
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลทําสาย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

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

56,491.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
56,491.68 

บริษัท เชียงใหม ํ
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
56,491.68 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2562 
1 ต.ค. 2561 

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

9,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
9,000.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
9,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

3 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

9,200.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
9,200.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
9,200.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

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

4,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
4,080.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
4,080.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

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

12,932.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
12,932.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
12,932.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 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 
(รถตู๎) (กองการศึกษา) 

3,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจ ากัด 
3,080.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
3,080.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

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

320.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
320.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
320.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

8 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (ส านัก
ปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
1 ต.ค. 2561 

9 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (กอง
คลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2562 
1 ต.ค. 2561 

10 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (กอง
ชําง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2562 
1 ต.ค. 2561 

 
 

11 จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับริการ
ประชาชนหรือผู๎มาติดตํอราชการ 
เดือน ต.ค. 2561 

2,465.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,465.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,465.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

 



 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

12 ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช๎งานจัดเก็บ
รายได๎ 
 

8,660.00 เฉพาะเจาะจง กรมการปกครอง 
8,660.00 

กรมการปกครอง 
8,660.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2562 
1 ต.ค. 2561 

13 ซื้อเครื่องรันนิ่ง เพ่ือใช๎งานจัดเก็บ
รายได๎ 

470.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค๎า จ ากัด 
470.00 

บ.วิทวัสกการค๎า จ ากัด 
470.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2562 
11 ต.ค. 2561 

14 ซื้อล าโพง จ านวน 2 อัน เพ่ือใช๎งาน
หมูํ 10 บ๎านห๎วยฮ๎อม 

7,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญทาพาณิชย์ 
7,000.00 

หจก.บุญทาพาณิชย์ 
7,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

008/2562 
16 ต.ค. 2561 

15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
กลํอง 

7,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งราย ซัพพลาย
เซอร์วิส 
7,600.00 

หจก.เม็งราย ซัพพลาย
เซอร์วิส 
7,600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

009/2562 
16 ต.ค. 2561 

16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรม
สัมมนาฯ 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค๎า จ ากัด 
3,000.00 

บ.วิทวัสกการค๎า จ ากัด 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

010/2562 
16 ต.ค. 2561 

17 
 

ซื้อวัสดุส านักงาน กองคลัง จ านวน 9 
รายการ 

1,561.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค๎า จ ากัด 
1,561.00 

บ.วิทวัสกการค๎า จ ากัด 
1,561.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

012/2562 
18 ต.ค. 2561 

18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองคลัง จ านวน 2 
รายการ 

1,596.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค๎า จ ากัด 
1,596.00 

บ.วิทวัสกการค๎า จ ากัด 
1,596.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

013/2562 
18 ต.ค. 2561 

 
 
 

 



 
 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

19 ซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช๎งานส านัก
ปลัด จ านวน 2 รายการ 

5,805.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค๎า จ ากัด 
5,805.00 

บ.วิทวัสกการค๎า จ ากัด 
5,805.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

015/2562 
26 ต.ค. 2561 

20 จ๎างถํายเอกสารพร๎อมเย็บเลํม
ส าเนาเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจําย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

6,900.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถํายเอกสารมงคล 
6,900.00 

รา๎นถํายเอกสารมงคล 
6,900.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2562 
1 ต.ค. 2561 

21 จ๎างตํออายุเว็ปไซต์ 4,000.00 เฉพาะเจาะจง เชียงรายเอ็นเตอร์ซอฟต์ 
4,000.00 

เชียงรายเอ็นเตอร์ซอฟต์ 
4,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

006/2562 
1 ต.ค. 2561 

22 จ๎างท าตรายาง เพ่ือใช๎จํายเงินเบี้ย
ยังชีพ 

5,265.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค๎า จ ากัด 
5,265.00 

บ.วิทวัสกการค๎า จ ากัด 
5,265.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

007/2562 
2 ต.ค. 2561 

23 จ๎างอาหารวํางและเครื่องดื่ม ส าหรับ
ประชุมคณะกรรมการพฒันา
เทศบาลต าบลทําสาย 

475.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์ ค าทีระ 
475.00 

นายประจักษ์ ค าทีระ 
475.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

008/2562 
3 ต.ค. 2561 

24 จ๎างซํอมแซมเคร่ืองปรับอากาศ กอง
คลัง 

3,650.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเย็น 
3,650.00 

ส.เครื่องเย็น 
3,650.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

011/2562 
4 ต.ค. 2561 

25 จ๎างท าอาหารประชุมสภา สมัยสามัญ
ที่ 4 

2,520.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์ ค าทีระ 
2,520.00 

นายประจักษ์ ค าทีระ 
2,520.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

012/2562 
5 ต.ค. 2561 

 

 
 



 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

26 ซํอมเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช๎งาน
ป้องกัน 

800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

015/2562 
8 ต.ค. 2561 

27 ซํอมรถยนต์สํวนกลางทะเบยีน กจ 
809 ชร 

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประมวล พิมโสดา 
1,000.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

016/2562 
8 ต.ค. 2561 

28 จ๎างเหมารถโดยสารไมํประจ าทาง 
ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาให๎
ความรู๎และทัศนศึกษาฯลฯ ระหวําง
วันที่ 19-20 ต.ค. 2561 

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงรายบุษยมาส 
20,000.00 

บจก.เชียงรายบุษยมาส 
20,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

019/2562 
16 ต.ค. 2561 

29 จ๎างท าปา้ยประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 
ป้าย ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาฯ 

2,360.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านทีเด็ด 
2,360.00 

ร๎านทีเด็ด 
2,360.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

020/2562 
16 ต.ค. 2561 

30 จ๎างท าปา้ยโครงการและปา้ย
ประชาสัมพนัธ์ ตามโครงการจัด
กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหะเนื่องใน
วันออกพรรษา 

1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านทีเด็ด 
1,440.00 

ร๎านทีเด็ด 
1,440.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

022/2562 
18 ต.ค. 2561 

31 จ๎างเหมาท าพวงมาลา ตาม
โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพจนา  ภูริโรจน์ 
1,000.00 

นางพจนา  ภูริโรจน์ 
1,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

023/2562 
22 ต.ค. 2561 

32 จ๎างซํอมรถ นข 2161 ชร 1,260.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์ แก๎วอ๎าย 
1,260.00 

นายจิรศักดิ์ แก๎วอ๎าย 
1,260.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

025/2562 
24 ต.ค. 2561 



 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

33 จ๎างอาหารวํางและเครื่องดื่ม
ประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

300.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์ ค าทีระ 
300.00 

นายประจักษ์ ค าทีระ 
300.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

026/2562 
24 ต.ค. 2561 

34 จ๎างซํอมเลื่อยโซํยนต์ ใช๎งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จ านวน 2 เครื่อง 

2,630.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านจิตรเจริญ 
2,630.00 

ร๎านจิตรเจริญ 
2,630.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

028/2562 
26 ต.ค. 2561 

35 จ๎างเปลี่ยนถํายน้ ามนัเครื่องรถ
ทะเบียน กร 927 ชร 

4,854.59 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต๎าเชียงราย 
4,854.59 

บ.โตโยต๎าเชียงราย 
4,854.59 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

029/2562 
29 .ต.ค. 2561 

36 ซื้ออาหารเสริม (นม)  ส าหรับ 
ศพด. 
โรงเรียนบ๎านทําสาย , หัวดอย 

 
49,797.00 

 
 

เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
49,797.00 

บริษัท เชียงใหม ํ
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
49,797.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

017/2562 
31 ต.ค. 2561 

37 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย (รถ
ต๎ู) รถจักรยานยนต์ทะเบียน ขงร 
784 ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ๎า (ส านักปลัด) 

6,900.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,900.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,900.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

38 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 
8665  

11,500.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
11,500.00 

บรษิัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
11,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 



 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

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

6,160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 

6,160.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
6,160.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎

มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

40 ซื้อวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย 

(ปภ.) 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

18,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 

18,000.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
18,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎

มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

41 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 

(รถตู๎) (กองการศึกษา) 

4,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจ ากัด 

4,080.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 

4,080.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ

เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

42 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฆ 
1847 เชียงราย ทะเบียน 1 กข 

3802 เชียงราย(กองคลัง) 

480.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 

480.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 

480.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ

เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

43 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (ส านัก
ปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 

3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ

เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
1 ต.ค. 2561 

 
 
 



 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

44 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (กอง
คลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2562 
1 ต.ค. 2561 

45 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (กอง
ชําง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2562 
1 ต.ค. 2561 

46 จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับริการ
ประชาชนหรือผู๎มาติดตํอราชการ 
เดือน พ.ย. 2561 

1,915.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,915.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,915.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

018/2562 
31 ต.ค. 2561 

47 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎
งานกองคลัง 

6,220.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
6,220.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
6,220.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

020/2562 
2 พ.ย. 2561 

48 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง
(กระจก)หน๎ารถพร๎อมติดตั้ง
กระจก ทะเบียน 180 ชร 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กระจกรถยนต์ พร
ประเสริฐการชําง 
4,500.00 

หจก.กระจกรถยนต์ 
พรประเสริฐการชําง 
4,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

021/2562 
2 พ.ย. 2561 

49 จัดซื้อวัสดุส านักงานกองชําง 
จ านวน 21 รายการ 

10,436.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค๎า จ ากัด 
10,436.00 

บ.วิทวัสกการค๎า จ ากัด 
10,436.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

024/2562 
6 พ.ย. 2561 

 
 
 



 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

50 จัดซื้ออุปกรณ์เก็บรวบรวม คัด
แยกและก าจัดขยะ 

6,506.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแพรภูมิ-มินิมาร์ท 
6,506.00 

ร๎านแพรภูมิ-มินิมาร์ท 
6,506.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

025/2562 
7 พ.ย. 2561 

51 จัดซื้ออุปกรณ์ ตามโครงการศูนย์
การเรียนรู๎และสาธิตเกษตร
อินทรีย์ (กิจกรรมที่ 7.3.3) 

1,720.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
1,720.00 

หจก.ผลไสววัสดุ
กํอสร๎าง 
1,720.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

026/2561 
7 พ.ย. 2561 

52 จัดซื้อทรายอะเบท 3.040.00 เฉพาะเจาะจง บ.เวิลด์เคมีคอลซัพพลาย 
จ ากัด 
3.040.00 

บ.เวิลด์เคมีคอลซัพพ
ลาย จ ากัด 
3.040.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

027/2562 
7 พ.ย. 2561 

53 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช๎งาน
ส านักปลัด 

3,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
3,450.00 

บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
3,450.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

028/2562 
8 พ.ย.2561 

54 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎
งานส านักปลัด 

1,390.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,390.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
1,390.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

029/2562 
8 พ.ย. 2561 

55 จัดซื้อน้ ายาพํนหมอกควัน จ านวน 
6 ขวด 

3,787.80 เฉพาะเจาะจง บ.เวิลด์ เคมีคอล ซัพพลาย 
จ ากัด 
3,787.80 

บ.เวิลด์ เคมีคอล ซัพ
พลาย จ ากัด 
3,787.80 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

031/2562 
22 พ.ย. 2561 

56 จัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง(ลวด) 382.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
382.00 
 

หจก.ผลไสววัสดุ
กํอสร๎าง 
382.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

032/2562 
22 พ.ย. 2561 

 
 



 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

57 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 
รายการ 

11,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
11,160.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
11,160.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

033/2562 
23 พ.ย. 2561 

58 จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิยุ กองชาํง
เทศบาลต าบลทําสาย 

46,610.00 เฉพาะเจาะจง บ. จงชัย ไลท์ติ้ง จ ากัด 
46,610.00 

บ. จงชัย ไลท์ติ้ง จ ากัด 
46,610.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

034/2562 
23 พ.ย. 2561 

59 จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 

23,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
23,900.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
23,900.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

036/2562 
26 พ.ย. 2561 

60 จ๎างซํอมรถทะเบียน กจ 8809 ชร 800.00 เฉพาะเจาะจง นายประมวล พิมโสดา 
800.00 

นายประมวล พิมโสดา 
800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

033/2562 
2 พ.ย. 2561 

61 จ๎างตรวจเช็คและซํอมแซม
คอมพิวเตอร์ รหัส 416 58 
0095 และ416 57 0081 ของ
กองชําง 

680.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
680.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
680.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

063/2562 
14 พ.ย. 2561 

62 จ๎างท าตรายาง เพื่อใช๎งานกองคลัง 1,860.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
1,860.00 

บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
1,860.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

038/2562 
22 พ.ย. 2561 

63 จ๎างย๎ายแพเครื่องสูบน้ า 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโชคชัย แสงอาทิตย์ 
15,000.00 

นายโชคชัย 
แสงอาทติย์ 
15,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

039/2562 
23 พ.ย.2561 

 
 



 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

64 จ๎างท าโครงการป้ายไม๎
ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 
ประจ าปี 2562 

800.00 เฉพาะเจาะจง ปรายฟ้าโครงไม๎ 
800.00 

ปรายฟ้าโครงไม๎ 
800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

041/2562 
28 พ.ย. 2561 

65 จ๎างท าอาหารวํางและเครื่องดื่ม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ทต.
ทําสาย 

