
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 
(รถตู้) รถจักรยานยนต์ทะเบียน 
ขงร 784 ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ้า (สำนักปลัด) 

7,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
7,240.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
7,240.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

001/2563 
1 ต.ค. 2562 

2 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง   
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน  
81 – 8665  

12,500.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
12,500.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 
12,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

001/2563 
1 ต.ค. 2562 

3 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

6,240.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
6,240.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
6,240.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

001/2563 
1 ต.ค. 2562 

4 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย 
(ปภ.) ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียมจำกัด 
5,000.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
5,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

001/2563 
1 ต.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

5 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู้) และรถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กบ 1819 เชียงราย
(กองการศึกษา) 

2,160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจำกัด 
2,160.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
2,160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2563 
1 ต.ค. 2562 

6 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฆ 
1847 เชียงราย ทะเบียน 1 กข 
3802 เชียงราย(กองคลัง) 

400.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
400.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2563 
1 ต.ค. 2562 

7 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(สำนักปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2563 
1 ต.ค. 2562 

8 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองคลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2563 
1 ต.ค. 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 
ลำดับ

ที ่
งานจัดซื้อ จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

9 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองช่าง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2563 
1 ต.ค. 2562 

10 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์
ไรส์ รสจืด ชนิดถุง เดือน ตุลาคม
2562 

79,060.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
79,060.20 

บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
79,060.20 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2563 
1 ต.ค. 2562 

11 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) 
จำนวน 60 รีม เพื่อใช้งานภายใน
สำนักปลัด 

6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
6,900.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
6,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2563 
8 ต.ค. 2562 

12 ซื้อกากน้ำตาล จำนวน 5 แกลลอน 
ตามโครงการศูนย์เรียนรู้และสาธิต
เกษตรอินทรีย์ปุ๋ยหมักชีวภาพจาก
ขยะมูลฝอย 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ฟ้ามุ่ย 
2,000.00 

ฟ้ามุ่ย 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2563 
8 ต.ค. 2562 

13 ซื้อวัสดุในการทำและบรรจุปุ๋ยหมัก 
จำนวน 2 รายการ ตามโครงการ
ศูนย์เรียนรู้และสาธิตเกษตรอินทรีย์
ปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอย 

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกำพล เกษร 
4,000.00 

นายกำพล เกษร 
4,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2563 
8 ต.ค. 2562 

 
 
 
 

 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 
รายการ เพ่ือใช้ปรับปรุงบริเวณ
หนองน้ำสาธารณะหนองบัว หมู่ที่ 
๗ บ้านป่าหัด ตำบลท่าสาย 

14,744.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
14,744.00 

หจก.ผลไสววัสดุ
ก่อสร้าง 
14,744.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

006/2563 
18 ต.ค. 2562 

 

15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือใช้งาน
ภายในเทศบาลตำบลท่าสาย 
จำนวน 2 รายการ 

3,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแฮปปี้ 
3,210.00 

ร้านแฮปปี้ 
3,210.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

007/2563 
24 ต.ค. 2562 

16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือใช้งาน
ภายในเทศบาลตำบลท่าสาย 
จำนวน 6 รายการ 

8,336.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมินิมาร์ท 
8,336.00 

แพร-ภูมินิมาร์ท 
8,336.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

008/2563 
24 ต.ค. 2562 

17 ซื้ออุปกรณ์ เก็บ รวบรวมคัดแยก
และกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 3 
รายการ 

13,500.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมินิมาร์ท 
13,500.00 

แพร-ภูมินิมาร์ท 
13,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

009/2563 
25 ต.ค. 2562 

 
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 

รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าสาธารณและอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย 

57,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงชัยไลท์ติ้ง 
จำกัด 
57,680.00 

บริษัท จงชัยไลท์ติ้ง 
จำกัด 
57,680.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

010/2563 
28 ต.ค. 2562 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 
รายการ เพื่อใช้งานในสำนักปลัด 

2,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เควีซี 
คอมพิวเตอร์ จำกัด 
2,270.00 

บริษัท เควีซี 
คอมพิวเตอร์ จำกัด 
2,270.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

011/2563 
29 ต.ค. 2562 

20 ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นโมกข์ 
จำนวน 20 ต้น) เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบล 
ท่าสาย 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้ในวรรณคดี 
2,000.00 

ร้านไม้ในวรรณคดี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

0012/2563 
30 ต.ค. 2562 

21 จ้างเหมาบุคคลภายนอก สำรวจ
ข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่
ภาษีและทะเบียน เดือน ต.ค. 62 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก พุทธจันทร์ 
8,000.00 

นายสมนึก พุทธจันทร์ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2563 
1 ต.ค. 2562 

22 จ้างเหมาบุคคลภายนอก สำรวจ
ข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่
ภาษีและทะเบียน เดือน ต.ค. 62 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภเดช มณีนันท์ 
8,000.00 

นายศุภเดช มณีนันท์ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2563 
1 ต.ค. 2562 

23 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่ม
สำเนาเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

7,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารมงคล 
7,350.00 

ร้านถ่ายเอกสารมงคล 
7,350.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

006/2563 
1 ต.ค. 2562 

24 จ้างต่อเว็ปไซต์เทศบาลตำบลท่า
สาย 

4,000.00 เฉพาะเจาะจง เชียงราย อินเตอร์ 
ซอฟต์ 
4,000.00 

เชียงราย อินเตอร์ 
ซอฟต์ 
4,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

007/2563 
1 ต.ค. 2562 

 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

25 เช่าเตาเผาขยะ เดือน ตุลาคม 
2562 

37,742.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชียอีโค เอิร์ท 
จำกัด 
37,742.00 

บริษัท เอเชียอีโค เอิร์ท 
จำกัด 
37,742.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

008/2563 
2 ต.ค. 2562 

26 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 
4 รายการ 

1,296.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
1,296.00 

ทีเด็ด 
1,296.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

009/2563 
8 ต.ค. 2562 

27 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและ
ตรวจเช็คซ่อมบำรุง ทะเบียน กต 
1841 เชียงราย 

3,325.00 เฉพาะเจาะจง เดชาเซอร์วิส 
3,325.00 

เดชาเซอร์วิส 
3,325.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

010/2563 
11 ต.ค. 2562 

28 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ 
เพ่ือใช้งานในกองคลัง 

1,045.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
1,045.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
1,045.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

011/2563 
24 ต.ค. 2562 

29 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ 
เพ่ือใช้งานในสำนักปลัด 

625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
625.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
625.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

012/2563 
28 ต.ค. 2562 

30 จ้างทำโครงไม้สำหรับติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 
ประจำปี 2563 

4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเสาร์แก้ว จักรคำ 
4,200.00 

นายเสาร์แก้ว จักรคำ 
4,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

013/2563 
29 ต.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

31 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 
(รถตู้) รถจักรยานยนต์ทะเบียน 
ขงร 784 ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ้า (สำนักปลัด) 

5,620.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
5,620.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
5,620.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

001/2563 
1 ต.ค. 2562 

32 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง   
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน  
81 – 8665  

10,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
10,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

001/2563 
1 ต.ค. 2562 

33 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

4,460.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
4,460.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
4,460.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มคีุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

001/2563 
1 ต.ค. 2562 

34 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย 
(ปภ.) ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

4,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียมจำกัด 
4,000.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
4,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

001/2563 
1 ต.ค. 2562 

 
 

 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

35 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู้) และรถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กบ 1819 เชียงราย
(กองการศึกษา) 

3,160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจำกัด 
3,160.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
3,160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2563 
1 ต.ค. 2562 

36 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฆ 
1847 เชียงราย ทะเบียน 1 กข 
3802 เชียงราย(กองคลัง) 

160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
160.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2563 
1 ต.ค. 2562 

37 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(สำนักปลัด) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2563 
1 ต.ค. 2562 

38 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองคลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2563 
1 ต.ค. 2562 

 
 

 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 

 
ลำดับ

ที ่
งานจัดซื้อ จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

39 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองช่าง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2563 
1 ต.ค. 2562 

40 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์
ไรส์ รสจืด ชนิดถุง เดือน 
พฤศจิกายน 2562 

48,843.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
48,843.34 

บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
48,843.34 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

013/2563 
31 ต.ค. 2562 

41 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 
รายการ เพื่อใช้งานในสำนัก
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย 

13,924.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
13,924.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
13,924.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

014/2563 
4 พ.ย. 2562 

42 ซื้ออุปกรณ์รวบรวม เก็บและกำจัด
ขยะมูลฝอย ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย 

13,500.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
13,500.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
13,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

015/2563 
4 พ.ย. 2562 

43 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 
รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์เทศบาลตำบลท่าสาย 

900.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภรากร สุขเรือง 
900.00 

นายศุภรากร สุขเรือง 
900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

026/2563 
4 พ.ย. 2562 

 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

44 ซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน รถบรรทุกน้ำ
ดับเพลิงเอนกประสงค์ ทะเบียน 
บล 9945 ชร 

4,708.00 เฉพาะเจาะจง สมาร์ท คอมมูนิเคชั่น 
4,708.00 

สมาร์ท คอมมูนิเคชั่น 
4,708.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

017/2563 
7 พ.ย. 2562 

 
45 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ 

เพ่ือดำเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

1,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
1,720.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
1,720.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

018/2563 
13 พ.ย. 2562 

46 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ 
เพ่ือดำเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

1,105.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
1,105.00 

หจก.ผลไสววัสดุ
ก่อสร้าง 
1,105.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

019/2563 
13 พ.ย. 2562 

47 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้ในการ
จัดเก็บเอกสารและปฏิบัติงานใน
กองช่าง จำนวน 10 รายการ 

5,577.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
5,577.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
5,577.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

020/2563 
15 พ.ย. 2562 

 
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง 
1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 

1,500.00 
หจก.ผลไสววัสดุ
ก่อสร้าง 
1,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

021/2563 
15 พ.ย. 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

49 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 
รายการ  

3,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
3,600.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
3,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

022/2563 
15 พ.ย. 2562 

50 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 
รายการ เพ่ือใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบล
ท่าสาย 

4,120.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
4,200.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
4,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

023/2563 
18 พ.ย. 2562 

51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 
รายการ เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน 

14,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
14,160.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
14,160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

