
450.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

543/2560 
21 ก.ค. 2560 

42 จัดจ้างเปลี่ยน/ซ่อมระบบ
เครื่องปรับอากาศและแตรรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร 
927 เชียงราย 

7,400.00 ตกลงราคาจา้ง เดชา เซอร์วิส 
7,400.00 

เดชา เซอร์วิส 
7,400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

545/2560 
24 ก.ค. 2560 

43 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-56-065 ส านักปลัด 

400.00 ตกลงราคาจา้ง รุ่งโรจน์คอมพิวเตอร์ 
400.00 

รุ่งโรจน์คอมพิวเตอร์ 
400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

546/2560 
25 ก.ค. 2560 

44 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 
0.80x2.50 ม. จ านวน 1 ปา้ย ตาม
โครงการท าบายศรีผ้า ประจ าปี พ.ศ. 
2560 

240.00 ตกลงราคาจา้ง ร้านพิมพ์ดี 
240.00 

ร้านพิมพ์ดี 
240.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

547/2560 
25 ก.ค. 2560 

45 จัดจ้างท าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
และอาหารกลางวันตามโครงการท า
บายศรีผ้าประจ าปี พ.ศ. 2560 

2,625.00 ตกลงราคาจา้ง นางยุพิน  เครือค า 
2,625.00 

นางยุพิน  เครือค า 
2,625.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

548/2560 
25 ก.ค. 2560 

46 
 
 

จัดจ้ำงบ้ำรุงบ้ำรุงรักษำและซ่อมแซม
วิทยุสื่อสำรชนิดมือถือ ก้ำลังส่งไม่
เกิน 5 วัตต์ จ้ำนวน 8 เครื่อง 

8,000.00 ตกลงราคาจา้ง สมาร์ทคอมมูนิเคชั่น 
8,000.00 

สมาร์ทคอมมูนิเคชั่น 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

549/2560 
26 ก.ค. 2560 

 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดั
บท่ี 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

47 จัดจ้ำงตรวจเช็คและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์หมำยเลขครุภัณฑ์  
416-48-0007 ส้ำนักปลัด 

1,530.00 ตกลงราคาจา้ง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
1,350.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
1,350.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

550/2560 
27 ก.ค. 2560 

48 จัดจ้ำงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก 
หมู่ 12 ต้ำบลท่ำสำย 

23,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายรัฐธรรมนูญ 
ยาวิชัย 
23,000.00 

นายรัฐธรรมนูญ 
ยาวิชัย 
23,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

551/2560 
27 ก.ค. 2560 

49 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายสมศักดิ์  อุดวงค์ 
10,000.00 

นายสมศักดิ์  อุดวงค์ 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

486/2560 
30 มิ.ย. 2560 

50 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายบุญมี พระทัยกุล 
10,000.00 

นายบุญมี พระทัยกุล 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

487/2560 
30 มิ.ย. 2560 

51 จ้ำงเหมำบริกำร เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้ำจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติหน้ำที่
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

10,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายวรรณชัย ใจกล้า 
10,000.00 

นายวรรณชัย ใจกล้า 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง 

488/2560 
30 มิ.ย. 2560 

52 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 

489/2560 
30 มิ.ย. 2560 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

55 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 

490/2560 
30 มิ.ย. 2560 

56 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 

491/2560 
30 มิ.ย. 2560 

57 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 

492/2560 
30 มิ.ย. 2560 

58 จ้างเหมาบริการเพ่ือเก็บขนขยะ 
จ านวน 13 หมู่บ้าน ทต.ท่าสาย 

24,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายวิทยา  จันต๊ะ 
24,000.00 

นายวิทยา  จันต๊ะ 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

493/2560 
30 มิ.ย. 2560 

59 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
และปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

24,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางอนัญญา 
สุนทรศิริมั่นคง 
24,000.00 

นางอนัญญา 
สุนทรศิริมั่นคง 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

494/2560 
30 มิ.ย. 2560 

60 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงานพัสดุและ
ทรัพย์สินและปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

24,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางนิรมล  สารทอง 
24,000.00 

นางนิรมล  สารทอง 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

495/2560 
30 มิ.ย. 2560 

 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

61 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงานพัสดุและ
ทรัพย์สินและปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

24,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวมนฤทัย   
จันทร์ตรี 
24,000.00 

นางสาวมนฤทัย จันท์ตรี 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

496/2560 
30 มิ.ย. 2560 

62 จ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
จัดเก็บรายได้ 

24,000.00 ตกลงราคาจา้ง 
 

นายเอกพงษ์  พิกุล 
24,000.00 

นายเอกพงษ์  พิกุล 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

497/2560 
30 มิ.ย. 2560 

63 จ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
จัดเก็บรายได้ 

24,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายนพรัตน์  อ้นน้อย 
24,000.00 

นายนพรัตน์  อ้นน้อย 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

498/2560 
30 มิ.ย. 2560 

64 จ้างเหมาบริการ เพ่ือท าความสะอาด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่าสาย 