475.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์ ค าทีระ 
475.00 

นายประจักษ์ ค าทีระ 
475.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

042/2562 
29 พ.ย. 2561 

66 ซื้ออาหารเสริม (นม)  ส าหรับ 
ศพด. 
โรงเรียนบ๎านทําสาย , หัวดอย 

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

บริษัท เชียงใหม ํ
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
42,125.16 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

037/2562 
29 พ.ย. 2561 

67 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 
(รถตู๎) 
รถจักรยานยนต์ทะเบียน ขงร 
784 
ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ๎า (ส านักปลัด) 

5,770.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
5,770.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
5,770.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

68 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 
8665  

9,200.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
9,200.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
9,200.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

 
 
 



 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

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

5,943.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
5,943.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
5,943.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

70 ซื้อวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย 
(ปภ.) 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

25,084.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
25,084.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
25,084.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

71 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู๎) (กองการศึกษา) 

2,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจ ากัด 
2,080.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
2,080.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

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

160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
160.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
160.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

73 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (ส านัก
ปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
1 ต.ค. 2561 

 
 

 
 
 



 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

74 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (กอง
คลัง) 
 
 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2562 
1 ต.ค. 2561 

75 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (กอง
ชําง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2562 
1 ต.ค. 2561 

76 จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับริการ
ประชาชนหรือผู๎มาติดตํอราชการ 
เดือน ธ.ค. 2561 

1,725.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,725.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,725.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

039/2562 
30 พ.ย. 2561 

77 จัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง จ านวน 5 
รายการ เพื่อปรับปรุงห๎องร๎านค๎า
ชุมชน 

1,145.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
1,145.00 

หจก.ผลไสววัสดุ
กํอสร๎าง 
1,145.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

040/2562 
3 ธ.ค. 2561 

78 จัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง จ านวน 10 
รายการ เพื่อปรับปรุงห๎องน้ า
ส านักงานทต.ทําสาย 

9,158.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
9,158.00 

หจก.ผลไสววัสดุ
กํอสร๎าง 
9,158.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

041/2562 
3 ธ.ค.2561 

79 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎
งานกองคลัง จ านวน 4 รายการ 

8,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
8,200.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
8,200.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

045/2562 
12 ธ.ค. 2561 

 
 
 



 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

80 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สาย
แจ๏ค) 1 เส๎น 

790.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
790.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
790.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

047/2562 
14 ธ.ค. 2561 

 
81 จัดซื้อวัสดุกิจกรรมที่ 7.3 4)คํา

พันธุ์ไม๎ พันธุ์พืชผักสวนครัว(ใช๎
ปลูกพืชสาธิต) 

240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
240.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
240.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

049/2562 
17 ธ.ค. 2561 

82 จัดซื้อไม๎ดอกไม๎ประดับ เพื่อปรับ
ภูมิทัศน์ 

20,795.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านไม๎ในวรรณคดี 
20,795.00 

ร๎านไม๎ในวรรณคดี 
20,795.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

051/2562 
20 ธ.ค. 2561 

83 จัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง 10,928.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุกํอสร๎าง 
10,705.00 

หจก.ผลไสว วัสดุ
กํอสร๎าง10,705.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

052/2562 
20 ธ.ค. 2561 

84 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ๎านงานครัว
(เครื่องตัดหญ๎าแบบข๎อแข็ง) 

9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน จี.จี. ซัพพลาย 
9,500.00 

ร๎าน จี.จี. ซัพพลาย 
9,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

053/2562 
24 ธ.ค.2561 

85 จัดซื้อยางรถยนต์รถน้ าดับเพลิง 
ทะเบียน 9945 ชร 

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

หจก.เอส เค ยาง
รถยนต์ 
52,600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

054/2562 
24 ธ.ค. 2561 

86 จ๎างท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 
เพื่อน าไปใช๎ในการตํอใบอนุญาต
หอพัก 

690.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
690.00 

บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
690.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

044/2562 
4 ธ.ค. 2561 

 
 
 



ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

87 จ๎างท าตรายางเพื่อใช๎ในงานกองชําง 
จ านวน 5 รายการ 

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

บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
1,045.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

046/2562 
11 ธ.ค. 2561 

 
88 จ๎างท าปา้ย ตามโครงการแขํงขัน

กีฬา ศพด. ทต.ทําสาย 
450.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ทีเด็ด 

450.00 
 

ร๎าน ทีเด็ด 
450.00 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

047/2562 
14 ธ.ค. 2561 

89 จ๎างตรวจเช็คและซํอมแซม
คอมพิวเตอร์ รหัส 416 58 
0095 และโน๎ตบุ๏ค 416 57 
0081 จ านวน 2 เคร่ืองของกอง
ชําง 

2,660.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,660.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
2,660.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

048/2562 
14 ธ.ค. 2561 

90 จ๎างตกแตํงสถานที่ ตามโครงการ
จัดการแขํงขันกีฬา ศพด.ทต.ทาํสาย 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกันต์สินี  สุขแก๎ว 
2,000.00 

นางกันต์สินี  สุขแก๎ว 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

049/2562 
18 ธ.ค. 2561 

91 จ๎างท าปา้ยประชาสัมพันธ์ จ านวน 
8 ป้าย ตามโครงการของขวัญปใีหมํ
ของกระทรวงมหาดไทย 

2,940.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ทีเด็ด 
2,940.00 

ร๎าน ทีเด็ด 
2,940.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

050/2562 
18 ธ.ค. 2561 

92 จ๎างท าปา้ยโครงการฯ จ านวน 1 
ป้าย ตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนชํวง
เทศกาลปีใหมํ 

2,160.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
2,160.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
2,160.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

051/2562 
18 ธ.ค. 2561 

 
 
 
 



ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

93 จ๎างท าอาหารประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 

2,520.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์ ค าทีระ 
2,520.00 

นายประจักษ์ ค าทีระ 
2,520.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

052/2562 
20 ธ.ค. 2561 

94 ซื้ออาหารเสริม (นม)  ส าหรับ 
ศพด. 
โรงเรียนบ๎านทําสาย , หัวดอย 

52,837.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
52,837.40 

บริษัท เชียงใหม ํ
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
52,837.40 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

081/2562 
28 ธ.ค. 2562 

95 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 
(รถตู๎) 
รถจักรยานยนต์ทะเบียน ขงร 
784 
ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ๎า (ส านักปลัด) 

6,620.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,620.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,620.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

96 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 
8665  

11,500.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
11,500.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
11,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

 

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

3,160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
3,160.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
3,160.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

 
 
 



ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

98 ซื้อวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย 
(ปภ.) 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

14,959.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
14,959.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
14,959.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

99 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู๎) (กองการศึกษา) 

3,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจ ากัด 
3,080.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
3,080.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

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

480.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
480.00 

บริษทั แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
480.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

101 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (ส านัก
ปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
1 ต.ค. 2561 

102 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (กอง
คลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2562 
1 ต.ค. 2561 

 
 
 
 



ล าดับที ่
งานจัดซื้อ จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

103 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (กอง
ชําง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2562 
1 ต.ค. 2561 

104 จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับริการ
ประชาชนหรือผู๎มาติดตํอราชการ 
เดือน ม.ค. 2561 

2,070.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

056/2562 
28 ธ.ค. 2561 

105 จัดซื้อวัสดุส านักงาน(กลํอง
พลาสติก) 

6,552.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน จี.จี. ซัพพลาย 
6,552.00 

ร๎าน จี.จี. ซัพพลาย 
6,552.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

058/2562 
2 ม.ค. 2562 

106 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎
ปฏิบัติงานในกองชําง (หมึก 
HP932XL สีด า 2 ตลับ) 

2,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
2,700.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์
2,700.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

059/2562 
7 ม.ค. 2562 

107 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 
จ านวน 2 รายการ 

3,530.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
3,530.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
3,530.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

060/2562 
8 ม.ค. 2562 

108 จัดซื้ออุปกรณ์คัดแยกและก าจัด
ขยะ จ านวน 5 รายการ 

11,160.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
11,160.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
11,160.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

061/2562 
9 ม.ค. 2562 

109 จัดซื้อกระดาษตํอเนื่อง จ านวน 1 
กลํอง 

876.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค๎า จ ากัด 
876.00 

บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
876.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

062/2562 
14 ม.ค. 2562 

 
 



ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

110 จัดซื้อวัสดุส านักงาน กลํอง
พลาสติก 10 กลํอง เพ่ือใช๎งานใน
กองชําง ทต.ทําสาย 

2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน จี.จี.ซัพพลาย 
2,250.00 

ร๎าน จี.จี.ซัพพลาย 
2,250.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

063/2562 
14 ม.ค. 2562 

111 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ 

2,020.00 
 

เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
2,020.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
2,020.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

064/2562 
15 ม.ค. 2562 

112 จัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว 
จ านวน 5 รายการ 

3,570.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
3,570.00 

แพร-ภูมมิินิมาร์ท 
3,570.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

065/2562 
15 ม.ค. 2562 

113 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจ านวน 
1 รายการ 

300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
300.00 

หจก.ผลไสววัสดุ
กํอสร๎าง 
300.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

066/2562 
15 ม.ค. 2562 

114 จัดซื้อวัสดุในการท าปุ๋ยหมัก
(กากน้ าตาล) 

2,250.00 เฉพาะเจาะจง ฟ้ามุํย 
2,250.00 
 

ฟ้ามุํย 
2,250.00 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

068/2562 
16 ม.ค. 2562 

115 จัดซื้อกลํองพลาสติกมีล๎อเลื่อน 
จ านวน 24 กลํอง กองคลัง 

6,0480.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน จี.จี.ซัพพลาย 
6,048.00 
 

ร๎าน จี.จี.ซัพพลาย 
6,048.00 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

070/2562 
22 ม.ค. 2562 

116 จัดซื้อดินด า เพื่อใช๎ในการเกษตร
บริเวณ ทต.ทําสาย จ านวน 20 คิว 

4,800.00 เฉพาะเจาะจง ทองสงําดี 
4,800.00 

ทองสงําดี 
4,800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

071/2562 
22 ม.ค. 2562 

 
 
 



ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

117 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1 จ านวน 1
เครื่อง 

21,500.00 เฉพาะเจาะจง จี.จี. ซัพพลาย 
21.500.00 

จี.จี. ซัพพลาย 
21.500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

073/2562 
23 ม.ค. 2562 

118 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1 จ านวน 3
เครื่อง 

64,500.00 เฉพาะเจาะจง จี.จี. ซัพพลาย 
64,500.00 
 

จี.จี. ซัพพลาย 
64,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

074/2562 
23 ม.ค. 2562 

119 จัดซื้อบันไดอะลูมิเนียม จ านวน 1 
อัน 

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด 
5,000.00 

บ.จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด 
5,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

075/2562 
24 ม.ค. 2562 

120 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพื่อใช๎งานกอง
คลัง 

11,041.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วิทวัสการค๎า 
11,041.00 

บจก.วิทวัสการค๎า 
11,041.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

076/2562 
25 ม.ค. 2562 

121 จัดซื้อชัดกีฬาและเสื้อกีฬาพร๎อม
สกรีนตามโครงการจัดการแขํงขัน
กีฬาสัมพันธ ์

23,870.00 เฉพาะเจาะจง ดี ไอเดียร์ 
23,870.00 

ดี ไอเดียร์ 
23,870.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

078/2562 
31 ม.ค. 2562 

122 จัดซื้ออุปกรณ์จัดเตรียมสถานทีแ่ละ
สนามแขํงขันกีฬา 

1,540.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสวกํอสร๎าง 
1,540.00 

หจก.ผลไสวกํอสร๎าง 
1,540.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

080/2562 
31 ม.ค. 2562 

123 จ๎างตรวจเช็คและเปลี่ยนถําย
น้ ามันเครื่อง บน 180 ชร 

3,010.00 เฉพาะเจาะจง เดชาเซอวิส 
3,010 

เดชาเซอวิส 
3,010 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

060/2562 
16 ม.ค. 2562 

 
 
 
 



ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

124 จ๎างซํอมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รหัส 
416 61 0119 กองคลัง 

800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

061/2562 
16 ม.ค. 2562 

125 จ๎างส ารวจธรณีฟิสิกส ์ 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ประดิษฐ์วัสดุกรรม 
20,000.00 

ประดิษฐ์วัสดุกรรม 
20,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

062/2562 
18 ม.ค. 2562 

126 จ๎างท าปา้ยประชาสัมพันธ์ ห๎ามทิ้ง
ขยะ 

1,035.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
1,035.00 

ทีเด็ด 
1,035.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

065/2562 
24 ม.ค. 2562 

127 จ๎างท าปา้ยตามโครงการจัดการ
แขํงขันกีฬาสัมพนัธ ์

720.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
720.00 

ทีเด็ด 
720.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

066/2562 
31 ม.ค. 2562 

128 ซื้ออาหารเสริม (นม)  ส าหรับ 
ศพด. 
โรงเรียนบ๎านทําสาย , หัวดอย 

45,632.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
42,125.16 

บริษัท เชียงใหม ํ
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
42,125.16 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

055/2562 
31 ม.ค 2561 

129 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 
(รถตู๎)รถจักรยานยนต์ทะเบียน 
ขงร 784 ทะเบียน 80-9715 
ชร  เครื่องตัดหญ๎า (ส านักปลัด) 

6,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,000.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

 
 