024/2563 
18 พ.ย. 2562 

52 ซื้อกระสอบ จำนวน 100 ใบ ตาม
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และขยะอันตราย 

500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
500.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

026/2563 
21 พ.ย. 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

53 ซื้อสีสเปรย์ จำนวน 4 รายการ 
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและขยะอันตราย 

564.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
564.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
564.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

027/2563 
21 พ.ย. 2562 

54 ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์
ส่วนกลาง ทะเบียน กร 927 ชร 
จำนวน 2 เส้น 

6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เค ยางยนต์
เชียงราย 
6,000.00 

หจก.เอส.เค ยางยนต์
เชียงราย 
6,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

028/2563 
21 พ.ย. 2562 

55 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้สำหรับ
ดำเนินงานกองคลังเทศบาลตำบล
ท่าสาย จำนวน 14 รายการ 

15,451.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
15,451.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
15,451.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

029/2563 
25 พ.ย. 2562 

56 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 
รายการ เพื่อใช้งานในสำนัก
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย 

4,295.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
4,295.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
4,295.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

031/2563 
25 พ.ย. 2562 

57 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
เดือน พ.ย. 2562 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก พุทธจันทร์ 
8,000.00 

นายสมนึก พุทธจันทร์ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

014/2563 
31 ต.ค. 2562 

58 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
เดือน พ.ย. 2562 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงศ์ ยอดใจ 
8,000.00 

นายกฤษณพงศ์ ยอดใจ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

015/2563 
31 ต.ค. 2562 

 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

59 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
เดือน พ.ย. 2562 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงศ์ ชุมมวล 
8,000.00 

นายกฤษณพงศ์ ชุม
มวล 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

016/2563 
31 ต.ค. 2562 

60 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถตู้รับ-
ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทะเบียน นข 2161 ชร 

3,595.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์ แก้วอ้าย 
3,595.00 

นายจิรศักดิ์ แก้วอ้าย 
3,595.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

019/2563 
6 พ.ย. 2562 

61 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-
0070 เพื่อใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
300.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
300.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

020/2563 
7 พ.ย. 2562 

62 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ย
ยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

3,240.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
3,240.00 

ทีเด็ด 
3,240.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

021/2563 
7 พ.ย. 2562 

63 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ รหัส 416-59-
0098 (กองการศึกษา) 

300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์  
300.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์  
300.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

022/2563 
15 พ.ย. 2562 

64 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
เครื่องพิมพ์ รหัส 416-57-0079 

1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์  
1,500.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์  
1,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

023/2563 
15 พ.ย. 2562 

 
 
                                                                                                                                                                         



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

65 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 
(รถตู้) รถจักรยานยนต์ทะเบียน 
ขงร 784 ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ้า (สำนักปลัด) 

4,320.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
4,320.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
4,320.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

001/2563 
1 ต.ค. 2562 

66 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง   
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน  
81 – 8665  

12,500.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
12,500.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 
12,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

001/2563 
1 ต.ค. 2562 

67 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

5,160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
5,160.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
5,160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

001/2563 
1 ต.ค. 2562 

68 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย 
(ปภ.) ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

11,662.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียมจำกัด 
11,662.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
11,662.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

001/2563 
1 ต.ค. 2562 

 
 

 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

69 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู้) และรถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กบ 1819 เชียงราย
(กองการศึกษา) 

2,150.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจำกัด 
2,150.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
2,150.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2563 
1 ต.ค. 2562 

70 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฆ 
1847 เชียงราย ทะเบียน 1 กข 
3802 เชียงราย(กองคลัง) 

240.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
240.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
240.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2563 
1 ต.ค. 2562 

71 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(สำนักปลัด) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2563 
1 ต.ค. 2562 

72 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองคลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2563 
1 ต.ค. 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 

 
ลำดับ

ที ่
งานจัดซื้อ จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

73 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองช่าง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2563 
1 ต.ค. 2562 

74 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์
ไรส์ รสจืด ชนิดถุง เดือน ธันวาคม 
2562 

42,046.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
48,843.34 

บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
48,843.34 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

033/2563 
29 พ.ย. 2562 

75  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้งานใน
กองการศึกษา จำนวน 31 รายการ 

18,009.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
18,009.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
18,009.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

036/2563 
2 ธ.ค. 2562 

76 จัดซื้อเครื่องมือ (ไฟฟ้า) เพ่ือใช้
ปฏิบัติงานในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จำนวน 5 รายการ 

2,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงชัยไลท์ติ้ง 
จำกัด 
2,680.00 

บริษัท จงชัยไลท์ติ้ง 
จำกัด 
2,680.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

037/2563 
3 ธ.ค. 2562 

77 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพ่ือใช้ปฏิบัติงานใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จำนวน 5 รายการ 

6,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงชัยไลท์ติ้ง 
จำกัด 
6,100.00 

บริษัท จงชัยไลท์ติ้ง 
จำกัด 
6,100.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

038/2563 
3 ธ.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

78 จัดซื้อฟองน้ำหุ้มหัวไมค์ ห้อง
ประชุมเทศบาลตำบลท่าสาย 
จำนวน 3 รายการ 

1,440.00 เฉพาะเจาะจง นายธนัทชพนต์  
ราชสมบัติ 
1,440.00 

นายธนัทชพนต์  
ราชสมบัติ 
1,440.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

039/2563 
3 ธ.ค. 2562 

 
79 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้

งานในกองช่าง จำนวน 9 รายการ 
21,270.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 

21,270.00 
หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
21,270.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

040/2563 
4 ธ.ค. 2562 

80 จัดซื้อของที่ระลึก (กระติกน้ำร้อน) 
ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกในชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

790.00 เฉพาะเจาะจง บ.สหธานีมาร์เก็ตติ้ง 
จำกัด 
790.00 

บ.สหธานีมาร์เก็ตติ้ง 
จำกัด 
790.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

041/2563 
4 ธ.ค. 2562 

81 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กล้อง
วงจรปิด จำนวน 1 ชุด 

54,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทีโปรเจคแอนด์
ซัพพลาย 
54,900.00 

หจก.ไอทีโปรเจคแอนด์
ซัพพลาย 
54,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

042/2563 
9 ธ.ค. 2562 

 
82 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้

สำหรับดำเนินงานกองคลัง จำนวน 
7 รายการ 

28,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
28,100.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
28,100.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

045/2563 
16 ธ.ค. 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

83 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้งานใน
สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ 

3,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
3,450.00 

บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
3,450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

047/2563 
17 ธ.ค. 2562 

84 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 
รายการ ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
240.00 

หจก.ผลไสววัสดุ
ก่อสร้าง 
240.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

050/2563 
23 ธ.ค. 2562 

85 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 
รายการ ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

1,937.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
1,937.00 

บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
1,937.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

051/2563 
23 ธ.ค. 2562 

86 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 
รายการ ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

690.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐกรก่อสร้าง 
690.00 

ณัฐกรก่อสร้าง 
690.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

052/2563 
24 ธ.ค. 2562 

87 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจ
แผนที่ภาษีและจัดทำทะเบียน
ทรัพย์สิน เดือน ธ.ค. 2562 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงศ์ ยอดใจ 
8,000.00 

นายกฤษณพงศ์ ยอดใจ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

025/2563 
29 พ.ย. 2562 

88 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจ
แผนที่ภาษีและจัดทำทะเบียน
ทรัพย์สิน เดือน ธ.ค. 2562 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงศ์ ชุมมวล 
8,000.00 

นายกฤษณพงศ์ ชุม
มวล 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

026/2563 
29 พ.ย. 2562 

89 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจ
แผนที่ภาษีและจัดทำทะเบียน
ทรัพย์สิน เดือน ธ.ค. 2562 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก พุทธจันทร์ 
8,000.00 

นายสมนึก พุทธจันทร์ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

027/2563 
29 พ.ย. 2562 

 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

90 จ้างทำป้าย ตามโครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกในชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

120.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
120.00 

ทีเด็ด 
120.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

028/2563 
2 ธ.ค. 2562 

91 จ้างซ่อมไมค์ลอย ห้องประชุม
เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน 4 
ตัว 

2,860.00 เฉพาะเจาะจง นายธนัทชพนต์  
ราชสมบัติ 
2,860.00 

นายธนัทชพนต์  
ราชสมบัติ 
2,860.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

029/2563 
3 ธ.ค. 2562 

92 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รหัส 416-58-
0085 

300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
300.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
300.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

031/2563 
6 ธ.ค. 2562 

93 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนหนองน้ำสาธารณะ
หนองบัว ม.7 

93,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สำเภาทอง 
93,000.00 

หจก.สำเภาทอง 
93,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

033/2563 
12 ธ.ค. 2562 

94 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์
อาคารกักเก็บขยะอันตราย จำนวน 
1 ป้าย 

86.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
86.00 

ทีเด็ด 
86.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

034/2563 
16 ธ.ค. 2562 

95 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบ
คอมพิวเตอร์กองช่าง  

315.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
315.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
315.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

035/2563 
16 ธ.ค. 2562 

96 จ้างทำป้าย ตามโครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
(ถนนปลอดภัย) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
จำนวน 8 ป้าย 

3,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี 
3,680.00 

ร้านพิมพ์ดี 
3,680.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

038/2563 
19 ธ.ค. 2562 

 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

97 จ้างทำป้าย ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ จำนวน 4 ป้าย 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนุช  ชมภูบัติ 
3,000.00 

นางนงนุช  ชมภูบัติ 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

040/2563 
24 ธ.ค. 2562 

98 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 
(รถตู้) รถจักรยานยนต์ทะเบียน 
ขงร 784 ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ้า (สำนักปลัด) 

7,900.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง
ซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
7,900.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
7,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2563 
27 ธ.ค. 2562 

99 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง   
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน  
81 – 8665  

10,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลง

ซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม 
จำกัด 
10,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2563 
27 ธ.ค. 2562 

100 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

3,240.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลง

ซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม 
จำกัด 
3,240.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
3,240.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2563 
27 ธ.ค. 2562 

101 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน ผต 1158 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย 
(ปภ.) ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

20,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลง

ซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม
จำกัด 
20,000.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
20,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2563 
27 ธ.ค. 2562 

 
 