24,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางกมลสร  เทียมสา 
24,000.00 

นางกมลสร  เทียมสา 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

499/2560 
30 มิ.ย. 2560 

65 จ้างเหมาบริการ เพ่ือท าหน้าที่ภาร
โรง ศพด. ต.ท่าสาย 

24,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายพรม  วงค์มูล 
24,000.00 

นายพรม  วงค์มูล 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

500/2560 
30 มิ.ย. 2560 

66 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วยดูแลเด็ก 
ศพด. ต าบลท่าสาย 

24,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวอีสะตะ  
ฤทธิ์มนตรี 
24,000.00 

นางสาวอีสะตะ  
ฤทธิ์มนตร ี
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

501/2560 
30 มิ.ย. 2560 

 
 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

67 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วยดูแลเด็ก
ศพด. ต าบลท่าสาย 

24,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวจันทิมา  อนุจร 
24,000.00 

นางสาวจันทิมา  อนุจร 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

502/2560 
30 มิ.ย. 2560 

68 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป   
เพ่ือช่วยปฏิบัติหน้าที่งานช่างไฟฟ้าฯ 

24,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายอนุกูล  จันกุลี 
24,000.00 

นายอนุกูล  จันกุลี 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

503/2560 
30 มิ.ย. 2560 

69 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  
เพ่ือท าความสะอาดอาคารส านักปลัด
และห้องกองช่าง ทต.ท่าสาย 

24,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวฐพิชชา  วัฒนา 
24,000.00 

นางสาวฐพิชชา  วัฒนา 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

504/2560 
30 มิ.ย. 2560 

70 จัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป  
เพ่ือปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

24,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวอุษณีย์ ค าภีระ 
24,000.00 

นางสาวอุษณีย์ ค าภีระ 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

505/2560 
30 มิ.ย. 2560 

71 จ้างเหมาบริการ เพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ด้านเอกสารและงานธุรการ ส านัก
ปลัด ทต.ท่าสาย 

24,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวทิพวัลย์  
สุปัญญา 
24,000.00 

นางสาวทิพวัลย์  
สุปัญญา 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

506/2560 
30 มิ.ย. 2560 

72 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน และอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

24,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวนิตยา  วงค์ปิน 
24,000.00 

นางสาวนิตยา  วงค์ปิน 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

507/2560 
30 มิ.ย. 2560 

73 จัดจ้างเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติงาน
ด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

24,000.00 ตกลงราคาจา้ง นางสาวรุ่งอรุณ  กันธิยะ 
24,000.00 

นางสาวรุ่งอรุณ  กันธิยะ 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

508/2560 
30 มิ.ย. 2560 

 
 

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

ผู้อ านวยการกองคลัง 



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

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

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

74 จ้างเหมาบริการ เพื่อดูแลรักษาต้นไม้
สนามหญ้า ทต.ท่าสาย 

24,000.00 ตกลงราคาจ้าง นายประสิทธิ์  อุ่นใจ 
24,000.00 

นายประสิทธิ์  อุ่นใจ 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

509/2560 
30 มิ.ย. 2560 

75 จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติยามรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ รักษา
ความสะอาด ดูแลรักษาตน้ไม้เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ทต.ท่าสาย 

24,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายประสิทธิ์   
จันทนจนิดา 
24,000.00 

นายประสิทธิ์   
จันทนจนิดา 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

510/2560 
30 มิ.ย. 2560 

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

24,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายฉลองกรุง  เลิศชมภู 
24,000.00 

นายฉลองกรุง  เลิศชมพู 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

511/2560 
30 มิ.ย. 2560 

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

24,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายชัยชนะพล 
บุญรักษา 
24,000.00 

นายชัยชนะพล 
บุญรักษา 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

512/2560 
30 มิ.ย. 2560 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 
 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....กรกฎาคม......2560..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่...........เดือน....สิงหาคม.....พ.ศ.....2560...... 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

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

24,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายณรงค์ศักดิ์   
ขยันขาย 
24,000.00 

นายณรงค์ศักดิ์   
ขยันขาย 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

513/2560 
30 มิ.ย. 2560 

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

24,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายประวิทย์   
เตชสุวงค์วรรณ 
24,000.00 

นายประวิทย์   
เตชสุวงค์วรรณ 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

514/2560 
30 มิ.ย. 2560 

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

24,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายสมศักดิ์  พุทธจันทร์ 
24,000.00 

นายสมศักดิ์  พุทธจันทร์ 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

515/2560 
30 มิ.ย. 2560 

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

24,000.00 ตกลงราคาจา้ง นายสุทธิพงษ์  ศรีสว่าง 
24,000.00 

นายสุทธิพงษ์  ศรีสว่าง 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งโดยตรง 

516/2560 
30 มิ.ย. 2560 

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

(นางจันทรา  สุภาวสิทธิ์) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 