 



ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

130 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 
8665  

8,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
8,000.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
8,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

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

5,160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
5,160.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
5,160.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

132 ซื้อวัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย 
(ปภ.) 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

15,970.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
15,970.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
15,970.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

133 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู๎) (กองการศึกษา) 

3,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจ ากัด 
3,080.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
3,080.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

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

160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
160.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
160.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2562 
1 ต.ค. 2561 

135 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (ส านัก
ปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
1 ต.ค. 2561 

 



ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

136 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (กอง
คลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2562 
1 ต.ค. 2561 

137 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (กอง
ชําง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2562 
1 ต.ค. 2561 

138 จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับริการ
ประชาชนหรือผู๎มาติดตํอราชการ 
เดือน ธ.ค. 2561 

1,600.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,600.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

078/2562 
31 ม.ค. 2562 

139 จัดซื้อวัสดุกีฬา 3 รายการ 
ส าหรับบริการประชาชนต าบลทํา
สาย 

16,050.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเชียงรายกีฬา 
16,050.00 

ร๎านเชียงรายกีฬา 
16,050.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

083/2562 
5 ก.พ. 2562 

140 จัดซื้อถ๎วยรางวัล ตามโครงการ
จัดการแขํงขันกีฬาสัมพันธ์ ต.ทํา
สาย 

10,190.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเชียงรายกีฬา 
10,190.00 

ร๎านเชียงรายกีฬา 
10,190.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

084/2562 
5 ก.พ. 2562 

141 จัดซื้อกลํองพลาสติกมีล๎อเลื่อน 6,048.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน จี.จี.ซัพพลาย 
6,048.00 
 

ร๎าน จี.จี.ซัพพลาย 
6,048.00 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

085/2562 
5 ก.พ. 2562 

 
 
 
 



 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

142 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่อง
พิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง เพ่ือใช๎
งานส านักปลัด 

22,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
22,500.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์
22,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

088/2562 
8 ก.พ. 2562 

143 จัดซื้อวัสดุท าปุ๋ยหมักมูลสัตว์ (ขี้
วัว) 

600.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ หมื่นค า  
600.00 

นายสายัณห์ หมื่นค า  
600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

090/2562 
13 ก.พ. 2562 

144 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เมมมี่
การ์ดขนาด 32 GB ) จ านวน 2 
อัน 

900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
900.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์900.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

0912562 
13 ก.พ. 2562 

145 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก
เครื่องพิมพ์ Brother TN2380) 
จ านวน 4 กลํอง 

8,760.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
8,760.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์
8,760.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

092/2562 
13 ก.พ. 2562 

146 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช๎งาน
ส านักปลัด จ านวน 6 รายการ 

9,309.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
9,309.00 

บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
9,309.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

093/2562 
13 ก.พ. 2562 

147 จัดซื้อสายสํงน้ า 2 เส๎น เพ่ือใช๎
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

19,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาร์ทคอมมูนิเคชั่น 
19,000.00 

สมาร์ทคอมมูนิเคชั่น 
19,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

094/2562 
13 ก.พ. 2562 

148 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตํงกาย ส าหรับ
ใช๎ในงานไฟฟ้า กองชํางทต.ทําสาย 
จ านวน 5 รายการ 

25,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาร์ทคอมมูนิเคชั่น 
25,000.00 

สมาร์ทคอมมูนิเคชั่น 
25,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

095/2562 
13 ก.พ. 2562 

 
 



 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

149 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ด าเนินงานกองคลงั จ านวน 6 
รายการ 

9,170.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
9,170.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์
9,170.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

097/2562 
15 ก.พ. 2562 

150 จัดซื้อป้ายจราจร จ านวน 4 
รายการ 

2,660.00 เฉพาะเจาะจง สมาร์ทคอมมูนิเคชั่น 
15,000.00 

สมาร์ทคอมมูนิเคชั่น 
15,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

098/2562 
20 ก.พ. 2562 

151 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
รายการ 

2,370.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
2,370.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์
2,370.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

099/2562 
20 ก.พ. 2562 

152 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 
จ านวน 5 รายการ เพื่อใช๎งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2,290.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
2,290.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์
2,290.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

100/2562 
20 ก.พ. 2562 

 
153 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 

รายการ เพื่อใช๎งานส านักปลัด 
2,370.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 

2,370.00 
หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
2,370.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

101/2562 
20 ก.พ. 2562 

154 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพื่อใช๎ในการ
จัดเก็บเอกสารและปฏิบัตงิานใน
กองชําง 9 รายการ 

7,423.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
7,423.00 

บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
7,423.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

103/2562 
21 ก.พ. 2562 

155 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1 เพื่อใช๎งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

21,500.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
21,500.00 

ทีเด็ด 
21,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

104/2562 
21 ก.พ. 2562 

 
 



 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

156 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เพื่อใช๎
งานส านักปลัด 

35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
35,000.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
35,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

105/2562 
25 ก.พ. 2562 

157 จัดซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กต 
1841 ชร 

13,000.00 เฉพาะเจาะจง เดชาเซอร์วิส 
13,000.00 

เดชาเซอร์วิส 
13,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

106/2562 
25 ก.พ. 2562 

158 จัดซื้อวัสดุส านักงาน กระดาษถําย
เอกสาร A4 40 รีม เพื่อใช๎ในกอง
การศึกษา 

4,600.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน จี.จี.ซัพพลาย 
4,600.00 

ร๎าน จี.จี.ซัพพลาย 
4,600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

107/2562 
25 ก.พ. 2562 

159 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 11 
รายการ 

12,406.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
12,406.00 

บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
12,406.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

108/2562 
25 ก.พ. 2562 

160 จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 
12 เคร่ือง เพื่อใช๎งานกองคลัง 

29,400.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
29,400.00 

ทีเด็ด 
29,400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

109/2562 
26 ก.พ. 2562 

161 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช๎ใน
การจัดท าและจัดพิมพ์เอกสารกอง
การศึกษา 10 รายการ 

12,570.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
12,570.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
12,570.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

110/2562 
26 ก.พ. 2562 

162 จัดซื้อวัสดุงานบา๎นงานครัว กอง
การศึกษา จ านวน 19 รายการ 

16,313.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
16,313.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
16,313.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

111/2562 
26 ก.พ. 2562 

 
 
 



 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

163 จัดซื้อโต๏ะ+เก๎าอี้ผู๎บริหาร 28,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค๎า 
28,300.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค๎า 
28,300.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

112/2562 
27 ก.พ. 2562 

164 จ๎างท าปา้ยประชาสัมพันธโ์ครงการ
เทศบาลสญัจร 

360.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
360.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
360.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

072/2562 
5 ก.พ. 2562 

165 จ๎างจัดเตรียมพิธีเปิด การแขํงขนั
ตามโครงการจัดการแขํงขันกีฬาสี
สัมพันธ์ต าบลทําสาย 

2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรรัตน์ จันทร์สุดา 
2,200.00 

นายไพรรัตน์ จันทร์
สุดา 
2,200.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

073/2562 
5 ก.พ. 2562 

166 จ๎างเปลี่ยนกระจกศูนยบ์ริการข๎อมูล
ขําวสารและจุดบริการอินเตอร์เน็ต 
wifi 

1,230.00 เฉพาะเจาะจง นายพีระ พีระพันธ์ 
1,230.00 

นายพีระ พีระพันธ์ 
1,230.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

074/2562 
5 ก.พ. 2562 

167 จ๎างท าปา้ยโครงการป้องกนัไฟปา่
ต าบลทําสาย 

15,410.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
15,410.00 

ทีเด็ด 
15,410.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

075/2562 
6 ก.พ. 2562 

168 จ๎างท าปา้ยประชาสัมพันธ์การรับ
ลงทะเบียนผูส๎ูงอาย ุ

2,700.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
2,700.00 

ทีเด็ด 
2,700.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

077/2562 
13 ก.พ. 2562 

169 จัดจ๎างลา๎งเคร่ืองปรับอากาศและ
เติมน้ ายาแอร์ 8 เคร่ือง งานส านัก
ปลัด 

11,700.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเย็น 
11,700.00 

ส.เครื่องเย็น 
11,700.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

078/2562 
13 ก.พ. 2562 

 
 
 



 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

170 จ๎างตรวจเช็คและซํอมแซม
เครื่องปรับอากาศ 2 เคร่ือง กอง
คลัง ทต.ทําสาย 

3,600.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเย็น 
3,600.00 

ส.เครื่องเย็น 
3,600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

079/2562 
13 ก.พ. 2562 

171 จ๎างตรวจเช็คและซํอมแซม
เครื่องปรับอากาศ รหัส 420 48 
0012 1เคร่ือง กองชําง 

1,800.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเย็น 
1,800.00 

ส.เครื่องเย็น 
1,800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

080/2562 
13 ก.พ. 2562  

172 จ๎างตรวจเช็คและซํอมจักรยานยนต์
กองคลัง ทะเบียน 1 กฆ 1847 
และ 1 กข 3820 

2,815.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง 
2,815.00 

บ.กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง 
2,815.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

082/2562 
20 ก.พ. 2562 

173 จ๎างตรวจเช็คและซํอมบ ารุง
รถบรรทุกยี่ห๎อ HINO ทะเบียน 81-
9360 ชร 

5,330.74 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงแสน(เชียงราย)
จ ากัด 
5,330.74 

บ.เชียงแสน(เชียงราย)
จ ากัด 
5,330.74 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

083/2562 
21 ก.พ. 2562 

174 จ๎างตรวจเช็คบ ารุง รถทะเบียน กต 
1841 ชร 

3,210.00 เฉพาะเจาะจง เดชา เซอวิส 
3,210.00 

เดชา เซอวิส 
3,210.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

085/2562 
25 ก.พ. 2562 

175 จ๎างท าปา้ยชนิดอะคริลิค 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสรศักดิ์ จันทร์ทิพย์ 
1,500.00 

นายสรศักดิ์ จันทร์
ทิพย์ 
1,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

086/2562 
25 ก.พ. 2562 

176 จ๎างซํอมเคร่ืองปริ้นส์ กองการศึกษา 1,890.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,890.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
1,890.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

087/2562 
25 ก.พ. 2562 

 
 
 



ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

177 จ๎างท าปา้ยบอกซอย หมูํที่ 9 19,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสรศักดิ์ จันทร์ทิพย์ 
19,800.00 

นายสรศักดิ์ จันทร์
ทิพย์ 
19,800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

088/2562 
28 ก.พ. 2562 

178 ซื้ออาหารเสริม (นม)  ส าหรับ ศพด. 
โรงเรียนบ๎านทําสาย , หัวดอย 

59,447.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
59,447.64 

บริษัท เชียงใหม ํ
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
59,447.64 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

113/2562 
27 ก.พ. 2562 

179 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย (รถ
ต๎ู) 
รถจักรยานยนต์ทะเบียน ขงร 784 
ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ๎า (ส านักปลัด) 

6,320.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,320.00 

บรษิัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
6,320.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
31 ม.ค. 2562 

180 
 

ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

8,800.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
8,800.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
8,800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
31 ม.ค. 2562 

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

6,160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
6,160.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
6,160.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
31 ม.ค. 2562 

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

15,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
15,000.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
15,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
31 ม.ค. 2562 

 



ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

183 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู๎) (กองการศึกษา) 

3,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจ ากัด 
3,080.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
3,080.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มคีุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
31 ม.ค. 2562 

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

240.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
240.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
240.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
31 ม.ค. 2562 

185 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (ส านัก
ปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2562 
28 ธ.ค. 2561 

186 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (กอง
คลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2562 
28 ธ.ค. 2561 

187 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (กอง
ชําง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

006/2562 
28 ธ.ค. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ล าดับที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

188 จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับริการประชาชน
หรือผู๎มาติดตํอราชการ เดือน ธ.ค. 
2561 

1,995.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,995.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,995.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

114/2562 
28 ก.พ. 2562 

189 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 4 
รายการ 
 

31,300.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านชุมพล 
อิเล็กทรอนิกส์ 
31,300.00 

ร๎านชุมพล อิเล็กทรอนิกส์ 
31,300.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

115/2562 
4 มี.ค. 2562 

190 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 
เพ่ือใช๎ส านักปลัด 
 

6,739.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
6,739.00 

บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
6,739.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

117/2562 
6 มี.ค. 2562 

191 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงานตู๎เหล็ก 2 บาน 
2 ตู๎ เพื่อใช๎งานการเงิน 

11,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค๎า 
11,000.00 
 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค๎า 
11,000.00 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

118/2562 
7 มี.ค. 2562 

192 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 
เพ่ือใช๎งานจัดเก็บรายได๎ 

1,540.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
1,540.00 

บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
1,540.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

119/2562 
7 มี.ค. 2562 

193 จัดซื้ออุปกรณ์ฯ ตามโครงการศูนย์
การเรียนรู๎และสาธิตเกษตรอินทรีย์
ปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอย 

940.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสิน ชื่นชอบ
การเกษตร 
940.00 

หจก.รวมสิน ชื่นชอบ
การเกษตร 
940.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

120/2562 
7 มี.ค. 2562 

 
 

 
 



 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

194 ซื้อวัสดุกํอสร๎าง จ านวน 15 
รายการ  

1,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
1,980.00 

หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
1,980.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