 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

102 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู้) และรถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กบ 1819 เชียงราย
(กองการศึกษา) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจำกัด 
3,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2563 
27 ธ.ค. 2562 

103 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฆ 
1847 เชียงราย ทะเบียน 1 กข 
3802 เชียงราย(กองคลัง) 

400.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
400.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2563 
27 ธ.ค. 2562 

104 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(สำนักปลัด) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2563 
1 ต.ค. 2562 

105 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองคลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2563 
1 ต.ค. 2562 

 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 

 
ลำดับ

ที ่
งานจัดซื้อ จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

106 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองช่าง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2563 
1 ต.ค. 2562 

107 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์
ไรส์ รสจืด ชนิดถุง เดือน มกราคม 
2563 

51,389.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
51,389.80 

บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
51,389.80 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

053/2563 
27 ธ.ค. 2562 

108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ 
เพ่ือใช้งานในกองการศึกษา 

6,661.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
6,661.00 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
6,661.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

055/2563 
3 ม.ค. 2563 

 

109 ซื้อเวชภัณฑ์ยาในการปฐมพยาบาล
ของหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน 

15,690.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านยารักษ์สุขภาพ 
15,690.00 

หจก.ร้านยารักษ์สุขภาพ 
15,690.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

056/2563 
3 ม.ค. 2563 

110 ซื้อวัสดุการเกษตรปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน 
3 รายการ 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้ในวรรณคดี 
2,000.00 

ร้านไม้ในวรรณคดี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

057/2563 
3 ม.ค. 2563 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

111 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้บริหาร
จัดการภายในสำนักปลัด จำนวน 6 
รายการ 

1,496.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
1,496.00 

บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
1,496.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

058/2563 
3 ม.ค. 2563 

112 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 
15 รายการ เพื่อใช้งานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่า
สาย 

12,330.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
12,330.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
12,330.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

059/2563 
6 ม.ค. 2563 

113 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 
รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักปลัด 

3,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
3,450.00 

บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
3,450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

060/2563 
10 ม.ค. 2563 

114 ซื้อยางมะตอย ขนาดบรรจุ 20 
กก./ถุง จำนวน 120 ถุง 

14,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.โยธาไทยแอสฟัลท์ 
14,400.00 

บ.โยธาไทยแอสฟัลท์ 
14,400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

061/2563 
13 ม.ค. 2563 

115 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในงาน
กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน 
11 รายการ 

7,740.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
7,740.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
7,740.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

063/2563 
13 ม.ค. 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

116 ซื้อของที่ระลึก ตามโครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

790.00 เฉพาะเจาะจง บ.สหธานีมาร์เก็ตติ้ง 
จำกัด 
790.00 

บ.สหธานีมาร์เก็ตติ้ง 
จำกัด 
790.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

064/2563 
13 ม.ค. 2563 

117 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำแบบไฟ
เบอร์กลาสบนดิน เพ่ือแก้ไขความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชน ม.6 
ซอย 5 

190,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงราย วอเตอร์ 
แทงค์ 
190,000.00 

บจก.เชียงราย วอเตอร์ 
แทงค์ 
190,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

065/2563 
15 ม.ค. 2563 

118 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 
รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะและอาคาร
สำนักงานในเทศบาลตำบลท่าสาย 

61,740.00 เฉพาะเจาะจง บ.จงชัยไลท์ติ้ง จำกัด 
61,740.00 

บ.จงชัยไลท์ติ้ง จำกัด 
61,740.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

067/2563 
16 ม.ค. 2563 

119 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้งานกอง
คลัง จำนวน 9 รายการ 

8,375.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
8,375.00 

บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
8,375.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

068/2563 
20 ม.ค. 2563 

 
120 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอ้ี จำนวน 

1 ตัว เพื่อใช้งานในกองคลัง
เทศบาลตำบลท่าสาย 

5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า จำกัด 
5,000.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า จำกัด 
5,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

069/2563 
20 ม.ค. 2563 

121 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงห้องน้ำและอาคารบริเวณ
หนองน้ำสาธารณะหนองบัว 
จำนวน 12 รายการ 

3,410.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง  
3,410.00 

หจก.ผลไสววัสดุ
ก่อสร้าง  
3,410.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

070/2563 
22 ม.ค. 2563 

 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

122 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร 
2 ตู้ เพื่อใช้งานสาธารณะสุขสำนัก
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย 

11,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า จำกัด 
11,000.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า จำกัด 
11,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

072/2563 
27 ม.ค. 2563 

123 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้งานพัฒนา
ชุมชนเทศบาลตำบลท่าสาย 
จำนวน 2 รายการ 

5,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพวิเตอร์ 
5,900.00 

หจก.เควีซีคอมพวิเตอร์ 
5,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

073/2563 
29 ม.ค. 2563 

124 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้งานใน
สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย 
จำนวน 1 รายการ 

3,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
3,250.00 

บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
3,250.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

074/2563 
29 ม.ค. 2563 

125 ซื้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
หมายเลขทะเบียน 81-8665 
เชียงราย จำนวน 2 เส้น  

9,300.00 เฉพาะเจาะจง ส.ยางยนต์ 
9,300.00 
 

ส.ยางยนต์ 
9,300.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

075/2563 
30 ม.ค. 2563 

 
126 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระ

ภาษีท่ีดีและสิ่งปลูกสร้าง  
4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีพีกราฟฟิค 

4,800.00 
ร้านพีพีกราฟฟิค 
4,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

048/2563 
3 ม.ค. 2563 

127 จ้างทำตรายาง เพ่ือใช้ในสำนักปลัด 
จำนวน 2 รายการ 

320.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
320.00 

บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
320.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

049/2563 
3 ม.ค. 2563 

 
128 จ้างทำป้าย ตามโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชฯ จำนวน 3 ป้าย 
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนุช ชมภูบัติ 

9,000.00 
นางนงนุช ชมภูบัติ 
9,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

050/2563 
13 ม.ค. 2563 

 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

129 จ้างทำป้าย ตามโครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

120.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
120.00 

ทีเด็ด 
120.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

051/2563 
13 ม.ค. 2563 

130 จ้างเหมารถแม็คโคร พร้อมรถ
ขนส่ง เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
บริเวณทางเข้า-ออกสำนักงานและ
ภายในบริเวณท่ีตั้งของสำนักงาน 

5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
5,000.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
5,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

053/2563 
15 ม.ค. 2563 

131 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง 
พร้อมพนักงานขับรถอย่างน้อย 2 
คน และน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 
คัน ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา
ให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำ
หมู่บ้านและบุคลากรในตำบลท่า
สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ในวันที่ 19-23 มกราคม 
2563 

125,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ประดิษฐ์ แอนด์ วนิดา
ทัวร์ จำกัด 
125,000.00 

บ.ประดิษฐ์ แอนด์ 
วนิดาทัวร์ จำกัด 
125,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

054/2563 
16 ม.ค. 2563 

 
 
 
 



 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

132 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถ
กระบะเทท้ายเอนกประสงค์ 
ทะเบียน 80-9715 เชียงราย 

5,890.00 เฉพาะเจาะจง เดชาเซอร์วิส 
5,890.00 

เดชาเซอร์วิส 
5,890.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

055/2563 
17 ม.ค. 2563 

133 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่อง
ตัดหญ้าแบบข้อแข็ง หมายเลข
ครุภัณฑ์ 630-58-0008 

730.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรเจริญ 
730.00 

ร้านจิตรเจริญ 
730.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

056/2563 
20 ม.ค. 2563 

134 จ้างซ่อมแซมผ้าม่าน เวที ห้อง
ประชุมเทศบาลตำบลท่าสาย 

10,320.00 เฉพาะเจาะจง นางสายคอน มณีรัตน์ 
10,320.00 

นางสายคอน มณีรัตน์ 
10,320.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

057/2563 
24 ม.ค. 2563 

135 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อดำเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

360.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พิมพ์ดี 
360.00 

ร้าน พิมพ์ดี 
360.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

058/2563 
27 ม.ค. 2563 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

136 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 
(รถตู้) รถจักรยานยนต์ทะเบียน 
ขงร 784 ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ้า (สำนักปลัด) 

5,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
7,900.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
7,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

002/2563 
27 ธ.ค. 2562 

137 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง   
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน  
81 – 8665  

10,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
10,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

002/2563 
27 ธ.ค. 2562 

138 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

4,160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
4,160.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
4,160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

002/2563 
27 ธ.ค. 2562 

139 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน ผต 1158 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย 
(ปภ.) ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

20,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียมจำกัด 
20,000.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
20,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

002/2563 
27 ธ.ค. 2562 

 
 

 
 



 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

140 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู้) และรถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กบ 1819 เชียงราย
(กองการศึกษา) 

2,160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจำกัด 
2,160.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
2,160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2563 
27 ธ.ค. 2562 

141 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฆ 
1847 เชียงราย ทะเบียน 1 กข 
3802 เชียงราย(กองคลัง) 

480.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
480.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
480.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2563 
27 ธ.ค. 2562 

142 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(สำนักปลัด) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

042/2563 
27 ธ.ค. 2562 

143 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองคลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

043/2563 
27 ธ.ค. 2562 

 

 
 
 



 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 

 
ลำดับ

ที ่
งานจัดซื้อ จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

144 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองช่าง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

044/2563 
27 ธ.ค. 2562 

145 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์
ไรส์ รสจืด ชนิดถุง เดือน กุมภาพันธ์ 
2563 

44,257.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
44,257.08 

บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
44,257.08 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

077/2563 
31 ม.ค. 2563 

146 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 
เพ่ือใช้ซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ ภายในอาคารของเทศบาล
ตำบลท่าสาย 

2,475.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
2,475.00 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
2,475.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

080/2563 
3 ก.พ. 2563 

 

147 ซื้อวัสดุกีฬาตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การเล่นกีฬา จำนวน 4 รายการ 

19,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายกีฬา  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

081/2563 
4 ก.พ. 2563 

 

148 ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน จำนวน 
205 ตัว ตามโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาสีสัมพันธ์ตำบลท่าสาย 

26,650.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

082/2563 
4 ก.พ. 2563 

 

 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

149 ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับมอบให้ผู้ชนะ
การแข่งขันกีฬา ตามโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ตำบล
ท่าสาย จำนวน 3 รายการ 

