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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....15......เดือน...มกราคม....พ.ศ.....2562...... 

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 

42,125.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
42,125.16 

บริษัท เชียงใหม ่
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
42,125.16 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

037/2562 
29 พ.ย. 2561 

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

5,770.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
5,770.00 

บริษัท แม่กรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
5,770.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

9,200.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
9,200.00 

บริษัท แม่กรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
9,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

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

5,943.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
5,943.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
5,943.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

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

25,084.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
25,084.00 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
25,084.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวดิษรินทร์  ไทยประกอบ) 

เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 
 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....15......เดือน.......มกราคม.......พ.ศ.....2562...... 

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 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

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

160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
160.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

8 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ส านัก
ปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
1 ต.ค. 2561 

9 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กอง
คลัง) 
 
 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2562 
1 ต.ค. 2561 

10 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กอง
ช่าง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2562 
1 ต.ค. 2561 

 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวดิษรินทร์  ไทยประกอบ) 

เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 



 
แบบ สขร.๑ 

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

 วันท่ี......15.....เดือน...มกราคม....พ.ศ. .....2562...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

11 จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับริการประชาชน
หรือผู้มาติดต่อราชการ เดือน ธ.ค. 
2561 

1,725.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,725.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,725.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

039/2562 
30 พ.ย. 2561 

12 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 5 
รายการ เพื่อปรับปรุงห้องร้านค้า
ชุมชน 

1,145.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
1,145.00 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
1,145.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

040/2562 
3 ธ.ค. 2561 

13 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน 10 
รายการ เพื่อปรับปรุงห้องน้ า
ส านักงานทต.ท่าสาย 

9,158.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
9,158.00 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
9,158.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

041/2562 
3 ธ.ค.2561 

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน
กองคลัง จ านวน 4 รายการ 

8,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
8,200.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
8,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

045/2562 
12 ธ.ค. 2561 

15 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สายแจ๊ค) 
1 เส้น 

790.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
790.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
790.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

047/2562 
14 ธ.ค. 2561 

 
16 จัดซื้อวัสดุกิจกรรมที่ 7.3 4)ค่าพันธุ์

ไม้ พันธุ์พืชผักสวนครัว(ใช้ปลูกพืช
สาธิต) 

240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
240.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
240.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

049/2562 
17 ธ.ค. 2561 

 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................                                                                                                                                                                         
(นางสาวดิษรินทร์  ไทยประกอบ) 

เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 
 



 
แบบ สขร.๑ 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน.....ธันวาคม....2561..... 
เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 วันที่.....15......เดือน....มกราคม...พ.ศ.....2562...... 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

17 
 

จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อปรับ
ภูมิทัศน์ 

20,795.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้ในวรรณคดี 
20,795.00 

ร้านไม้ในวรรณคดี 
20,795.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

051/2562 
20 ธ.ค. 2561 

18 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 10,928.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุ
ก่อสร้าง 
10,705.00 

หจก.ผลไสว วัสดุก่อสร้าง
10,705.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

052/2562 
20 ธ.ค. 2561 

19 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) 

9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จี.จี. ซัพพลาย 
9,500.00 

ร้าน จี.จี. ซัพพลาย 
9,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

053/2562 
24 ธ.ค.2561 

20 จัดซื้อยางรถยนต์รถน้ าดับเพลิง 
ทะเบียน 9945 ชร 

52,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เค ยางรถยนต์ 
52,600.00 

หจก.เอส เค ยางรถยนต์ 
52,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

054/2562 
24 ธ.ค. 2561 

21 จ้างท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 
เพื่อน าไปใช้ในการต่อใบอนุญาต
หอพัก 

690.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
690.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
690.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

044/2562 
4 ธ.ค. 2561 

22 จ้างท าตรายางเพื่อใช้ในงานกองช่าง 
จ านวน 5 รายการ 

1,045.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,045.00 

บ.วิทวัสการค้า จ ากัด 
1,045.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

046/2562 
11 ธ.ค. 2561 

 
 

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

(นางสาวดิษรินทร์  ไทยประกอบ) 
เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 

 



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

เทศบาลต าบลท่าสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
วันที่.....15......เดือน....มกราคม.....พ.ศ.....2562...... 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

23 จ้างท าปา้ย ตามโครงการแข่งขันกีฬา 
ศพด. ทต.ท่าสาย 

450.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทีเด็ด 
450.00 
 

ร้าน ทีเด็ด 
450.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

047/2562 
14 ธ.ค. 2561 

24 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ รหัส 416 58 0095 
และโนต้บุ๊ค 416 57 0081 
จ านวน 2 เคร่ืองของกองช่าง 

2,660.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,660.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,660.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

048/2562 
14 ธ.ค. 2561 

25 จ้างตกแต่งสถานที่ ตามโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬา ศพด.ทต.ทา่สาย 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกันต์สินี  สุขแก้ว 
2,000.00 

นางกันต์สินี  สุขแก้ว 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

049/2562 
18 ธ.ค. 2561 

26 จ้างท าปา้ยประชาสัมพันธ์ จ านวน 8 
ป้าย ตามโครงการของขวัญปีใหม่ของ
กระทรวงมหาดไทย 

2,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทีเด็ด 
2,940.00 

ร้าน ทีเด็ด 
2,940.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

050/2562 
18 ธ.ค. 2561 

 จ้างท าปา้ยโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 
ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ 

2,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
2,160.00 

ร้านพิมพ์ดี 
2,160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

051/2562 
18 ธ.ค. 2561 

 จ้างท าอาหารประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 

2,520.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์ ค าทีระ 
2,520.00 

นายประจักษ์ ค าทีระ 
2,520.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

052/2562 
20 ธ.ค. 2561 

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

(นางสาวดิษรินทร์  ไทยประกอบ) 
เจ้าพนักงานพัสดปุฏิบัตงิาน 

 