122/2562 
12 มี.ค. 2562 

195 ซื้อวัสดุกํอสร๎าง จ านวน 1 รายการ 450.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐกรกํอสร๎าง 
450.00 

ณัฐกรกํอสร๎าง 
450.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

123/2562 
12 มี.ค. 2562 

196 ซื้อวัสดุกํอสร๎าง จ านวน 7 รายการ 5,440.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
5,440.00 
 

หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
5,440.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

125/2562 
18 มี.ค. 2562 

197 ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน 6 
รายการ เพื่อใช๎งานในกองชําง ทต.
ทําสาย 

10,680.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
10,680.00 

บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
10,680.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

126/2562 
18 มี.ค. 2562 

198 จัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง ส าหรับใช๎ในการ
ส ารวจในการปฏิบัติงาน จ านวน 2 
รายการ 

2,735.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
2,735.00 
 

บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
2,735.00 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

127/2562 
18 มี.ค. 2562 

199 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช๎ในการ
ซํอมแซมไฟฟ้าสาธารณะและอาคาร
ส านักงาน ทต.ทําสาย 

47,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด 
47,500.00 
 

บ.จงชัยไลท์ติ้ง จ ากัด 
47,500.00 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

128/2562 
18 มี.ค 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

200 ซื้อวัสดุส านักงาน กองคลัง จ านวน 4 
รายการ 

4,998.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
4,998.00 

บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
4,998.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

129/2562 
18 มี.ค. 2562 

201 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสนุัขบา๎ 
พร๎อมอุปกรณ์ 

47,310.00 เฉพาะเจาะจง เวียงชัยปศุสัตว์ 
47,310.00 

เวียงชัยปศุสัตว์ 
47,310.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

131/2562 
20 มี.ค. 2562 

202 จ๎างท าตรายางกองคลัง จ านวน 5 
รายการ 

1,335.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
1,335.00 

บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
1,335.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

091/2562 
7 มี.ค. 2562 

 
203 จ๎างท าวารสารเผยแพรํผลงาน

ประจ าปี 2561 
23,100.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพัฒนาการพิมพ์ 

23,100.00 
ร๎านพัฒนาการพิมพ์ 
23,100.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

093/2562 
11 มี.ค. 2562 

204 จ๎างท าปา้ยไวนิลเลือกตั้ง 840.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ชํางศิลป์ 
840.00 

นายเสกสรร ชํางศิลป์ 
840.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

094/2562 
11 มี.ค. 2562 

205 จ๎างตรวจเช็คและซํอมแซมวิทยุ
สื่อสาร จ านวน 9 เคร่ือง 

15,500.00 เฉพาะเจาะจง สมาร์ท คอมมูนิเคชั่น 
15,500.00 

สมาร์ท คอมมูนิเคชั่น 
15,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

096/2562 
18 มี.ค. 2562 

 
 

 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

206 จ๎างท าปา้ย ตามโครงการต าบลทํา
สายสะอาดประชารัฐรํวมใจสูํการ
จัดการขยะอยํางยั่งยนื ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

2,065.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
2,065.00 

ทีเด็ด 
2,065.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

097/2562 
20 มี.ค. 2562 

207 จ๎างซํอมแซมโปรเจคเตอร์ 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทศักดิ์ สุกะพันธ์ 
1,500.00 

นายนันทศักดิ์ สุกะพันธ์ 
1,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

098/2562 
21 มี.ค. 2562 

208 จ๎างติดตั้งโปรเจคเตอร์  8,780.00 เฉพาะเจาะจง นายนันทศักดิ์ สุกะพันธ์ 
8,780.00 

นายนันทศักดิ์ สุกะพันธ์ 
8,780.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

099/2562 
21 มี.ค. 2562 

209 จ๎างท าตรายาง เพื่อใช๎งานกองคลัง 
จ านวน 5 รายการ 

1,130.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
1,130.00 

.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
1,130.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

100/2562 
27 มี.ค. 2562 

 
210 จัดซื้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย 

หมายเลขทะเบียน 81-8665 ชร 
17,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส เค ยางยนต์

เชียงราย 
17,400.00 

หจก.เอส เค ยางยนต์
เชียงราย 
17,400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

136/2562 
29 มี.ค. 2562 

211 จ๎างเหมาซักรัดผ๎ามาํนห๎องประชุม 
จ านวน 7 รายการ 

7,900.00 เฉพาะเจาะจง นายมนูญ นฤนาถ
การุณย์ 
7,900.00 

นายมนูญ นฤนาถ
การุณย์ 
7,900.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

101/2562 
19 มี.ค. 2562 

 
 
 
 



ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

212 ซื้ออาหารเสริม (นม)  ส าหรับ ศพด. 
โรงเรียนบ๎านทําสาย , หัวดอย 

79,263.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ  
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
79,263.52 

บริษัท เชียงใหม ํ
เฟรชมิลค์ จ ากัด 
79,263.52 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

134/2562 
25 มี.ค.2562 

213 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย (รถตู๎) 
รถจักรยานยนต์ทะเบียน ขงร 784 
ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ๎า (ส านักปลัด) 

5,740.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
5,740.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
5,740.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
31 ม.ค. 2562 

214 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

8,800.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
8,800.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
8,800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
31 ม.ค. 2562 

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

2,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 
2,080.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
2,080.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
31 ม.ค. 2562 

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

12,200.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม
จ ากัด 
12,200.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จ ากัด 
12,200.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
31 ม.ค. 2562 

 

 
 
 
 



ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

217 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู๎) (กองการศึกษา) 

1,160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจ ากัด 
1,160.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
1,160.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
31 ม.ค. 2562 

218 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฆ 
1847 เชียงราย ทะเบียน 1 กข 
3802 เชียงราย(กองคลัง) 

320.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
320.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
320.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
31 ม.ค. 2562 

219 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (ส านัก
ปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

102/2562 
29 มี.ค. 2562 

220 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (กอง
คลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

103/2562 
29 มี.ค. 2562 

221 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (กอง
ชําง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

104/2562 
29 มี.ค. 2562 

 
 

 
 
 
 



ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

222 จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับริการประชาชน
หรือผู๎มาติดตํอราชการ เดือน ธ.ค. 
2561 

2,510.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,510.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,510.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

137/2562 
29 มี.ค. 2562 

223 ซื้อสายสํงน้ าดับเพลิง จ านวน 2 ชิ้น 25,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาร์ท คอมมูนิเคชั่น 
25,000.00 

สมาร์ท คอมมูนิเคชั่น 
25,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

139/2562 
3 เม.ย. 2562 

224 ซื้อหมึก เพ่ือใช๎ปฏิบัติงานในกองชําง 
ทต.ทําสาย 

6,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
6,100.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
6,100.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

140/2562 
3 เม.ย. 2562 

225 ซื้อวัสดุกํอสร๎าง จ านวน 23 รายการ 14,210.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ 
14,210.00 
 

หจก.รวมสินชื่นชอบ 
14,210.00 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

142/2562 
5 เม.ย. 2562 

226 ซื้อรถเข็น จ านวน 2 คัน 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
1,540.00 

บ.วิทวัสการค๎า จ ากัด 
1,540.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

144/2562 
22 เม.ย. 2562 

227 ซื้อวัสดุไฟฟ้า(คัทเอาท์ 3 เฟส 100
แอป์) จ านวน 1 ตัว 

780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
780.00 

หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
780.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

145/2562 
22 เม.ย. 2562 

 
 

 
 
 
 
 



ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

228 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร๎อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์) 

11,670.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอวิส 
11,670.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอวิส 
11,670.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

147/2562 
25 เม.ย. 2562 

229 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 
รายการ เพื่อใช๎งานกองคลัง 

10,610.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอวิส 
10,610.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอวิส 
10,610.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

149/2562 
29 เม.ย. 2562 

230 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 
รายการ 

6,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอวิส 
6,750.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอวิส 
6,750.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

150/2562 
29 เม.ย. 2562 

231 ซื้อเชือกใยยัก 10,500.00 เฉพาะเจาะจง เชียงรายกีฬา 
10,500.00 

เชียงรายกีฬา 
10,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

151/2562 
29 เม.ย. 2562 

232 จ๎างล๎างน้ ายาแอร์และตรวจเช็ค
สภาพท่ัวไปกองการศึกษา จ านวน 
11 เครื่อง 

14,700.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเย็น 
14,700.00 
 

ส.เครื่องเย็น 
14,700.00 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

106/2562 
1 เม.ย. 2562 

233 จ๎างรื้อพร๎อมติดตั้งแอร์ใหมํ ห๎อง
ประชุม จ านวน 4 ชุด 

18,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเย็น 
18,000.00 

ส.เครื่องเย็น 
18,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

109/2562 
3 เม.ย. 2562 

 

 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

234 จ๎างท าราวจบั เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎กับผู๎พิการและผู๎สูงอายุ 

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์ ก๎ามี 
6,000.00 

นายวิโรจน์ ก๎ามี 
6,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

110/2562 
3 เม.ย. 2562 

235 จ๎างท าปา้ยโครงการ,เกียรติบัตรพร๎อม
กรอบ โครงการลานวฒันธรรม 

3,100.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านทีเด็ด 
3,100.00 

ร๎านทีเด็ด 
3,100.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

112/2562 
5 เม.ย. 2562 

236 จ๎างแสดงพิธีเปิด ตามโครงการลาน
วัฒนธรรม 

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทร์ มหาวรรณ์ 
4,000.00 

นางจันทร์ มหาวรรณ์ 
4,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

114/2562 
9 เม.ย. 2562 

237 จ๎างเคร่ืองเสียง ตามโครงการลาน
วัฒนธรรม 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนิท ชมพู 
3,000.00 

นายสนิท ชมพู 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

115/2562 
10 เม.ย. 2562 

238 จ๎างเหมาตํอผ๎ามาํนห๎องประชุมดอย
ปุย 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิดา โกสินันท์ 
2,000.00 

นางสาวชนิดา โกสินันท์ 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

118/2562 
17 เม.ย. 2562 

239 จ๎างเหมาตรวจเช็คและซํอมเครื่องท า
น้ าเย็น เลขครุภัณฑ์ 439-57-
0004 

650.00 เฉพาะเจาะจง นายรัตนศักดิ์ บูญวราเด
ชา 
650.00 

นายรัตนศักดิ์ บูยวราเด
ชา 
650.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

119/2562 
17 เม.ย.2562 

 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

240 จ๎างตรวจเช็คและซํอมแซม
คอมพิวเตอร์ รหัส 416 59 0096 

1,790.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,790.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,790.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

120/2562 
17 เม.ย. 2562 

241 จ๎างตรวจเช็คและซํอมคอมพิวเตอร์ 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

121/2562 
17 เม.ย. 2562 

242 จ๎างตรวจเช็คและซํอมแซมรถยนต์ 
MAZDA หมายเลขทะเบียน บน 
180 ชร 

2,310.00 เฉพาะเจาะจง เดชาเซอวิส 
2,310.00 

เดชาเซอวิส 
2,310.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

122/2562 
18 เ.ม.ย. 2562 

243 จ๎างตรวจเช็คและซํอมแซม
เครื่องปรับอากาศ 420 48 0013 
กองชําง 

3,200.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเย็น 
3,200.00 

ส.เครื่องเย็น 
3,200.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

124/2562 
22 เม.ย. 2562 

244 จ๎างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ที่มีเจ๎าของและไมํมีเจ๎าของในพืน้ที่
ต าบลทําสาย ม.1 

231.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญมา วงศ์จันทร์
เสือ 
231.00 

นายบุญมา วงศ์จันทร์
เสือ 
231.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

125/2562 
22 เม.ย. 2562 

245 จ๎างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ที่มีเจ๎าของและไมํมีเจ๎าของในพืน้ที่
ต าบลทําสาย ม.2 

114.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรัตน์ เตชะน๎อย 
114.00 

นายวีรัตน์ เตชะน๎อย 
114.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

126/2562 
22 เม.ย. 2562 

 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรอืจ้าง 

246 จ๎างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ที่มีเจ๎าของและไมํมีเจ๎าของในพืน้ที่
ต าบลทําสาย ม.3 

801.00 เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ์ แก๎ววงค์
วาล 
801.00 

นายประดิษฐ์ แก๎ววงค์
วาล 
801.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

127/2562 
22 เ.ม.ย 2562 

247 จ๎างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ที่มีเจ๎าของและไมํมีเจ๎าของในพืน้ที่
ต าบลทําสาย ม.4 

249.00 เฉพาะเจาะจง รายพีระ พีระพงค์ 
249.00 

รายพีระ พีระพงค์ 
249.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

128/2562 
22 เม.ย 2562 

248 จ๎างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ที่มีเจ๎าของและไมํมีเจ๎าของในพืน้ที่
ต าบลทําสาย ม.5 

198.00 เฉพาะเจาะจง นายเสาร์แก๎ว จักรค า 
198.00 

นายเสาร์แก๎ว จักรค า 
198.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

129/2562 
22 เม.ย. 2562 

249 จ๎างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ที่มีเจ๎าของและไมํมีเจ๎าของในพืน้ที่
ต าบลทําสาย ม.6 