10,890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายกีฬา  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

083/2563 
4 ก.พ. 2563 

 

150 ซื้อวัสดุการเกษตรและชุดอุปกรณ์
สำหรับทำน้ำหยด เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในเทศบาลตำบลท่าสาย 
จำนวน 1 รายการ 

5,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้ในวรรณคดี  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

086/2563 
4 ก.พ. 2563 

 

151 ซื้อหิน เพ่ือดำเนินการจัดทำโมเดล
ธนาคารน้ำใต้ดิน  

9,900.00 เฉพาะเจาะจง ท่าสายทรายงาม  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

088/2563 
6 ก.พ. 2563 

 
152 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  เพ่ือดำเนินการ

จัดทำโมเดลธนาคารน้ำใต้ดิน 
160.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

089/2563 
6 ก.พ. 2563 

 
153 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อเทฐานวางถัง

น้ำ 2000 ลิตร บริเวณโรงคดัแยก
ขยะมูลฝอย จำนวน 2 รายการ 

2,600.00 เฉพาะเจาะจง ท่าสายทรายงาม  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

090/2563 
6 ก.พ. 2563 

 
154 ซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกและกำจัด

ขยะ โครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและขยะอันตราย จำนวน 
2 รายการ 

3,790.. เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

091/2563 
6 ก.พ. 2563 

 

 



 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

155 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 
(เครื่องปั้มน้ำ) จำนวน 1 เครื่อง 

7,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.สามกิจ แมชชีนทูลส์ 
จำกัด 

 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

092/2563 
7 ก.พ. 2563 

 
156 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้งานใน

สำนักปลัด จำนวน 30 รายการ 
13,465.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จำกัด  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

093/2563 
14 ก.พ. 2563 

 
157 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 7,280.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

095/2563 
20 ก.พ. 2563 

 
158 ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อปรับปรุงภูมิ

ทัศน์และตกแต่งป้ายสำนักงาน 
จำนวน 2 รายการ 

1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้ในวรรณคดี  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

096/2563 
20 ก.พ. 2563 

 
159 ซื้อพานพุ่มใหญ่ พานพุ่มเล็ก และ

รางดอกไม้ จำนวน 3 รายการ 
3,400.00 เฉพาะเจาะจง ป้าน้อยดอกไม้สด  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

097/2563 
20 ก.พ. 2563 

 
160 ซื้อผ้าเครป จำนวน 2 รายการ 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างสองพ่ีน้อง  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

098/2563 
20 ก.พ. 2563 

 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

161 ซื้อหญ้าเทียม จำนวน 15 เมตร 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหญ้าเชียงราย  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

099/2563 
20 ก.พ. 2563 

 
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 

รายการ เพื่อใช้งานในกองช่าง
เทศบาลตำบลท่าสาย 

8,357.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จำกัด  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

101/2563 
24 ก.พ. 2563 

 
163 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้งานใน 

กองคลัง จำนวน 8 รายการ 
9,173.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จำกัด  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ

เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

102/2563 
24 ก.พ. 2563 

 
164 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 
เครื่อง สำหรับใช้งานในกองคลัง 

21,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

103/2563 
27 ก.พ. 2563 

 
165 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

สำรวจแผนที่ภาษีและจัดทำ
ทะเบียนทรัพย์สิน เดือน 
กุมภาพันธ์ 2563 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงศ์ ยอดใจ  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

059 /2563 
31 ม.ค. 2563 

 

166 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
สำรวจแผนที่ภาษีและจัดทำ
ทะเบียนทรัพย์สิน เดือน 
กุมภาพันธ์ 2563 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวทัญญู มณีขันธ์  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

060/2563 
31 ม.ค. 2563 

 

 



 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

167 จ้างจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับนักกีฬา
ตามโครงการจัดการแข่งขันสี
สัมพันธ์ตำบลท่าสาย 

29,700.00 เฉพาะเจาะจง นางวันเย็น  เรือนคำ  เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

061/2563 
4 ก.พ. 2563 

 

168 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่อง
ปั้มน้ำซัมเมอร์ส หมายเลขครุภัณฑ์ 
005-53-0005 

5,021.00 เฉพาะเจาะจง บ.รุ่งทรัพย์ วอเตอร์ 
เวอร์ค 1993 จำกัด 
5,021.00 

บ.รุ่งทรัพย์ วอเตอร์ 
เวอร์ค 1993 จำกัด 
5,021.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

062/2563 
4 ก.พ. 2563 

 
169 จ้างทำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
พร้อมกรอบรูป 

13,610.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
13,610.00 

ทีเด็ด 
13,610.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

063/2563 
6 ก.พ. 2563 

 

170 จ้างทำป้ายไวนิลภาพพระบรม
ฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้าฯ จำนวน 1 ป้าย 

1,900.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
1,900.00 

ทีเด็ด 
1,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

065/2563 
20 ก.พ. 2563 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

171 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 
(รถตู้) รถจักรยานยนต์ทะเบียน 
ขงร 784 ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ้า (สำนักปลัด) 

6,2800.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
6,2800.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
6,2800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

003/2563 
28 ก.พ. 2563 

172 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง   
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน  
81 – 8665  

10,700.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
10,700.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 
10,7 00.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

003/2563 
28 ก.พ. 2563 

173 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

2,130.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
2,130.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
2,130.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

003/2563 
28 ก.พ. 2563 

174 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน ผต 1158 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย 
(ปภ.) ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

13,500.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียมจำกัด 
13,500.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
13,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

003/2563 
28 ก.พ. 2563 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

175 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู้) และรถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กบ 1819 เชียงราย
(กองการศึกษา) 

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจำกัด 
1,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
1,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2563 
28 ก.พ. 2563 

176 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฆ 
1847 เชียงราย ทะเบียน 1 กข 
3802 เชียงราย(กองคลัง) 

290.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
290.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
290.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2563 
28 ก.พ. 2563 

177 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(สำนักปลัด) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

042/2563 
27 ธ.ค. 2562 

178 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองคลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

043/2563 
27 ธ.ค. 2562 

 
 

 



 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 
ลำดับ

ที ่
งานจัดซื้อ จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

179 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองช่าง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

044/2563 
27 ธ.ค. 2562 

180 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์
ไรส์ รสจืด ชนิดถุง เดือน กุมภาพันธ์ 
2563 

51,245.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
51,245.04 

บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
51,245.04 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

106/2563 
28 ก.พ. 2563 

181 ซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องอ่านบัตร
เอนกประสงค์) 

690.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
690.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
690.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

107/2563 
2 มี.ค. 2563 

 

182 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอ้ี จำนวน 
2 ตัว เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงาน
ภายในสำนักปลัด 

9,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า  
9,200.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า  
9,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

108/2563 
6 มี.ค. 2563 

 

183 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 
เพ่ือเทฐานวางถังน้ำ 2000 ลิตร 

2,775.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
2,775.00 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
2,775.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

109/2563 
9 มี.ค. 2563 

 

 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

184 ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ตาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อ
การป้องกันตนเอง 

18,561.00 เฉพาะเจาะจง ห้างสองพ่ีน้อง 
18,561.00 

ห้างสองพ่ีน้อง 
18,561.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

110/2563 
9 มี.ค. 2563 

 

185 ซื้อยางยืดไส้ไก่ ตามโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการ
จัดทำหน้ากากอนามัยเพ่ือการ
ป้องกันตนเอง 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้าแยกผ้ากิโล 
3,000.00 

ห้าแยกผ้ากิโล 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

111/2563 
9 มี.ค. 2563 

 

186 ซื้ออุปกรณ์ ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย กิจกรรมที่ 1  

5,460.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
5,460.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
5,460.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

112/2563 
13 มี.ค. 2563 

187 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำแบบไฟ
เบอร์กลาสขนาด 2000 ลิตร 
จำนวน 20 ใบ 

164,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงรายวอเตอร์แทงค์ 
164,000.00 

บ.เชียงรายวอเตอร์
แทงค์ 
164,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

114/2563 
18 มี.ค. 2563 

 
 

 
 



 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

188 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จำนวน 3 รายการ 

4,160.00 เฉพาะเจาะจง สินไพศาล 
4,160.00 

สินไพศาล 
4,160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

116/2563 
19 มี.ค. 2563 

 
189 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 

รายการ เพื่อใช้งานภายในเทศบาล
ตำบลท่าสาย 

14,664.00 เฉพาะเจาะจง สินไพศาล 
14,664.00 

สินไพศาล 
14,664.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

117/2563 
19 มี.ค. 2563 

 
190 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

จำนวน 4 รายการ 
755.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.พี เชียงราย

เคมีภัณฑ์ 
755.00 

หจก.พี.พี เชียงราย
เคมีภัณฑ์ 
755.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

119/2563 
23 มี.ค. 2563 

 
191 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง

คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 
เครื่อง 

21,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
21,500.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
21,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

120/2563 
23 มี.ค. 2563 

 

192 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 
รายการ เพ่ือใช้สำหรับดำเนินงาน
กองคลัง 

12,117.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
12,117.00 

บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
12,117.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

122/2563 
25 มี.ค. 2563 

 
 
 

 
 



 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

193 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 
รายการเพื่อใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายใน ทต.ท่าสาย 

5,930.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
5,930.00 

หจก.ผลไสววัสดุ
ก่อสร้าง 
5,930.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

123/2563 
25 มี.ค. 2563 

 
194 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือดำเนิน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
2,952.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จำกัด 

2,952.00 
บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
2,952.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

124/2563 
26 มี.ค. 2563 

 
195 จ้างทำป้าย ตามโครงการรับสมัคร

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลท่าสายปีการศึกษา 
2563 

1,784.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด  
1,784.00 

ทีเด็ด  
1,784.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

074/2563 
11 มี.ค. 2563 

 

196 จ้างตรวจเช็คและซ่อมเครื่องถ่าย
เอกสาร รหัส 417-48-0002
กองการศึกษา 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเบสท์ จำกัด 
2,000.00 

บ.ไทยเบสท์ จำกัด 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

075/2563 
12 มี.ค. 2563 

197 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง
เอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 
บล 9945 เชียงราย 

1,254.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างสุข 
1,254.00 

อู่ช่างสุข 
1,254.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

076/2563 
17 มี.ค. 2563 

198 จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ 
เพ่ือใช้งานกองคลัง 

1,645.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
1,645.00 

บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
1,645.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

077/2563 
17 มี.ค. 2563 

 
 

 



 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

199 จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมเลื่อยยนต์และ
เปลี่ยนโซ่เลื่อยยนต์ จำนวน 2 
เครื่อง 

19,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายดับเพลิง 
19,300.00 

หจก.เชียงรายดับเพลิง 
19,300.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

079 /2563 
31 มี.ค. 2563 

 
200 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจ

แผนที่ภาษีและจัดทำทะเบียน
ทรัพย์สิน เดือน เม.ย. 2563 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงศ์ ยอดใจ 
8,000.00 

นายกฤษณพงศ์ ยอดใจ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

081/2563 
31 มี.ค. 2563 

 
201 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจ

แผนที่ภาษีและจัดทำทะเบียน
ทรัพย์สิน เดือน เม.ย. 2563 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวทัญญู มณีขันธ์ 
8,000.00 

นายวทัญญู มณีขันธ์ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

082/2563 
31 มี.ค. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

202 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 
(รถตู้) รถจักรยานยนต์ทะเบียน 
ขงร 784 ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ้า (สำนักปลัด) 

5,628.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
5,628.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
5,628.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

003/2563 
28 ก.พ. 2563 

203 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง   
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน  
81 – 8665  

8,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
8,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

003/2563 
28 ก.พ. 2563 

204 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

3,745.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
3,745.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
3,745.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มคีุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

003/2563 
28 ก.พ. 2563 

205 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน ผต 1158 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย 
(ปภ.) ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

16,375.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียมจำกัด 
16,375.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
16,375.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

003/2563 
28 ก.พ. 2563 

 
 

 
 



 
 
 

๑ 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

206 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู้) และรถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กบ 1819 เชียงราย
(กองการศึกษา) 

60.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจำกัด 
60.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
60.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2563 
28 ก.พ. 2563 

207 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฆ 
1847 เชียงราย ทะเบียน 1 กข 
3802 เชียงราย(กองคลัง) 

280.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
280.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
280.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2563 
28 ก.พ. 2563 

208 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(สำนักปลัด) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

042/2563 
27 ธ.ค. 2562 

209 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองคลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

043/2563 
27 ธ.ค. 2562 

 
 

 
 



 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 
ลำดับ

ที ่
งานจัดซื้อ จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

210 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองช่าง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

044/2563 
27 ธ.ค. 2562 

211 ซื้อแอสฟัลติกคอนกรีตสำเร็จรูป ถุง
ละ 20 กิโลกรัม จำนวน 500 ถุง 
เพ่ือแก้ไขซ่อมแซมถนนที่ชำรุด 

52,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัท โยธาไทย 
แอสฟัลท์ จำกัด 
52,000.00 

บริษัท โยธาไทย 
แอสฟัลท์ จำกัด 
52,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

126/2563 
1 เม.ย. 2563 

212 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 
เพ่ือใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
เทศบาลตำบลท่าสาย  

13,490.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐกรก่อสร้าง 
13,490.00 

ณัฐกรก่อสร้าง 
13,490.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

128/2563 
7 เม.ย. 2563 

213 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 
เพ่ือใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาล
ตำบลท่าสาย  

7,000.00 เฉพาะเจาะจง ท่าสายทรายงาม 
7,000.00 

ท่าสายทรายงาม 
7,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

129/2563 
7 เม.ย. 2563 

214 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำหน้ากาก
อนามัย โครงการพลังคนไทยร่วมใจ
ป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19 
จำนวน 5 รายการ 

33,327.00 เฉพาะเจาะจง ห้างสองพ่ีน้อง 
33,327.00 

ห้างสองพ่ีน้อง 
33,327.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

130/2563 
7 เม.ย. 2563 

 
 
 



 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

215 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 
รายการ (กระดาษถ่าย 60 รีม) 
เพ่ือใช้งานในสำนักปลัด 

6,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
6,900.00 

บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
6,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

131/2563 
10 เม.ย. 2563 

216 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 
รายการ เพื่อใช้งานภายใน
สำนักงาน 

3,250.00 เฉพาะเจาะจง สินไพศาล 
3,250.00 

สินไพศาล 
3,250.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

132/2563 
13 เม.ย. 2563 

217 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อ่างล้าง
จาน พร้อมขาตั้ง 1 หลุม 1 ที่พัก) 
จำนวน 1 อัน 

3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
3,500.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
3,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

133/2563 
13 เม.ย. 2563 

218 ซื้อยางชะลอความเร็วและป้าย
ชะลอความเร็ว พร้อมติดตั้ง 
บริเวณ ซอย 1 หมู่ที่ 11  
จำนวน 2 ชุด 

15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายดับเพลิง 
15,000.00 

หจก.เชียงรายดับเพลิง 
15,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

134/2563 
14 เม.ย. 2563 

219 ซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะและ
กำจัดขยะ ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย จำนวน 2 รายการ 

12,025 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
12,025.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
12,025.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

136/2563 
20 เม.ย. 2563 

 
 
 
 



 
 

 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

220 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ใน
การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณและ
อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล 
ท่าสาย 

27,050.00 เฉพาะเจาะจง บ.จงชัยไลท์ติ้ง จำกัด 
27,050.00 

บ.จงชัยไลท์ติ้ง จำกัด 
27,050.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

137/2563 
20 เม.ย. 2563 

221 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำนัก
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย 

1,780.00 เฉพาะเจาะจง ส.รุ่งเรือง 
1,780.00 

ส.รุ่งเรือง 
1,780.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

138/2563 
22 เม.ย. 2563 

222 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

2,952.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
2,952.00 

บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
2,952.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

139/2563 
22 เม.ย. 2563 

223 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 
รายการ เพื่อใช้งานในกองช่าง
เทศบาลตำบลท่าสาย 

3,521.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
3,521.00 

บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
3,521.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

142/2563 
27 เม.ย. 2563 

224 ซื้อยางรถยนต์ (รถพยาบาล) 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 
จำนวน 4 เส้น 

11,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เค ยางยนต์ 
11,200.00 

หจก.เอส.เค ยางยนต์ 
11,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

143/2563 
27 เม.ย. 2563 

225 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้
สำหรับการดำเนินงานภายในกอง
คลัง 

46,700.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเย็น 
46,700.00 

ส.เครื่องเย็น 
46,700.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

144/2563 
27 เม.ย. 2563 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

226 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 
เครื่อง เพ่ือใช้งานในกองช่าง 

8,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเอ็นซี ซัพพลาย 
จำกัด 
8,400.00 

บ.เอ็นเอ็นซี ซัพพลาย 
จำกัด 
8,400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

146/2563 
29 เม.ย. 2563 

227 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 
รายการ เพื่อใช้งานในกองช่าง 

8,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเอ็นซี ซัพพลาย 
จำกัด 
8,360.00 

บ.เอ็นเอ็นซี ซัพพลาย 
จำกัด 
8,360.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

147/2563 
129เม.ย. 2563 

228 จ้างเหมารถขุดตีบตาขาบ จำนวน 
1.2 ชัว่โมง เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ภายในเทศบาลตำบลท่าสาย 

19,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี  
19,500.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี  
19,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

085/2563 
17 เม.ย. 2563 

229 จ้างตรวจเช็ค ซ่อมและเปลี่ยนถ่าย
น้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

6,576.31 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเชียงรายจำกัด 
6,576.31 

บ.โตโยต้าเชียงราย
จำกัด 
6,576.31 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

086/2563 
21 เม.ย. 2563 

230 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ (รถเข็นและ
เครื่องตัดหญ้า) จำนวน 2 รายการ 

2,070.00 เฉพาะเจาะจง ส.รุ่งเรือง 
2,070.00 

ส.รุ่งเรือง 
2,070.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

087/2563 
22 เม.ย. 2563 

231 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
รถจักรยานยนต์หมายเหลข
ทะเบียน 1 กฆ 1847 และ 1 กข 
3820  

2,553.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง
จำกัด 
2,553.00 

บ.กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง
จำกัด 
2,553.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

088/2563 
27 เม.ย. 2563 

 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

232 จ้างตรวจเช็คเลื่อยยนต์และเปลี่ยน
โซ่เลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง 

8,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายดับเพลิง 
8,560.00 

หจก.เชียงรายดับเพลิง 
8,560.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

089/2563 
28 เม.ย. 2563 

233 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจ
แผนที่ภาษีและจัดทำทะเบียน
ทรัพย์สิน 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงศ์ ยอดใจ 
8,000.00 

นายกฤษณพงศ์ ยอดใจ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

090/2563 
30 เม.ย. 2563 

234 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจ
แผนที่ภาษีและจัดทำทะเบียน
ทรัพย์สิน 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวทัญญู มณีขันธ์ 
8,000.00 
 

นายวทัญญู มณีขันธ์ 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

916/2563 
30 เม.ย. 2563 

235 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 
(รถตู้) รถจักรยานยนต์ทะเบียน 
ขงร 784 ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ้า (สำนักปลัด) 

1,680.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง
ซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
1,680.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
1,680.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2563 
30 เม.ย. 2563 

236 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง   
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน  
81 – 8665  

8,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลง

ซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
8,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2563 
30 เม.ย. 2563 

 
 

 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

237 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

1,710.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
1,710.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
1,710.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2563 
30 เม.ย. 2563 

238 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน ผต 1158 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย 
(ปภ.) ทะเบียน กร 927 
เชียงราย 

11,898.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียมจำกัด 
11,898.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
11,898.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2563 
30 เม.ย. 2563 

239 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู้) และรถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กบ 1819 เชียงราย
(กองการศึกษา) 

650.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจำกัด 
650.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
650.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2563 
30 เม.ย. 2563 

240 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฆ 
1847 เชียงราย ทะเบียน 1 กข 
3802 เชียงราย(กองคลัง) 

230.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
230.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
230.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2563 
30 เม.ย. 2563 

241 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(สำนักปลัด) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

042/2563 
27 ธ.ค. 2562 

 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 

 
ลำดับ

ที ่
งานจัดซื้อ จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

242 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองคลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