501.00 เฉพาะเจาะจง นายสมาน พุทธวงค์ 
501.00 

นายสมาน พุทธวงค์ 
501.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

130/2562 
22 เม.ย. 2562 

250 จ๎างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ที่มีเจ๎าของและไมํมีเจ๎าของในพืน้ที่
ต าบลทําสาย ม.8 

180.00 เฉพาะเจาะจง นายเรืองศักดิ์ ภุชสูง 
180.00 

นายเรืองศักดิ์ ภุชสูง 
180.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

131/2562 
22 เม.ย. 2562 

251 จ๎างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ที่มีเจ๎าของและไมํมีเจ๎าของในพืน้ที่
ต าบลทําสาย ม.9 

420.00 เฉพาะเจาะจง นายรุํงรัตน์ แก๎วสะอาด 
420.00 

นายรุํงรัตน์ แก๎วสะอาด 
420.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

132/2562 
22 เม.ย. 2562 

 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

252 จ๎างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ที่มีเจ๎าของและไมํมีเจ๎าของในพืน้ที่
ต าบลทําสาย ม.10 

747.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทร์แก๎ว ทะดี 
747.00 

นางจันทร์แก๎ว ทะดี 
747.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

133/2562 
22 เม.ย. 2562 

253 จ๎างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ที่มีเจ๎าของและไมํมีเจ๎าของในพืน้ที่
ต าบลทําสาย ม.11 

150.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพล เสนาจอหอ 
150.00 

นายสุพล เสนาจอหอ 
150.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

134/2562 
22 เม.ย. 2562 

254 จ๎างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ที่มีเจ๎าของและไมํมีเจ๎าของในพืน้ที่
ต าบลทําสาย ม.12 

366.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเกื้อ สุขแก๎ว 
366.00 

นายบุญเกื้อ สุขแก๎ว 
366.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

135/2562 
22 เม.ย. 2562 

255 จ๎างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ที่มีเจ๎าของและไมํมีเจ๎าของในพืน้ที่
ต าบลทําสาย ม.13 

528.00 เฉพาะเจาะจง รายราชันย์ จันเจน 
528.00 

รายราชันย์ จันเจน 
528.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

136/2562 
22 เม.ย. 2562 

256 จ๎างตรวจเช็คและซํอมแซมเคร่ืองคอม 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 0074 

400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
400.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

138/2562 
25 เม.ย. 2562 

257 จ๎างซํอมปริ้นเตอร์ Canon mp 287 
รหัส 416 62 0136 กองการศึกษา 

400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งราย ซัพพลาย
เซอร์วิส 
400.00 

หจก.เม็งราย ซัพพลาย
เซอร์วิส 
400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

139/2562 
29 เม.ย. 2562 

 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

258 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย (รถตู๎) 
รถจักรยานยนต์ทะเบียน ขงร 784 
ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ๎า (ส านักปลัด) 

8,570.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
5,740.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
5,740.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2562 
31 ม.ค. 2562 

259 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

11,400.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลียม 
จ ากัด 
11,400.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
11,400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2562 
30 เม.ย. 2562 

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

6,160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลียม 
จ ากัด 
6,160.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลียม 
จ ากัด 
6,160.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2562 
30 เม.ย. 2562 

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

19,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลียม
จ ากัด 
19,000.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลียม 
จ ากัด 
19,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2562 
30 เม.ย. 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

262 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู๎) (กองการศึกษา) 

1,160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียมจ ากัด 
1,160.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
1,160.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2562 
30 เม.ย. 2562 

263 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฆ 
1847 เชียงราย ทะเบียน 1 กข 
3802 เชียงราย(กองคลัง) 

240.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
240.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
240.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2562 
30 เม.ย. 2562 

264 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (ส านัก
ปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

102/2562 
29 มี.ค. 2562 

265 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (กอง
คลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

103/2562 
29 มี.ค. 2562 

266 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร (กอง
ชําง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

104/2562 
29 มี.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

267 ซื้อน้ าดื่มส าหรับริการประชาชนหรือ
ผู๎มาติดตํอราชการ เดือน ธ.ค. 
2561 

2,180.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,180.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,180.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

152/2562 
30 เม.ย. 2562 

268 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการคัดแยก
และก าจัดขยะมูลฝอย 

6,504.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
6,504.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
6,504.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

153/2562 
1 พ.ค. 2562 

269 ซื้ออุปกรณ์คัดแยกและก าจัดขยะมูล
ฝอย ตามโครงการและกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ 

2,280.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
2,280.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
2,280.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

155/2562 
3 พ.ค. 2562 

270 ซื้อน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนชิน 
(แก๏สโซฮอล์ 95) ส าหรับพํนหมอก
ควันป้องกันไข๎เลือดออก ม.8 

899.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
899.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลียม 
จ ากัด 
899.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

156/2562 
7 พ.ค. 2562 

271 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์) 

11,670.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
11,670.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
11,670.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

157/2562 
7 พ.ค. 2562 

272 ซื้อแบตเตอรี่ส าหรับรถยนต์นั่งสํวน
บุคคล ทะเบียน นข 2161 
เชียงราย 

2,950.00 เฉพาะเจาะจง พี.อาร์.ออดิโอ 
2,950.00 

พี.อาร์.ออดิโอ 
2,950.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

158/2562 
10 พ.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

273 ซื้อวัสดุกํอสร๎าง เพื่อใช๎โครงการ
สํงเสริมการเรียนรู๎เด็กปฐมวัย 
ท๎องถิ่นไทย ผํานการเลํนฯ 

1,265.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
1,265.00 

หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
1,265.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

159/2562 
14 พ.ค. 2562 

274 ซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช๎งานใน
ส านักปลัดเทศบาลต าบลทําสาย 

14,164.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
14,164.00 

บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
14,164.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

161/2562 
14 พ.ค. 2562 

275 ซื้อแบตเตอรี่ส าหรับรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 81-8665 เชียงราย 

4,600.00 เฉพาะเจาะจง ส.แบตเตอรี่ 
4,600.00 

ส.แบตเตอรี่ 
4,600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

162/2562 
14 พ.ค. 2562 

276 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎ในงาน
ป้องกันฯส านักปลัด จ านวน 4 
รายการ 

2,180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอวิส 
2,180.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอวิส 
2,180.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

163/2562 
15 พ.ค. 2562 

277 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาส
เจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง วันที่ 16-
31 พฤษภาคม 2562 

25,819.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ 
เฟรชมิลค์ 
25,819.92 

บริษัท เชียงใหมํ 
เฟรชมิลค์ 
25,819.92 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

164/2562 
15 พ.ค. 2562 

278 ซื้อวัสดุส านักงาน ส าหรับใช๎งานใน
กองคลัง จ านวน 19 รายการ 

9,351.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค๎า
จ ากัด 
9,315.00 

บริษัท วิทวัสการค๎า
จ ากัด 
9,315.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

166/2562 
22 พ.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

279 ซื้อวัสดุกํอสร๎าง (ทรายละเอียด) 
เพ่ือใช๎โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎
เด็กปฐมวัย ท๎องถิ่นไทย ผํานการ
เลํนฯ 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ทําสายทรายงาม 
2,000.00 
 

ทําสายทรายงาม 
2,000.00 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

167/2562 
22 พ.ค. 2562 

280 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง
พร๎อมติดตั้ง จ านวน 6 เคร่ือง  

8,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  
สหธานีมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
8,940.00 

บริษัท สหธานีมาร์เก็ตติ้ง
จ ากัด 
8,940.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

168/2562 
22 พ.ค. 2562 

281 ซื้อวัสดุกํอสร๎าง ส าหรับใชต๎ํอกับถัง
บรรจุน้ า ม.6 ซอย 5 

950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง  
950.00 

หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง  
950.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

170/2562 
27 พ.ค. 2562 

282 ซื้อน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซนิ 
(แก๏สโซฮอล์ 95) ส าหรับพํนหมอก
ควันป้องกันไข๎เลือดออก ม.8 

1,270.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
1,270.24 

บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
1,270.24 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

172/2562 
28 พ.ค. 2562 

283 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสนุัขบา๎ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสนุัขบ๎า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

47,310.00 เฉพาะเจาะจง เวียงชัยปศุสัตว์ 
47,310.00 

เวียงชัยปศุสัตว์ 
47,310.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

174/2562 
29 พ.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

284 ซื้อวัสดุกํอสร๎าง (ทรายละเอียด) 
เพ่ือใช๎โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎
เด็กปฐมวัย ท๎องถิ่นไทย ผํานการ
เลํนฯ 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ทําสายทรายงาม 
2,000.00 
 

ทําสายทรายงาม 
2,000.00 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

167/2562 
22 พ.ค. 2562 

285 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติด
ผนังพร๎อมติดตั้ง จ านวน 6 เครื่อง  

8,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  
สหธานีมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
8,940.00 

บริษัท สหธานีมาร์เก็ตติ้ง
จ ากัด 
8,940.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

168/2562 
22 พ.ค. 2562 

286 จ๎างท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ ์(จิต
อาสา) ขนาด 2x4 เมตร จ านวน 1 
ป้าย 

960.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
960.00 

ทีเด็ด 
960.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

142/2562 
2 พ.ค. 2562 

287 จัดจ๎างท าปา้ยไวนิลถวายพระพรชัย
มงคลสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
บริเวณด๎านหนา๎ส านักงานเทศบาล
ต าบลทําสาย  ขนาดกว๎าง 3.0 เมตร 
x ยาว 7.2 เมตร จ านวน 1 ปา้ย 

2,592.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
2,592.00 

ทีเด็ด 
2,592.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

143/2562 
2 พ.ค. 2562 

288 จ๎างเปลี่ยนถํายน้ ามนัเครื่องและ
ตรวจเช็ครถตู๎โดยสาร 12 ที่นัง่ 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 

2,689.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต๎าเชียงราย 
จ ากัด 
2,689.45 

บริษัท โตโยต๎าเชียงราย 
จ ากัด 
2,689.45 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

145/2562 
10 พ.ค. 2562 

 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

289 จ๎างตรวจเช็คและซํอมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ค รหัส 416 53 
0044 

1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
1,200.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
1,200.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

145/2562 
10 พ.ค. 2562 

290 จ๎างส ารวจจ านวนสุนัขและแมว ม.7 
บ๎านป่าหัด  

252.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญชํวย  สมบูรณ์ใจ  
252.00 

นายบุญชํวย  สมบูรณ์ใจ  
252.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

149/2562 
17 พ.ค. 2562 

291 จ๎างซํอมแซมระบบประปา ม.6 บ๎าน
หัวดอย 

58,505.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเพชรน้ าบุตร  
เครื่องกรองน้ า 
58,505.00 

ร๎านเพชรน้ าบุตร 
เครื่องกรองน้ า 
58,505.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

151/2562 
24 พ.ค. 2562 

292 จ๎างตรวจเช็คและซํอมคอมพิวเตอร์ 
รหัส 416 52 0041 

1,790.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
1,790.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
1,790.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

153/2562 
27 พ.ค. 2562 

293 จ๎างตรวจเช็คและเปลี่ยนถําย
น้ ามันเครื่อง ทะเบียน กร 927 
เชียงราย 

10,214.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต๎าเชียงราย 
จ ากัด 
10,214.22 

บริษัท โตโยต๎าเชียงราย 
จ ากัด 
10,214.22 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

154/2562 
27 พ.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดั
บท่ี 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

294 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย (รถตู๎) 
รถจักรยานยนต์ทะเบียน ขงร 784 
ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ๎า (ส านักปลัด) 

6,540.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
6,540.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
6,540.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2562 
31 พ.ค. 2562 

295 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

9,200.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
9,200.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
9,200.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2562 
31 พ.ค. 2562 

296 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

5,040.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
5,040.00 

บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
5,040.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2562 
31 พ.ค. 2562 

297 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย (ปภ.) 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

16,200.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียมจ ากัด 
16,200.00 

บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
16,200.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2562 
31 พ.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

298 จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู๎) (กองการศึกษา) 

2,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียมจ ากัด 
2,080.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
2,080.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2562 
31 พ.ค. 2562 

299 จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฆ 
1847 เชียงราย ทะเบียน 1 กข 
3802 เชียงราย(กองคลัง) 

240.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
240.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
240.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2562 
31 พ.ค. 2562 

300 จัดเชําเครื่องถํายเอกสาร 
(ส านักปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

102/2562 
29 มี.ค. 2562 

301 จัดเชําเครื่องถํายเอกสาร 
(กองคลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

103/2562 
29 มี.ค. 2562 

302 จัดเชําเครื่องถํายเอกสาร 
(กองชําง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

104/2562 
29 มี.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

303 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์
ไรส์ รสจืด ชนิดถุง เดือน มิถุนายน 
2562 

44,086.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ 
เฟรชมิลค์ 
44,086.00 

บริษัท เชียงใหมํ 
เฟรชมิลค์ 
44,086.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

175/2562 
31 พ.ค. 2562 

304 จัดซื้อน้ าดื่มส าหรับริการประชาชน
หรือผู๎มาติดตํอราชการ เดือน 
มิถุนายน 2562 

2,120.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,120.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,120.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

177/2562 
31 พ.ค. 2562 

305 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าและ
เทปลบค าผิด จ านวน 2 รายการ 

1,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
1,050.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
1,050.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

178/2562 
4 มิ.ย. 2562 

306 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาในการปฐม
พยาบาล จ านวน 3 รายการ 

1,208.29 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
1,208.29 

องค์การเภสัชกรรม 
1,208.29 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

179/2562 
4 มิ.ย. 2562 

307 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎งานใน
กองชํางเทศบาลต าบลทําสาย 
จ านวน 8 รายการ 

12,690.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส  
12,690.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส  
12,690.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

180/2562 
5 มิ.ย. 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

308 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช๎ในการ
จัดเก็บเอกสารและปฏิบัติงานใน
กองชํางเทศบาลต าบลทําสาย 
จ านวน 7 รายการ  

4,571.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
4,571.00 
 

บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
4,571.00 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

181/2562 
5 มิ.ย. 2562 

309 จัดซื้อน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนชิน  
(แก๏สโซฮอล์ 95) เพ่ือใช๎ส าหรับ
เครื่องพํนสารก าจัดยุงลายแบบ
ติดตั้งบนรถยนต์ ณ บ๎านห๎วยบง 
(บ๎านทุํงฝายพ้ืนที่จุดเสี่ยง)  หมูํที่  
8  ต าบลทําสาย  ในวันที่  5  
มิถุนายน  2562   

1,270.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
1,270.24 

บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
1,270.24 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

182/252 
5 มิ.ย. 2562 

310 จัดซื้อแบตเตอรี่ส าหรับรถบรรทุก
ขยะ ทะเบียน 81-8665 
เชียงราย 

4,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพรรณี โจํยสา 
4,600.00 

นางสาวสุพรรณี โจํยสา 
4,600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

183/2562 
7 มิ.ย. 2562 
 

311 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 จ านวน 1 
เครื่อง 

21,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
21,500.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
21,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

184/2562 
7 มิ.ย. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

312 จัดซื้อไม๎กวาดทางมะพร๎าว เพ่ือใช๎
ในการคัดแยกและก าจัดขยะ 
มูลฝอย จ านวน 24 ด๎าม 

1,680.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
1,680.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
1,680.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

185/2562 
7 มิ.ย. 2560 

313 จัดซื้อถุงด าและลวด เพ่ือใช๎ในการ
คัดแยกและก าจัดขยะมูลฝอย 

600.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
600.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

186/2562 
10 มิ.ย. 2562 

314 จัดซื้ออุปกรณ์อํานบัตรแบบ
เอนกประสงค์ จ านวน 1 เครื่อง 

650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอวิส 
650.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอวิส 
650.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

187/2562 
10 มิ.ย. 2562 

315 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือ
พัฒนาระบบเสียงตายสาย 

4,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายซาวด์ 
เซนเตอร์ทีวี 
4,750.00 

หจก.เชียงรายซาวด์ 
เซนเตอร์ทีวี 
4,750.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

189/2562 
11 มิ.ย. 2562 

 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

316 จัดซื้อครุภัณฑ์กํอสร๎าง  
(สวํางไขควงไร๎สาย) จ านวน 1 
เครื่อง  

3,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายซาวด์ 
เซนเตอร์ทีวี 
3,200.00 

หจก.เชียงรายซาวด์ 
เซนเตอร์ทีวี 
3,200.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

190/2562 
11 มิ.ย. 2562 

317 จัดซื้อน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนชิน 
(แก๏สโซฮอล์ 95) เพ่ือใช๎ส าหรับ
เครื่องพํนสารก าจัดยุงลายแบบ
ติดตั้งบนรถยนต์ ณ บ๎านห๎วยบง 
(บ๎านทุํงฝายพ้ืนที่จุดเสี่ยง) หมูํที่ 8 
ต าบลทําสาย ในวันที่ 12 มิถุนายน 
2562  ส าหรบั 

1,251.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียมจ ากัด 
1,251.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียมจ ากัด 
1,251.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

192/2562 
12 มิ.ย. 2562 

 

318 จัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว ส าหรับ
ใช๎งานในส านักปลัดเทศบาลต าบล 
ทําสาย จ านวน 8 รายการ 

16,894.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
16,894.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
16,894.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

193/2562 
13 มิ.ย. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

319 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
โทรศัพท์ไร๎สาย ส าหรับใช๎งานใน
ส านักปลัดเทศบาลต าบลทําสาย 

1,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส  
1,350.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส  
1,350.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

194/2562 
13 มิ.ย. 2562 

320 จัดซื้อแบตเตอรี่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ค จ านวน 1 อัน 

1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอร์วิส 
1,800.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย 
เซอร์วิส 
1,800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

195/2562 
13 มิ.ย. 2562 

321 จัดซื้อกระสอบ จ านวน 100 ใบ 
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย 

500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นสอบ 
การเกษตร 
500.00 

หจก.รวมสินชื่นสอบ 
การเกษตร 
500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

196/2562 
13 มิ.ย. 2562 

322 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎ใน
กองการศึกษาเทศบาลต าบลทํา
สาย จ านวน 7 รายการ 

7,670.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
7,670.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
7,670.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

197/2562 
13 มิ.ย. 2562 

 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

323 จัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง ส าหรับใช๎
ปรับปรุงอาคารห๎องน้ าและอาคาร
อ่ืนๆ ภายในส านักงานและภายใน
หนองน้ าสาธารณหนองบัว จ านวน 
14 รายการ 

6,770.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
6,770.00 

หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
6,770.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

199/2562 
14 มิ.ย. 2562 

324 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จ านวน 7  
รายการ 

5,056.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ 
การเกษตร 
5,056.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ 
การเกษตร 
5,056.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

201/2562 
18 มิ.ย. 2562 

325 จัดซื้อยางรถยนต์ส าหรับ รถยนต์
นั่งสํวนบุคคลเกิน 7 คน ทะเบียน 
นข 2161 เชียงราย จ านวน 4 
เส๎น 

11,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเคยางยนต์
เชียงราย 
11,650.00 

หจก.เอสเคยางยนต์
เชียงราย 
11,650.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

202/2562 
19 มิ.ย. 2562 

326 จัดซื้อทรายอะเบท เพื่อส าหรับ
ป้องกันพาหะน าโรคไข๎เลือดออก 
จ านวน 5,400 ซอง 

32,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
32,000.00 

องค์การเภสัชกรรม 
32,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

203/2562 
19 มิ.ย. 2562 

 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

327 จัดซื้อวัสดุส านักงาน ส าหรับติดตั้ง
แผํนสะท๎อนแสงไว๎ที่รถบรรทุก 
(รถกระเช๎าไฟฟ้า) ทะเบียน  
91-9360 เชียงราย จ านวน 3 
รายการ 

3,526.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
3,526.00 

บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
3,526.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

204/2562 
20 มิ.ย. 2562 

 

328 จัดซื้อวัสดุส านักงาน ส าหรับใช๎
ด าเนินงานในกองคลังเทศบาล
ต าบลทําสาย จ านวน 4 รายการ 

2,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
2,390.00 

บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
2,390.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

205/2562 
20 มิ.ย. 2562 

329 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ในการปฐม
พยาบาลของหนํวยบริการแพทย์
ฉุกเฉิน จ านวน 9 รายการ 

9,220.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ร๎านยารักสุขภาพ 
9,220.00 

หจก.ร๎านยารัก
สุขภาพ 
9,220.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

206/2562 
21 มิ.ย. 2562 

330 จัดซื้อน้ ามันดีเซลและน้ ามันแก๏ส
โซฮอล์ ส าหรับพํนหมอกควันเพ่ือ
ควบคุมโรคไข๎เลือดออก ม.7 

811.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
811.00 

บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
811.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

207/2562 
21 มิ.ย. 2562 

331 จัดซื้อยาก าจัดแมลงวัน ไซเพอร์
เมทริน 35% จ านวน 6 ขวด เพื่อ
ใช๎ก าจัดแมลงวันโรงคัดแยกและ
ก าจัดขยะมูลฝอย 

2,520.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ 
จ ากัด 
2,520.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ 
จ ากัด 
2,520.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

208/2562 
24 มิ.ย. 2562 

 

 
  
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

332 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
(สายไฟฟ้า) จ านวน 1 ม๎วน เพ่ือใช๎
งานในส านักปลัดเทศบาลต าบล 
ทําสาย 

1,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงชัยไลท์ติ้ง 
จ ากัด 
1,760.00 

บริษัท จงชัยไลท์ติ้ง 
จ ากัด 
1,760.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

209/2562 
24 มิ.ย. 2562 

333 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู๎เหล็ก 
ขนาด 2 บาน) เพื่อใช๎ในการ
จัดเก็บเอกสารกองชํางเทศบาล
ต าบลทําสาย 

5,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค๎า  
5,500.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค๎า  
5,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

211/2562 
25 มิ.ย. 2562 

334 จัดซื้อน้ ามันดีเซลและน้ ามันแก๏ส
โซฮอล์ ส าหรับพํนหมอกควันบ๎าน
ผู๎ป่วยโรคไข๎เลือดออก นางล าดวน 
ยะโย หมูํที่ 8 บ๎านห๎วยบง ต าบล
ทําสาย 

823.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
823.00 

บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
823.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

212/2562 
25 มิ.ย. 2562 

335 จัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช๎งาน
ภายในส านักปลัดเทศบาลต าบลทํา
สาย จ านวน 1 รายการ 

3,526.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
3,526.00 

บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
3,526.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

213/2562 
27 มิ.ย. 2562 

 

 
  
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

336 จัดซื้อแผํนเทียน ไส๎เทียน พาราฟิน
ผสมเทียน และวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข๎องและจ าเป็น ตามโครงการ
จัดงานประเพณีหลํอเทียนพรรษา
และแหํเทียนพรรษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

18,980.00 เฉพาะเจาะจง อ านาจสังฆภัณฑ์ 
18,980.00 

อ านาจสังฆภัณฑ์ 
18,980.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

214/2562 
27 มิ.ย. 2562 

337 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟ) 
จ านวน 2 รายการ เพื่องานใน
ส านักปลัดเทศบาลต าบลทําสาย  

700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
700.00 

บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
700.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

216/2562 
28 มิ.ย. 2562 

338 จัดจ๎างตรวจเช็คและซํอมระบบไฟ
รถบรรทุกขยะมูลฝอย 

1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประมวล พิมพ์โสดา 
1,000.00 

นายประมวล พิมพ์โสดา 
1,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

156/2562 
5 มิ.ย. 2562 

339 จัดจ๎างสูบส๎วม บริเวณอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลทําสาย 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ยอดวงค์ 
4,500.00 

นายประสิทธิ์ ยอดวงค์ 
4,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

158/2562 
11 มิ.ย. 2562 

 

 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

340 จัดจ๎างซํอมเตาเผาขยะมูลฝอย 
รหัสครุภัณฑ์ 280-54-0003  

38,723.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียอีโคเอิร์ท 
จ ากัด 
38,723.30 

บริษัท เอเชียอีโคเอิร์ท 
จ ากัด 
38,723.30 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

159/2562 
12 มิ.ย. 2562 

341 จัดจ๎างท าป้ายประชาสัมพันธ์
ผลงานดีเดํนของครูและนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ทําสาย  

1,620.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
1,620.00 

ทีเด็ด 
1,620.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

160/2562 
13 มิ.ย. 2562 

342 จัดจ๎างซํอมรถจักรยายนต์กองชําง 
หมายเลขทะเบียน ขรข 608 
เชียงราย เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎
อยํางปกติ 

2,440.00 เฉพาะเจาะจง ส.ประสิทธิ์บริการ 
2,440.00 

ส.ประสิทธิ์บริการ 
2,440.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

163/2562 
19 มิ.ย. 2562 

343 จัดจ๎างซํอมแซมรถจักรยานยนต์
ส านักปลัด หมายเลขทะเบียน ขงร 
784 เชียงราย  

240.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย จันกุลี 
240.00 

นายอภิชัย จันกุลี 
240.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

164/2562 
19 มิ.ย. 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

344 จัดจ๎างท าป้ายโฟมบอร์ด
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ไข๎เลือดออก
ในพ้ืนที่ต าบลทําสาย 

2,200.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
2,200.00 

ทีเด็ด 
2,200.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

165/2562 
19 มิ.ย. 2562 

345 จัดจ๎างปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ 
รหัสครุภัณฑ์ 416-58-0085  

300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
300.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
300.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

166/2562 
19 มิ.ย. 2562 

346 จัดจ๎างเปลี่ยนกากบาทเพลาเครื่อง
ปั้มน้ า รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์
หมายเลขทะเบียน บล 9945 
เชียงราย 

1,075.60 เฉพาะเจาะจง อํูชํางสุข 
1,075.60 

อํูชํางสุข 
1,075.60 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

167/2562 
19 มิ.ย. 2562 

347 จัดจ๎างถํายเอกสารแบบแปลน
อาคารส านักงาน ทต.ศรีดอนชัย  
อ.เชียงของ จ านวน 132 แผํน 

3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงรายก๏อปปี้ 
เซอร์วิส จ ากัด 
3,300.00  

นายอภิชัย จันกุลี 
240.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

164/2562 
19 มิ.ย. 2562 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                         



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

348 จัดจ๎างเหมารถปรับอากาศ พร๎อม
พนักงานขับรถและน้ ามันเชื้อเพลิง 
จ านวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๒ วัน 
ตามโครงการฝึกอบรมกลุํมพลังมวลชน
ต าบลทําสาย กิจกรรมอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประดิษฐ์ 
เอนด์ วนิดา ทัวร์ 
26,000.00 