043/2563 
27 ธ.ค. 2562 

243 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองช่าง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

044/2563 
27 ธ.ค. 2562 

244 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้ดำเนินงาน
กองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย 
จำนวน 10 รายการ 

3,521.00 เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
3,521.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
3,521.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

148/2563 
5 พ.ค. 2563 

245 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร
บานเลื่อนทึบ เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารและปฏิบัติงานในกองช่าง 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
3,000.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

149/2563 
5 พ.ค. 2563 

246 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้สำหรับ
การดำเนินงานกองคลัง จำนวน 3 
รายการ 

12,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเอ็นซี  
ซัพพลาย จำกัด 
12,920.00 

บริษัท เอ็นเอ็นซี ซัพ
พลาย จำกัด 
12,920.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

150/2563 
8 พ.ค. 2563 

247 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์) จำนวน 3 เครื่อง เพ่ือใช้งาน
ในสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย 

12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเอ็นซี  
ซัพพลาย จำกัด 
12,600.00 

บริษัท เอ็นเอ็นซี  
ซัพพลาย จำกัด 
12,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

151/2563 
8 พ.ค. 2563 

 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

248 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
โรงเรียน ชนิดพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 
ชนิดกล่อง (วันที่ 18 - 31 
พฤษภาคม 2563) 

25,884.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
25,884.00 

บริษัท เชียงใหม่ 
เฟรชมิลค์ 
25,884.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

154/2563 
12 พ.ค. 2563 

249 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้ในสำนัก
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน 
23 รายการ 

9,662.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
9,662.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
9,662.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

155/2563 
15 พ.ค. 2563 

250 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งานใน
สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ 

1,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
1,850.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
1,850.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

156/2563 
15 พ.ค. 2563 

251 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้งานในกอง
คลัง จำนวน 4 รายการ 

15,322.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
15,322.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
15,322.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

157/2563 
19 พ.ค. 2563 

252 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สาย HDMI) 
สำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลท่าสาย  

1,090.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,090.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
1,090.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

158/2563 
20 พ.ค. 2563 

253 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่เลื่อย
ยนต์เพื่อใช้สำหรับเลื่อยยนต์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 068-58-
0002 และ 068-61-0004 

12,092.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงราย 
การดับเพลิง 
12,092.00 

หจก.เชียงราย 
การดับเพลิง 
12,092.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

160/2563 
21 พ.ค. 2563 
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เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

256 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 
รายการ เพ่ือใช้งานในกองคลัง
เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน 4 
รายการ 

7,220.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
7,220.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
7,220.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

161/2563 
21 พ.ค. 2563 

257 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 
เครื่อง เพ่ือใช้งานสำนัก
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย 

3,590.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงราย ซาวด์เซน
เตอร์ ทีวี 
3,590.00 

หจก.เชียงราย ซาวด์
เซนเตอร์ ทีวี 
3,590.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

162/2563 
27 พ.ค. 2563 

258 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่อง
สำรองไฟฟ้า) จำนวน 17 เครื่อง 
เพ่ือใช้งานสำนักปลัดเทศบาลตำบล
ท่าสาย 

39,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเอ็นซี 
ซัพพลาย จำกัด 
39,100.00 

บริษัท เอ็นเอ็นซี 
ซัพพลาย จำกัด 
39,100.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

163/2563 
29 พ.ค. 2563 

259 ซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะและ
กำจัดขยะมูลฝอย ตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะ
อันตราย จำนวน 6 รายการ 

23,000.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์ 
23,000.00 

ทวีทรัพย์ 
23,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

164/2563 
29 พ.ค. 2563 

260 ซื้อยางชะลอความเร็ว เพ่ือติดตั้ง
บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านเวียง
คุ้ม จำนวน 2 ชุด 

13,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงราย 
การดับเพลิง  
13,000.00 

หจก.เชียงราย 
การดับเพลิง  
13,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

165/2563 
29 พ.ค. 2563 

 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

260 ซื้อป้ายจราจร จำกัดความเร็วไม่
เกิน 30 กม./ชม. จำนวน 2 ป้าย 
เพ่ือติดตั้งบริเวณซอย 1 หมู่ที่ 11 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงราย 
การดับเพลิง 
2,000.00 

หจก.เชียงราย 
การดับเพลิง 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

166/2563 
29 พ.ค. 2563 

262 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 
รายการ เพื่อใช้ในสำนักปลัด 

3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
3,450.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
3,450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

167/2563 
29 พ.ค. 2563 

263 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจ
แผนที่ภาษีและจัดทำทะเบียน
ทรัพย์สิน เดือน พฤษภาคม 2563 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงศ์ ยอดใจ 
8,000.00 

นายกฤษณพงศ์ ยอดใจ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

090/2563 
30 เม.ย. 2563 

264 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจ
แผนที่ภาษีและจัดทำทะเบียน
ทรัพย์สิน เดือน พฤษภาคม 2563 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวทัญญู มณีขันธ์ 
8,000.00 
 

นายวทัญญู มณีขันธ์ 
8,000.00 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

091/2563 
30 เม.ย. 2563 

265 จ้างสำรวจความพึงพอใจ 11,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 
11,000.00 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 
11,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

092/2563 
1 พ.ค. 2563 

266 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์
เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง 
เพ่ือใช้งานในสำนักปลัดเทศบาล
ตำบลท่าสาย 

3,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงราย
ฮาร์ดแวร์ช็อป จำกัด 
3,150.00 

บริษัท เชียงราย
ฮาร์ดแวร์ช็อป จำกัด 
3,150.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

093/2563 
1 พ.ค. 2563 

267 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเลื่อย
ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้งาน
ในสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย 

550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงราย
ฮาร์ดแวร์ช็อป จำกัด 
550.00 

บริษัท เชียงราย
ฮาร์ดแวร์ช็อป จำกัด 
550.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

094/2563 
1 พ.ค. 2563 

 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

268 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถ 
จักรยายนต์ ทะเบียน ขรข 608 
เชียงราย เพ่ือใช้งานในกองช่าง 

2,550.00 เฉพาะเจาะจง ส.ประสิทธิ์บริการ 
2,550.00 

ส.ประสิทธิ์บริการ 
2,550.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

096/2563 
18 พ.ค. 2563 

269 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน นข 2161 
เชียงราย  

10,999.60 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างสุข 
10,999.60 

อู่ช่างสุข 
10,999.60 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

097/2563 
20 พ.ค. 2563 

270 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและ
ตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
ทั่วไป ทะเบียน กต 1841  ชร 

3,410.00 เฉพาะเจาะจง เดชาเซอร์วิส 
3,410.00 

เดชาเซอร์วิส 
3,410.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

098/2563 
21 พ.ค. 2563 

271 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง267
อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 
บล 9945 เชียงราย 

5,189.50 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างสุข 
5,189.50 

อู่ช่างสุข 
5,189.50 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

099/2563 
21 พ.ค. 2563 

272 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและ
ตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถยนต์ทั่วไป 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 

4,921.47 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า เชียงราย 
จำกัด 
4,921.47 

บ.โตโยต้า เชียงราย 
จำกัด 
4,921.47 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

100/2563 
27 พ.ค. 2563 

273 จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่ที่ 10 

43,014.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงรายวอเตอร์
แทงค์ 
43,014.00 

บจก.เชียงรายวอเตอร์
แทงค์ 
43,014.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

101/2563 
27 พ.ค. 2563 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

274 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 
(รถตู้) รถจักรยานยนต์ทะเบียน 
ขงร 784 ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ้า (สำนักปลัด) 

3,760.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
3,760.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
3,760.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

004/2563 
30 เม.ย. 2563 

275 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง   
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน  
81 – 8665  เชียงราย 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
10,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

004/2563 
30 เม.ย. 2563 

276 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 เชียงราย 
(กองช่าง) 

3,720.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
3,720.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
3,720.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

004/2563 
30 เม.ย. 2563 

277 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน ผต 1158 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย 
(ปภ.) ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

14,760.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียมจำกัด 
14,760.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
14,760.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

004/2563 
30 เม.ย. 2563 

 

 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

278 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู้) และรถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กบ 1819 เชียงราย
(กองการศึกษา) 

660.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจำกัด 
660.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
660.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2563 
30 เม.ย. 2563 

279 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฆ 
1847 เชียงราย ทะเบียน 1 กข 
3802 เชียงราย(กองคลัง) 

240.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
240.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
240.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2563 
30 เม.ย. 2563 

280 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(สำนักปลัด) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

042/2563 
27 ธ.ค. 2562 

281 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองคลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

043/2563 
27 ธ.ค. 2562 

 
 

 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 
ลำดับ

ที ่
งานจัดซื้อ จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

282 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองช่าง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

044/2563 
27 ธ.ค. 2562 

283 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่าน
บัตรอเนกประสงค์ 1 เครื่อง สำหรับ
ใช้ดำเนินงานในกองช่างเทศบาล
ตำบลท่าสาย 

690.00 เฉพาะเจาะจง 
 

บริษัท เอ็นเอ็นซี  
ซัพพลาย จำกัด 
690.00 

บริษัท เอ็นเอ็นซี  
ซัพพลาย จำกัด 
690.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

168/2563 
1 มิ.ย. 2563 

284 ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย 
จำนวน 2 ลูก 

5,500.00 เฉพาะเจาะจง ส.แบตเตอรี่ 
5,500.00 

ส.แบตเตอรี่ 
5,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

169/2563 
1 มิ.ย. 2563 

285 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทราบหยาบ จำนวน 
4 คิว) 

1,500.00 เฉพาะเจาะจง ท่าสายทรายงาม 
1,500.00 

ท่าสายทรายงาม 
1,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

170/2563 
1 มิ.ย. 2563 

286 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูน จำนวน 10 ถุง) 1,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง  
1,400.00 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง  
1,400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

171/2563 
1 มิ.ย. 2563 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

287 ซื้ออ่างล้างจาน พร้อมขาตั้ง 1 
หลุม 1 ที่พัก เพ่ือนำมาใช้งานใน
กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลท่าสาย 

3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
3,500.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
3,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