บริษัท ประดิษฐ์ เอนด์ 
วนิดา ทัวร์ 
26,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

170/2562 
25 มิ.ย. 2562 

349 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย(รถตู๎) 
รถจักรยานยนต์ทะเบียน ขงร 784 
ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ๎า (ส านักปลัด) 

5,635.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
5,635.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
5,635.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2562 
31 พ.ค. 2562 

350 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

11,500.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
11,500.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
11,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2562 
31 พ.ค. 2562 

351 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

4,240.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
4,240.00 

บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
4,240.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2562 
31 พ.ค. 2562 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

352 จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู๎) (กองการศึกษา) 

3,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียมจ ากัด 
3,080.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
3,080.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2562 
31 พ.ค. 2562 

353 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย 
(ปภ.) 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

14,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียมจ ากัด 
14,000.00 

บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
14,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2562 
31 พ.ค. 2562 

354 จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฆ 
1847 เชียงราย ทะเบียน 1 กข 
3802 เชียงราย(กองคลัง) 

240.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทกึตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
240.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
240.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2562 
31 พ.ค. 2562 

355 จัดเชําเครื่องถํายเอกสาร 
(ส านักปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

174/2562 
28 มิ.ย. 2562 

356 จัดเชําเครื่องถํายเอกสาร 
(กองคลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

175/2562 
28 มิ.ย. 2562 

357 จัดเชําเครื่องถํายเอกสาร 
(กองชําง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

176/2562 
28 มิ.ย. 2562 

 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

358 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์
ไรส์ รสจืด ชนิดถุง เดือน กรกฎาคม 
2562 

50,850.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ 
เฟรชมิลค์ 
50,850.24 

บริษัท เชียงใหมํ 
เฟรชมิลค์ 
50,850.24 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

217/2562 
28 มิ.ย. 2562 

359 จัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว เพ่ืองาน
ในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลทําสาย จ านวน 
๒๐ รายการ 

20,438.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
20,438.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
20,438.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

218/2562 
1 ก.ค. 2562 

360 จัดซื้อน้ ามันดีเซลและน้ ามันแก๏ส
โซฮอล์ส าหรับพํนหมอกควันป้องกัน
โรคไข๎เลือดออก 

835.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียมจ ากัด 
835.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียมจ ากัด 
835.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

222/2562 
4 ก.ค. 2562 

361 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(แผํนDVD-F16X) จ านวน 100 
แผํน 

650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
650.00 

บริษัท วิทวัสการค๎า จ ากัด 
650.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

223/2562 
8 ก.ค. 2562 

 

362 จัดซื้อยางชะลอความเร็วพร๎อมติดตั้ง
(ลูกระนาด)เพ่ือแก๎ไขความเดือนร๎อน
ของประชาชน ม.5 

19,500.00 เฉพาะเจาะจง เชียงราย ทวีทรัพย์ 
19,500.00 
 

เชียงราย ทวีทรัพย์ 
19,500.00 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

225/2562 
9 ก.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

363 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช๎งาน
ส านักปลัดเทศบาลต าบลทําสาย 
จ านวน 12 รายการ 

15,624.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
15,624.00 

บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
15,624.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

226/252 
12 ก.ค. 2562 

364 จัดซื้อแบตเตอรี่กล๎องถํายรูป  
ยี่ห๎อ Nikon รหัสครุภัณฑ์ 452-
56-0012 กองชํางเทศบาลต าบล
ทําสาย จ านวน 1 ก๎อน 

1,470.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,470.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,470.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

227/2562 
18 ก.ค. 2562 

365 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช๎
ด าเนินงานในกองคลังเทศบาล
ต าบลทําสาย จ านวน 8 รายการ 

6,713.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
6,713.00 

บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
6,713.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

228/2562 
19 ก.ค. 2562 

366 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ปลั๊กไฟ)
จ านวน 2 รายการ เพื่อใช๎งานใน
กองคลังเทศบาลต าบลทําสาย 

1,998.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
1,998.00 

บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
1,998.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

229/2562 
19 ก.ค. 2562 

367 จัดซื้อหน๎ากากอนามัย  
จ านวน 24 กลํอง 

1,104.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 
1,104.00 

องค์การเภสัชกรรม 
1,104.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

232/2562 
23 ก.ค. 2562 

 

 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 
368 จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโขํง

มอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อ 
11,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงราย  

วอเตอร์แทงค์ 
11,000.00 

บจก.เชียงราย  
วอเตอร์แทงค์ 
11,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

233/2562 
25 ก.ค. 2562 

369 จัดซื้อน้ ามันดีเซลและน้ ามันแก๏ส
โซฮอล์ส าหรับพํนหมอกควัน
ป้องกันโรคไข๎เลือดออก ม.11 

834.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียมจ ากัด 
834.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียมจ ากัด 
834.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

234/2562 
26 ก.ค. 2562 

370 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 
๕ รายการ เพื่อใช๎งานในส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลทําสาย  

1,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงชัยไลท์ติ้ง 
จ ากัด 
1,975.00 

บริษัท จงชัยไลท์ติ้ง 
จ ากัด 
1,975.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

235/2562 
30 ก.ค. 2562 

371 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 
19 รายการ เพื่อใช๎ในการซํอมแซม
ไฟฟ้าสาธารณและอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลทําสาย 

42,555.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงชัยไลท์ติ้ง 
จ ากัด 
42,555.00 

บริษัท จงชัยไลท์ติ้ง 
จ ากัด 
42,555.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

236/2562 
30 ก.ค. 2562 

372 จัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง ส าหรับใช๎ใน
การส ารวจในการปฏิบัติงานของ
กองชํางเทศบาลต าบลทําสาย 
จ านวน 3 รายการ 

1,820.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง
1,820.00 

หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง
1,820.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

237/2562 
30 ก.ค. 2562 

373 จัดจ๎างท าป้ายประชาสัมพันธ์ห๎าม
รถบรรทุกผําน จ านวน 2 ป้าย 

900.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
900.00 

ทีเด็ด 
900.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

178/2562 
18 ก.ค. 2562 

 
     

 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

374 จัดจ๎างซํอมแอร์รถยนต์สํวนกลาง 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 

2,400.00 เฉพาะเจาะจง เชียงรายมอเตอร์แอร์ 
2,400.00 

เชียงรายมอเตอร์แอร์ 
2,400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

179/2562 
18 ก.ค. 2562 

375 จัดจ๎างถํายเอกสารแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นพร๎อมเข๎าเลํม จ านวน 55 
เลํม 

7,150.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถํายเอกสารมงคล 
7,150.00 

ร๎านถํายเอกสารมงคล 
7,150.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

180/2562 
19 ก.ค. 2562 

376 จัดจ๎างตรวจเช็คและซํอมแซม
เครื่องปรับอากาศ รหัส 420-48-
0012 กองชํางเทศบาลต าบล 
ทําสาย 

1,800.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องยนต์ 
1,800.00 

ส.เครื่องยนต์ 
1,800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

182/2562 
22 ก.ค. 2562 

377 จัดจ๎างส ารวจความพึงพอใจของ
ผู๎รับบริการขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

11,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย 
11,000.00 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย 
11,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

183/2562 
22 ก.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 
 



 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

378 จัดจ๎างเหมาติดตั้งพัดลม เพ่ือใช๎
ภายในอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลทําสาย จ านวน 8 ตัว 

5,440.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเย็น 
5,440.00 

ส.เครื่องเย็น 
5,440.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

184/2562 
23 ก.ค. 2562 

379 จัดจ๎างซํอมแซมผ๎ามํานฉากเวทีห๎อง
ประชุม เทศบาลต าบลทําสาย 

2,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสายคอน มณีรัตน์ 
2,700.00 

นางสายคอน มณีรัตน์ 
2,700.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

186/2562 
25 ก.ค. 2562 

380 จัดจ๎างตรวจเช็คและซํอมแซม
คอมพิวเตอร์ส าหรับใช๎งานกองคลัง 
จ านวน 3 เครื่อง 

900.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
900.00 

ทีเด็ด 
900.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

187/2562 
31 ก.ค. 2562 

381 จัดจ๎างตรวจเช็คและซํอมแซม
เครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 
416-62-0136 

800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
800.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

188/2562 
31 ก.ค. 2562 

 
 

 

 

 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

382 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 
(รถตู๎) รถจักรยานยนต์ทะเบียน 
ขงร 784 ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ๎า (ส านักปลัด) 

8,660.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
8,660.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
8,660.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

006/2562 
31 ก.ค. 2562 

 
383 

ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง   
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน  
81 – 8665  

12,300.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
12,300.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
12,300.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

006/2562 
31 ก.ค. 2562 

384 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

6,240.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
6,240.00 

บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
6,240.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

006/2562 
31 ก.ค. 2562 

385 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย 
(ปภ.) ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

4,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียมจ ากัด 
4,000.00 

บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
4,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

006/2562 
31 ก.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

386 จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู๎) และรถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กบ 1819 เชียงราย
(กองการศึกษา) 

2,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียมจ ากัด 
2,080.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
2,080.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

006/2562 
31 ก.ค. 2562 

387 จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฆ 
1847 เชียงราย ทะเบียน 1 กข 
3802 เชียงราย(กองคลัง) 

160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
160.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
160.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มอีาชีพขายโดยตรง 

006/2562 
31 ก.ค. 2562 

388 จัดเชําเครื่องถํายเอกสาร 
(ส านักปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มอีาชีพขายโดยตรง 

174/2562 
28 มิ.ย. 2562 

389 จัดเชําเครื่องถํายเอกสาร 
(กองคลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มอีาชีพขายโดยตรง 

175/2562 
28 มิ.ย. 2562 

 
 

 
 
 
 



 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อ จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

390 จัดเชําเครื่องถํายเอกสาร 
(กองชําง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

176/2562 
28 มิ.ย. 2562 

391 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์
ไรส์ รสจืด ชนิดถุง เดือน สิงหาคม 
2562 

48,784.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ 
เฟรชมิลค์ 
48,784.12 

บริษัท เชียงใหมํ 
เฟรชมิลค์ 
48,784.12 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

204/2562 
31 ก.ค. 2562 

392 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลม
ระบายอากาศ จ านวน 3 ตัว  

2,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธานี  
มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
2,970.00 

บริษัท สหธานี  
มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
2,970.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

249/2562 
13 ส.ค. 2562 

393 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช๎ในกอง
การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลทําสาย จ านวน 27 
รายการ 

12,301.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
12,301.00 

บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
12,301.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

252/2562 
13 ส.ค. 2562 

394 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช๎ในส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลทําสาย จ านวน 
31 รายการ 

16,641.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
16,641.00 

บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
16,641.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

253/2562 
13 ส.ค. 2562 

 

 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

395 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎ใน
การจัดพิมพ์เอกสารกองการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลทําสาย จ านวน 5 รายการ 

8,390.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
8,390.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
8,390.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

254/2562 
19 ส.ค. 2562 

396 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎ใน
กองชําง จ านวน 3 รายการ 

7,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
7,500.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
7,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

255/252 
19 ส.ค. 2562 

397 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎งาน
กองคลัง จ านวน 8 รายการ 

18,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
18,900.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
18,900.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

256/2562 
19 ส.ค. 2562 

398 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎งาน
ในส านักปลัด จ านวน 10 รายการ 

8,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
8,450.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
8,450.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

257/2562 
19 ส.ค. 2562 

399 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ตู๎เหล็ก 2 
บาน (มอก.) จ านวน 1 ตู๎ เพื่อใช๎ใน
การเก็บเอกสารกองชําง 

5,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค๎า 
5,500.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค๎า 
5,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

258/2562 
20 ส.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

400 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช๎งานใน
กองชําง จ านวน 8 รายการ 

7,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
7,075.00 

บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
7,075.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

259/2562 
21 ส.ค. 2562 

401 จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กระดาษ A4) 
จ านวน 30 รีม เพื่อใช๎งานในส านัก
ปลัด 

3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
3,450.00 

บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
3,450.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

260/2562 
21 ส.ค. 2562 

402 จัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง จ านวน 7 
รายการ เพื่อน ามาใช๎ปรับปรุง
อาคารห๎องน้ าและอาคารอ่ืน ๆ 
ภายในส านักงานเทศบาลต าบลทํา
สาย 

1,790.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
1,790.00 

หจก.ผลไสววัสดุ
กํอสร๎าง 
1,790.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

261/2562 
21 ส.ค. 2562 

403 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนสํง เครื่องขยายเสียงส าหรับติด
รถประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุด 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านไทยอินเตอร์ออดิโอ 
24,000.00 

ร๎านไทยอินเตอร์
ออดิโอ 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

262/2562 
21 ส.ค. 2562 

404 จัดซื้อหินคลุก เพ่ือแก๎ไขปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร๎อนในการใช๎
ถนน ม.3,4 และ ม.7 

29,680.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
29,680.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
29,680.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

265/2562 
28 ส.ค. 2562 

405 จัดซื้อแบตเตอรี่ ส าหรับ
คอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ครหัส 416-
53-0044 จ านวน 1 อัน 