173/2563 
9 มิ.ย. 2563 

288 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ศพด.) จำนวน 9 
รายการ 

4,995.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้ในวรรณคดี 
4,995.00 

ร้านไม้ในวรรณคดี 
4,995.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

174/2563 
9 มิ.ย. 2563 

289 ซื้อทรายอะเบท กำจัดลูกน้ำยุงลาย
ในพ้ืนที่ตำบลท่าสาย จำนวน 
1000 ซอง 

5,900.00 เฉพาะเจาะจง รัชนาวินเชอร์วิสแอนด์
ซัพพลาย 
5,900.00 

รัชนาวินเชอร์วิสแอนด์
ซัพพลาย 
5,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

175/2563 
11 มิ.ย. 2563 

290 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้สำหรับ
ดำเนินงานกองคลัง จำนวน 13 
รายการ 

6,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
6,124.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
6,124.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

176/2563 
11 มิ.ย. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

291 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 
รายการ เพื่อใช้สำหรับการ
ดำเนินงานในกองช่าง 

8,435.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วิทวัสการค้า 
8,435.00 

บจก.วิทวัสการค้า 
8,435.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

177/2563 
11 มิ.ย. 2563 

292 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
อ่านบัตรอเนกประสงค์ เพ่ือใช้งาน
ในกองการศึกษาและศพด.ทต.ท่า
สาย 

690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเอ็นซี  
ซัพพลาย จำกัด 
690.00 

บริษัท เอ็นเอ็นซี  
ซัพพลาย จำกัด 
690.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

178/2563 
12 มิ.ย. 2563 

293 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่อง
ตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 
เครื่อง 

28,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สามกิจแมชชีนทูลส์ 
28,500.00 

บจก.สามกิจแมชชีน
ทูลส์ 
28,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

179/2563 
12 มิ.ย. 2563 

294 ซื้อเวชภัณฑ์ยาในการปฐมพยาบาล
ของหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ทต.ท่าสาย 
จำนวน 11 รายการ 

18,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ร้านยารักษ์สุขภาพ 
18,200.00 

หจก.ร้านยารักษ์
สุขภาพ 
18,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

180/2563 
12 มิ.ย. 2563 

295 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่น
หมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง 

58,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซี.เค.กริฟฟิน 
58,800.00 

บจก.ซี.เค.กริฟฟิน 
58,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

181/2563 
12 มิ.ย. 2563 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

296 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 
เพ่ือใช้ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

3,875.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
3,875.00 

หจก.ผลไสววัสดุ
ก่อสร้าง 
3,875.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

182/2563 
12 มิ.ย. 2563 

297 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร
แบบ 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง 
เพ่ือใช้ในงานพัฒนาชุมชนเทศบาล
ตำบลท่าสาย 

5,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
5,200.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
5,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

183/2563 
15 มิ.ย. 2563 

298 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 
รายการ เพื่อใช้งานในสำนักปลัด 

5,214.00 เฉพาะเจาะจง บจก.จงชัยไลท์ติ้ง 
5,214.00 

บจก.จงชัยไลท์ติ้ง 
5,214.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

186/2563 
16 มิ.ย. 2563 

299 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 
รายการ เพื่อใช้งานในสำนักปลัด 

915.00 เฉพาะเจาะจง บจก.จงชัยไลท์ติ้ง 
915.00 

บจก.จงชัยไลท์ติ้ง 
915.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

187/2563 
16 มิ.ย. 2563 

300 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 
รายการ เพื่อใช้สำหรับการ
ดำเนินงานพัฒนาชุมชน 

3,520.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
3,520.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
3,520.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

188/2563 
18 มิ.ย. 2563 

 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

301 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เวอร์เนียร์ 
ดิจิตอล จำนวน 2 อัน สำหรับการ
ดำเนินงานกองช่างเทศบาลตำบล
ท่าสาย 

6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทคโนเซร์เวย์ 
(2012) 
6,000.00 

หจก.เทคโนเซร์เวย์ 
(2012) 
6,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

189/2563 
18 มิ.ย. 2563 

302 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดเก็บ
ตัวอย่างคอนกรีต จำนวน 2 ชุด 
สำหรับการดำเนินงานกองช่าง
เทศบาลตำบลท่าสาย 

16,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทคโนเซร์เวย์ 
(2012) 
16,200.00 

หจก.เทคโนเซร์เวย์ 
(2012) 
16,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

191/2563 
22 มิ.ย. 2563 

303 ซื้อน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน
(แก๊สโซฮอล์ 95) เพ่ือใช้สำหรับ
การพ่นสารกำจัดยุงลายป้องกัน
ไข้เลือดออก ในพ้ืนที่ตำบลท่าสาย 

2,461.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
2,461.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
2,461.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

192/2563 
22 มิ.ย. 2563 

304 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีสเปรย์ สีแดง 
12 กระป๋อง) เพ่ือใช้สำหรับงาน
สำรวจกองช่าง 

600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
600.00 

หจก.ผลไสววัสดุ
ก่อสร้าง 
600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

193/2563 
23 มิ.ย. 2563 

305 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 
รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าสาธารณและอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย 

5,220.00 เฉพาะเจาะจง บจก.จงชัยไลท์ติ้ง 
5,220.00 

บจก.จงชัยไลท์ติ้ง 
5,220.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

194/2563 
23 มิ.ย. 2563 

 

 
 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

306 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 
รายการ เพ่ือในการบริหารจัดการ
ภายในเทศบาลตำบลท่าสาย 

3,450.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วิทวัสการค้า 
3,450.00 

บจก.วิทวัสการค้า 
3,450.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

196/2563 
26 มิ.ย. 2563 

304 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจ
ข้อมูลแผนที่ภาษีและจัดทำ
ทะเบียนทรัพย์สิน เดือน ก.ค. 63 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงศ์ ยอดใจ 
8,000.00 

นายกฤษณพงศ์ ยอดใจ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

102/2563 
29 พ.ค. 2563 

308 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจ
ข้อมูลแผนที่ภาษีและจัดทำ
ทะเบียนทรัพย์สิน เดือน ก.ค.63 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวทัญญู มณีขันธ์ 
8,000.00 

นายวทัญญู มณีขันธ์ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

103/2563 
29 พ.ค. 2563 

309 จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ 
เพ่ือใช้งานในกองการศึกษา
เทศบาลตำบลท่าสาย 

1,395.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วิทวัสการค้า 
1,395.00 

บจก.วิทวัสการค้า 
1,395.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

105/2563 
8 มิ.ย. 2563 

310 จ้างตรวจเช็คและซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-56-0070  

400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
400.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
400.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

106/2563 
9 มิ.ย. 2563 

311 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ รหัส 420-56-
0020 กองการศึกษา 

1,800.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเย็น 
1,800.00 

ส.เครื่องเย็น 
1,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

107/2563 
9 มิ.ย. 2563 

 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

312 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและ
ตรวจเช็คซ่อมรถยี่ห้อ FORD 
หมายเลขทะเบียน ผต 1158 
เชียงราย 

3,553.47 เฉพาะเจาะจง บ.อเมริกันมอเตอร์ส 
จำกัด 
3,553.47 

บ.อเมริกันมอเตอร์ส 
จำกัด 
3,553.47 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

108/2563 
11 มิ.ย. 2563 

313 จ้างรื้อ-ล้างเครื่องปรับอากาศและ
ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ 
รหัส 420-57-0025 

1,800.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเย็น 
1,800.00 

ส.เครื่องเย็น 
1,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

109/2563 
12 มิ.ย. 2563 

314 จ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ
และช่วงล่าง รถน้ำดับเพลิง
อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 
บล 9945 เชียงราย 

10,720.63 เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุทรัคเซอร์วิส 
จำกัด 
10,720.63 

บ.อีซูซุทรัคเซอร์วิส 
จำกัด 
10,720.63 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

110/2563 
12 มิ.ย. 2563 

315 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก รหัส 
416-62-0135 กองการศึกษา 

590.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
590.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
590.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

111/2563 
16 มิ.ย. 2563 

316 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก จำนวน 2 ป้าย 

720.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
720.00 

ทีเด็ด 
720.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

112/2563 
18 มิ.ย. 2563 

 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

317 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมกล้อง
วงจรปิด รหัส 489-59-0001 
และ 489-61-0002 

9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทีโปรเจค แอนด์ 
ซัพพลาย 
9,500.00 

หจก.ไอทีโปรเจค 
แอนด์ ซัพพลาย 
9,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

113/2563 
22 มิ.ย. 2563 

318 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ รหัส 416-62-
0146 เพื่องานใช้ธุรการสำนัก
ปลัดเทบาลตำบลท่าสาย 

300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
300.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
300.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

114/2563 
26 มิ.ย. 2563 

319 จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมเครื่องพ่นหมอก
ควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 019-52-
0004 และ 019-57-0005  

15,985.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซี.เค กริฟฟิน จำกัด 
15,985.00 

บ.ซี.เค กริฟฟิน จำกัด 
15,985.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

115/2563 
29 มิ.ย. 2563 

 
                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

320 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 
(รถตู้) รถจักรยานยนต์ทะเบียน 
ขงร 784 ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ้า (สำนักปลัด) 

5,190.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
5,190.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
5,190.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2563 
1 ก.ค. 2563 

321 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง   
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน  
81 – 8665  เชียงราย 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
8,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2563 
1 ก.ค. 2563 

322 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 เชียงราย 
(กองช่าง) 

1,960.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
1,960.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
1,960.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2563 
1 ก.ค. 2563 

323 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน ผต 1158 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย 
(ปภ.) ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

15,600.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียมจำกัด 
15,600.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
15,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2563 
1 ก.ค. 2563 

 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

324 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู้) และรถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กบ 1819 เชียงราย
(กองการศึกษา) 

1,260.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจำกัด 
1,260.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
1,260.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2563 
1 ก.ค. 2563 

325 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฆ 
1847 เชียงราย ทะเบียน 1 กข 
3802 เชียงราย(กองคลัง) 

300.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
300.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
300.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2563 
1 ก.ค. 2563 

326 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(สำนักปลัด) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

042/2563 
27 ธ.ค. 2562 

327 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองคลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

043/2563 
27 ธ.ค. 2562 

 

 
 
 



 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 
ลำดับ

ที ่
งานจัดซื้อ จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

328 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองช่าง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