3,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
3,100.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
3,100.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

266/2562 
28 ส.ค. 2562 

 
 
 



 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงนิ

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

406 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องดูด
ฝุ่น จ านวน 1 เครื่อง 

12,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงราย 
ซาวด์เซนเตอร์ทีวี 
12,500.00 

หจก.เชียงราย 
ซาวด์เซนเตอร์ทีวี 
12,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

267/2562 
28 ส.ค. 2562 

407 จ๎างตรวจเช็คและซํอมแซม
เครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลทําสาย จ านวน 
3 เครื่อง 

5,400.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเย็น 
5,400.00 

ส.เครื่องเย็น 
5,400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

194/2562 
13 ส.ค. 2562 

408 จ๎างตรวจเช็คและซํอมแซม
คอมพิวเตอร์ รหัส 416-58-
0095 กองชําง 

300.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
300.00 

ทีเด็ด 
300.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

195/2562 
13 ส.ค. 2562 

409 จ๎างตรวจเช็คและเปลี่ยนถําย
น้ ามันเครื่อง รถยนต์หมายเลข
ทะเบียน บน 180 เชียงราย  

3,210.00 เฉพาะเจาะจง เดชาเซอร์วิส 
3,210.00 

เดชาเซอร์วิส 
3,210.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

197/2562 
21 ส.ค. 2562 

410 จ๎างตรวจเช็คและซํอมแซมตู๎สาขา
โทรศัพท์ส านักงาน 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง ภัคดีคอมมิวนิเคชั่น 
3,000.00 

ภัคดีคอมมิวนิเคชั่น 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มอีาชีพขายโดยตรง 

198/2562 
21 ส.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

411 จ๎างตรวจเช็คและซํอมแซม
เครื่องปรับอากาศ กองคลัง จ านวน 
2 เครื่อง รหัส 420-48-0010 
และ รหัส 420-48-0012 

5,4000.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเย็น 
5,4000.00 

ส.เครื่องเย็น 
5,4000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

199/2562 
21 ส.ค. 2562 

412 จ๎างตรวจเช็ค/ซํอมรถน้ าดับเพลิง
อเนกประสงค์ ทะเบียน บล 9945 
เชียงราย 

23,164.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุเชียงราย 
ทรัค เซอร์วิส จ ากัด 
23,164.92 

บริษัท อีซูซุเชียงราย 
ทรัค เซอร์วิส จ ากัด 
23,164.92 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

200/2562 
23 ส.ค. 2562 

413 จ๎างเหมารถแทรกเตอร์ล๎อยาง ปรับ
เกลี่ยหินคลุก จ านวน 3 หมูํบ๎าน 

900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
4,500.00 
 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
4,500.00 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

201/2562 
28 ส.ค. 2562 

414 จ๎างเหมาบุคคลภายนอกส ารวจ
ข๎อมูลภาคสนามในการจัดท าแผนที่
ภาษีและทรัพย์สิน 

8,000 เฉพาะเจาะจง นายสนนึก พุทธจันทร์ 
8,000.00 

นายสนนึก พุทธจันทร์ 
8,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

204/2562 
30 ส.ค. 2562 

415 จ๎างเหมาบุคคลภายนอกส ารวจ
ข๎อมูลภาคสนามในการจัดท าแผนที่
ภาษีและทรัพย์สิน 

8,000 เฉพาะเจาะจง นายศุภเดช มณีนันท์ 
8,000.00 

นายศุภเดช มณีนันท์
8,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

205/2562 
30 ส.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

416 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 
(รถตู๎) รถจักรยานยนต์ทะเบียน 
ขงร 784 ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ๎า (ส านักปลัด) 

7,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
7,240.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
7,240.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

006/2562 
31 ก.ค. 2562 

417 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง   
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน  
81 – 8665  

10,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
10,000.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จ ากัด 
10,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

006/2562 
31 ก.ค. 2562 

418 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

5,160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
5,160.00 

บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
5,160.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

006/2562 
31 ก.ค. 2562 

419 ซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย 
(ปภ.) ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

9,870.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียมจ ากัด 
9,870.00 

บริษัท แมํกรณ์
ปิโตรเลียม จ ากัด 
9,870.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

006/2562 
31 ก.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 



 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

420 จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู๎) และรถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กบ 1819 เชียงราย
(กองการศึกษา) 

3,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียมจ ากัด 
3,080.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
3,080.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

006/2562 
31 ก.ค. 2562 

421 จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฆ 
1847 เชียงราย ทะเบียน 1 กข 
3802 เชียงราย(กองคลัง) 

400.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
400.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลียม จ ากัด 
400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

006/2562 
31 ก.ค. 2562 

422 จัดเชําเครื่องถํายเอกสาร 
(ส านักปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

174/2562 
28 มิ.ย. 2562 

423 จัดเชําเครื่องถํายเอกสาร 
(กองคลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มอีาชีพขายโดยตรง 

175/2562 
28 มิ.ย. 2562 

424 จัดเชําเครื่องถํายเอกสาร 
(กองชําง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

176/2562 
28 มิ.ย. 2562 

 
 



 
 

 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อ จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

425 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์
ไรส์ รสจืด ชนิดถุง เดือน สิงหาคม 
2562 

46,843.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ 
เฟรชมิลค์ 
46,843.02 

บริษัท เชียงใหมํ 
เฟรชมิลค์ 
46,843.02 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

268/2562 
30 ส.ค. 2562 

426 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพ่ือใช๎ส าหรับ
ด าเนินงานกองคลังเทศบาลต าบลทํา
สาย จ านวน 18 รายการ 

9,401.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
2,970.00 

บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
2,970.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

270/2562 
2 ก.ย. 2562 

427 จัดซื้อถุงมือผ๎า จ านวน 50 โหล ตาม
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

4,750.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
4,750.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
4,750.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

271/2562 
5 ก.ย. 2562 

428 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6  
รายการ ส าหรับใช๎งานในส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลทําสาย 

17,380.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
17,380.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
17,380.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

272/2562 
6 ก.ย. 2562 

 

429 จัดซื้อปูน ทํอ ตามโครงการสร๎าง
ความชุํมชื้นผืนป่า 

1,324.99 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
1,324.99 

หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
1,324.99 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

274/2562 
6 ก.ย. 2562 

430 จัดซื้อทราย ตามโครงการสร๎างความ
ชุํมชื้นคืนผืนป่า 

833.08 เฉพาะเจาะจง ทําสายทราย 
833.08 

ทําสายทราย 
833.08 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

275/252 
6 ก.ย. 2562 

 



 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อ จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

431 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช๎ใน
การซํอมแซมไฟฟ้าสาธารณะและ
อาคารส านักงาน  

57,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงชัย ไลท์ติ้ง 
จ ากัด 
57,585.00 

บริษัท จงชัย ไลท์ติ้ง 
จ ากัด 
57,585.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

277/2562 
9 ก.ย. 2562 

432 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เก๎าอ้ีหิน
อํอน เพ่ือใช๎ภายในเทศบาล 
จ านวน 4 ชุด 

8,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
8,450.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
8,450.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

279/2562 
11 ก.ย. 2562 

433 จัดซื้อหนังสือ ตามโครงการศูนย์
การเรียนรู๎และบริการชุมชน 

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดวงกมลบุ๏คส์
เชียงราย จ ากัด 
15,000.00 

บริษัท ดวงกมลบุ๏คส์
เชียงราย จ ากัด 
15,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

280/2562 
13 ก.ย. 2562 

434 จัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว เพ่ือใช๎
งานในส านักงาน จ านวน 4 
รายการ 

4,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิทเชํนดีโปร 
จ ากัด 
4,260.00 

บริษัท คิทเชํนดีโปร 
จ ากัด 
4,260.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

282/2562 
24 ก.ย. 2562 

435 จัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ (ขาตั้ง
ไมโครโฟน) จ านวน 2 อัน 

1,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายซาวด์ 
เซนเตอร์ทีวี  
1,300.00 

หจก.เชียงรายซาวด์ 
เซนเตอร์ทีวี  
1,300.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

283/2562 
24 ก.ย. 2562 

436 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา 
จ านวน 1 เครื่อง 

3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านยารักษ์สุขภาพ 
3,900.00 

ร๎านยารักษ์สุขภาพ 
3,900.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

284/2562 
24 ก.ย. 2562 

437 จัดซื้อถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส เพื่อ
ใช๎พัฒนาระบบน้ าโรงเรือนคัดแยก
ขยะมูลฝอย จ านวน 2 ถัง 

16,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงราย วอเตอร์ 
แท๎งค์ จ ากัด 
16,600.00 

บริษัท เชียงราย วอ
เตอร์ แท๎งค์ จ ากัด 
16,600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

286/2562 
25 ก.ย. 2562 

 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

438 จ๎างท าตรายาง จ านวน 6 รายการ 
เพ่ือใช๎งานในกองคลัง 

1,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
1,445.00 

บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
1,445.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

206/2562 
2 ก.ย. 2562 

439 จ๎างตรวจเช็ค/ซํอมเครื่องพํนหมอก
ควัน จ านวน 2 เครื่อง 

6,502.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
3,100.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
3,100.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

207/2562 
2 ก.ย. 2562 

440 จ๎างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
จ านวน 2 รายการ 

864.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
864.00 

ทีเด็ด 
864.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

208/2562 
6 ก.ย. 2562 

441 จ๎างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
โครงการสร๎างความชุํมชื้นคืนผืนป่า 

360.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
360.00 

ทีเด็ด 
360.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

209/2562 
6 ก.ย. 2562 

442 จ๎างท าป้าย ตามโครงการปลูก
ต๎นไม๎เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือรณรงค์
และประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

300.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
300.00 

ทีเด็ด 
300.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

210/2562 
6 ก.ย. 2562 

443 จ๎างท าป้าย  ตามโครงการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

300.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
300.00 

ทีเด็ด 
300.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

211/2562 
6 ก.ย. 2562 

 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันทีข่อง
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

444 จ๎างท าป้าย กิจกรรมจิตอาสา “เรา
ท าความดี ด๎วยหัวใจ” 

300.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
300.00 

ทีเด็ด 
300.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

212/2562 
6 ก.ย. 2562 

445 จ๎างซํอมเครื่องพํนยาและปุ๋ย รหัส 
605-46-0002 เพื่อใช๎งาน
โรงเรือนคัดแยกขยะมูลฝอย 

1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประมวล พิมโสดา 
1,800.00 

นายประมวล พิมโสดา 
1,800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

213/2562 
6 ก.ย. 2562 

446 จ๎างตรวจเช็คและซํอมแซมรถยนต์
สํวนกลางทะเบียน กจ 8809 ชร 

11,844.90 เฉพาะเจาะจง อํูชํางสุข 
11,844.90 

อํูชํางสุข 
11,844.90 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

215/2562 
11 ก.ย. 2562 

447 จ๎างเหมารถแทรคเตอร์ล๎อยาง  
ปรับเกลี่ยหินคลุก หมูํที่ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13 

20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
20,000.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
20,000.00 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

216/2562 
12 ก.ย. 2562 

448 จ๎างท าตรายาง เพ่ือใช๎งานในกอง
ชํางเทศบาลต าบลทําสาย 

1,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
1,140.00 

บริษัท วิทวัสการค๎า 
จ ากัด 
1,140.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

217/2562 
12 ก.ย. 2562 

449 จ๎างรถตีนตะขาบ และรถหัวลากจูง
เพ่ือขุดลอกวัชพืช ล าเหมือง
สาธารณะ หมูํที่ 7,8 

14,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
14,000.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
14,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

219/2562 
13 ก.ย. 2562 

 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

450 จ๎างตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ 
ส านักปลัดชั้นบน  เลขครุภัณฑ์ 
420-48-0011 

1,400.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเย็น 
1,400.00 

ส.เครื่องเย็น 
1,400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

220/2562 
18 ก.ย. 2562 

451 จ๎างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 2 รายการ 

600.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
600.00 

ทีเด็ด 
600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

221/2562 
19 ก.ย. 2562 

452 จ๎างตรวจเช็คและซํอมแซม
เครื่องปรับอากาศชั้นลําง เลข
ครุภัณฑ์ 420-48-0005 

1,800.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเย็น 
1,800.00 

ส.เครื่องเย็น 
1,800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

222/2562 
20 ก.ย. 2562 

453 จ๎างซํอมล าโพงและไมค์ลอย 
ส าหรับใช๎งานในกองศึกษา 

1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนัทชพนต์ 
1,900.00 

ร๎านธนัทชพนต์ 
1,900.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

223/2562 
20 ก.ย. 2562 

454 จ๎างเปลี่ยนน้ ามันเครื่อง หมายเลข
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 

4,569.44 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต๎าเชียงราย
จ ากัด 
4,569.44 

บริษัทโตโยต๎าเชียงราย
จ ากัด 
4,569.44 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

227/2562 
24 ก.ย. 2562 

455 จา๎งเหมาบริการ ติดตั้งระบบสาย
โปรเจคเตอร์และระบบเสียงห๎อง
ประชุม 

17,350.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ดี 
17,350.00 

ร๎าน ดี 
17,350.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ าสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

228/2562 
24 ก.ย. 2562 

 