044/2563 
27 ธ.ค. 2562 

329 ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับเด็ก
นักเรียน ศพด.ทต.ท่าสาย โรงเรียน
บ้านท่าสาย และโรงเรียนบ้าน 
หัวดอย เดือน กรกฎาคม 2563 

53,725.70 เฉพาะเจาะจง 
 

เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
53,725.70 

เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
53,725.70 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

198/2563 
30 มิ.ย. 2563 

330 ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM 
ชนิดประจำที่ขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์ 
จำนวน 2 เครื่อง ใช้ในงานป้องกันฯ 

53,000.00 เฉพาะเจาะจง นุสรา เซฟตี้เซนเตอร์ 
53,000.00 

นุสรา เซฟตี้เซนเตอร์ 
53,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

199/2563 
1 ก.ค. 2563 

331 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร จำนวน 2 หลัง เพื่อใช้งาน
ในกองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย 

10,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
10,900.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
10,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

200/2563 
1 ก.ค. 2563 

332 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ 
เพ่ือใช้ดำเนินงานสำนักปลัดเทศบาล
ตำบลท่าสาย 

7,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง  
7,160.00 

หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง  
7,160.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

201/2563 
8 ก.ค. 2563 

 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

333 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน จำนวน 6 เครื่อง ใช้
ภายในสำนักปลัด 

312,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสนดีแอร์ เซอร์วิส 
312,000.00 

หจก.แสนดีแอร์ 
เซอร์วิส 
312,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

204/2563 
8 ก.ค. 2563 

334 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
จำนวน 1,667 ชุด 

50,010.00 เฉพาะเจาะจง รัชนาวิน เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย 
50,010.00 

รัชนาวิน เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย 
50,010.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

205/2563 
8 ก.ค. 2563 

335 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 
รายการ เพื่อใช้สำหรับการ
ดำเนินงานกองคลังเทศบาลตำบล
ท่าสาย 

9,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
9,600.00 

บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
9,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

207/2563 
8 ก.ค. 2563 

336 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ไฟฉาย
ดับเพลิง) จำนวน 5 กระบอก เพื่อ
ใช้งานป้องกันฯ 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง เกริก เอ็นเตอร์ไพรส์ 
24,000.00 

เกริก เอ็นเตอร์ไพรส์ 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

208/2563 
15 ก.ค. 2563 

 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

337 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สายส่ง
น้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 
2 เส้น ใช้งานป้องกันฯ 

17,000.00 เฉพาะเจาะจง เกริก เอ็นเอตร์ไพรส์ 
17,000.00 

เกริก เอ็นเอตร์ไพรส์ 
17,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

209/2563 
15 ก.ค. 2563 

338 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน
ระดับ 3-6 สำหรับใช้งานในกอง
ช่างเทศบาลตำบลท่าสาย 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
4,500.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
4,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

212/2563 
20 ก.ค. 2563 

339 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง ใช้ใน
งานสำนักปลัด 

11,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
11,600.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
11,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

213/2563 
21 ก.ค. 2563 

340 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 
รายการเพื่อใช้บริหารจัดการ
ภายในสำนักปลัด 

9,606.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
9,606.00 

บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
9,606.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

214/2563 
21 ก.ค. 2563 

341 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 
รายการ เพื่อใช้งานภายในสำนัก
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย 

1,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเอ็นซี ซัพพลาย 
1,750.00 

บ.เอ็นเอ็นซี ซัพพลาย 
1,750.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

215/2563 
21 ก.ค. 2563 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

342 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 
รายการ เพ่ือใช้งานภายในกอง
การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลท่าสาย 

21,218.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
21,218.00 

บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
21,218.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

216/2563 
21 ก.ค. 2563 

343 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 
รายการ เพื่อใช้งานภายในกอง
การศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลท่าสาย 

1,195.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
1,195.00 

บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
1,195.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

217/2563 
21 ก.ค. 2563 

344 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) ใช้งาน
พัฒนาชุมชุนเทศบาลตำบลท่าสาย 

690.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเอ็นซี ซัพพลาย 
690.00 

บ.เอ็นเอ็นซี ซัพพลาย 
690.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

219/2563 
22 ก.ค. 2563 

345 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก๊บเอกสาร 
3 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพ่ือใช้งาน
สำนักปลัด 

6,500.00 เฉพาะเจาะจง ไม้เอกเฟอร์นิเจอร์ 
6,500.00 

ไม้เอกเฟอร์นิเจอร์ 
6,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

221/2563 
23 ก.ค. 2563 

346 ซื้อปั้มน้ำซัมเมอร์ส สำหรับใช้งาน
ในเทศบาลตำบลท่าสาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงราย วอเตอร์ 
แทงค์ 
24,000.00 

บ.เชียงราย วอเตอร์ 
แทงค์ 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

224/2563 
24 ก.ค. 2563 

 
 
 
 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

347 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 
รายการ เพื่อใช้งานสำนักปลัด 

1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายซาวด์  
เซนเตอร์ ทีวี 
1,200.00 

หจก.เชียงรายซาวด์ 
เซนเตอร์ ทีวี 
1,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

226/2563 
29 ก.ค. 2563 

348 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก จำนวน 
5 รายการ สำหรับดำเนินงานใน
กองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย 

6,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเอ็นซี ซัพพลาย 
6,360.00 

บ.เอ็นเอ็นซี ซัพพลาย 
6,360.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

228/2563 
30 ก.ค. 2563 

349 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน 

40,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง 
จำกัด (สาขาเจ็ดยอด) 
40,500.00 

บ.กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง 
จำกัด (สาขาเจ็ดยอด) 
40,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

229/2563 
31 ก.ค. 2563 

350 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 
รายการ 

21,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เวิลด์เคมีคอล 
ซัพพลาย จำกัด 
21,200.00 

บ.เวิลด์เคมีคอล 
ซัพพลาย จำกัด 
21,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

230/2563 
31 ก.ค. 2563 

351 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้สำหรับ
การดำเนินงานกองคลัง จำนวน 8 
รายการ 

8,153.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
8,153.00 

บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
8,153.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

231/2563 
31 ก.ค. 2563 

 

 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

352 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โซฟาชุด
รับแขก พร้อมโต๊ะกลาง จำนว 2 
ชุด 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า จำกัด 
24,000.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า จำกัด 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

232/2563 
31 ก.ค. 2563 

353 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก
งาน จำนวน 1 เครื่อง 

8,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเอ็นซี ซัพพลาย 
8,900.00 

บ.เอ็นเอ็นซี ซัพพลาย 
8,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

233/2563 
31 ก.ค. 2563 

354 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจ
ข้อมูลแฟนที่ภาษีและจัดทำ
ทะเบียนทรัพย์สิน เดือน สิงหาคม 
2563 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวทัญญู มณีขันธ์ 
8,000.00 

นายวทัญญู มณีขันธ์ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

116/2563 
30 มิ.ย. 2563 

355 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจ
ข้อมูลแฟนที่ภาษีและจัดทำ
ทะเบียนทรัพย์สิน เดือน สิงหาคม 
2563 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงศ์ ชุมมวล 
8,000.00 

นายกฤษณพงศ์  
ชุมมวล 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

117/2563 
30 มิ.ย. 2563 

356 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด ป้ายไวนิล
และป้ายพลาสวูด เพ่ือใช้ในงาน
ป้องกันฯ 

5,210.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
5,210.00 

ทีเด็ด 
5,210.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

118/2563 
13 ก.ค. 2563 

 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

357 จ้างทำบอร์ดฉากหลังเวทีห้อง
ประชุมดอยปุย จำนวน 1 บอร์ด 

7,800.00 เฉพาะเจาะจง นายฐรพงศ์ จอมสีลา 
7,800.00 

นายฐรพงศ์ จอมสีลา 
7,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

119/2563 
17 ก.ค. 2563 

358 จ้างทำตรายางจำนวน 6 รายการ 
เพ่ือใช้สำหรับดำเนินงานในกองช่าง
เทศบาลตำบลท่าสาย 

1,445.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
1,445.00 

บ.วิทวัสการค้า จำกัด 
1,445.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

120/2563 
20 ก.ค. 2563 

359 จ้างเป่าบ่อ+ติดตั้งซับเมอร์ส 
เทศบาลตำบลท่าสาย 

16,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงราย วอเตอร์ 
แทงค์ 
16,500.00 

บ.เชียงราย วอเตอร์ 
แทงค์ 
16,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

123/2563 
24 ก.ค. 2563 

360 จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถ
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า 
หมายเลขทะเบียน ขงร 784 ชร 

1,880.00 เฉพาะเจาะจง ส.รุ่งเรือง 
1,880.00 

ส.รุ่งเรือง 
1,880.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

124/2563 
31 ก.ค. 2563 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

361 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 
(รถตู้) รถจักรยานยนต์ทะเบียน 
ขงร 784 ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ้า (สำนักปลัด) 

5,740.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
5,740.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
5,740.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2563 
1 ก.ค. 2563 

362 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง   
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน  
81 – 8665  เชียงราย 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
8,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2563 
1 ก.ค. 2563 

363 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 เชียงราย 
(กองช่าง) 

4,260.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
4,260.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
4,260.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2563 
1 ก.ค. 2563 

364 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน ผต 1158 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย 
(ปภ.) ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

8,542.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียมจำกัด 
8,542.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
8,542.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2563 
1 ก.ค. 2563 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

365 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู้) และรถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กบ 1819 เชียงราย
(กองการศึกษา) 

2,460.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจำกัด 
2,460.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
2,460.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2563 
1 ก.ค. 2563 

366 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฆ 
1847 เชียงราย ทะเบียน 1 กข 
3802 เชียงราย(กองคลัง) 

240.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
240.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
240.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2563 
1 ก.ค. 2563 

367 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(สำนักปลัด) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

042/2563 
27 ธ.ค. 2562 

368 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองคลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

043/2563 
27 ธ.ค. 2562 

 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 
ลำดับ

ที ่
งานจัดซื้อ จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

369 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองช่าง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

044/2563 
27 ธ.ค. 2562 

370 ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับเด็ก
นักเรียน ศพด.ทต.ท่าสาย โรงเรียน
บ้านท่าสาย และโรงเรียนบ้าน 
หัวดอย เดือน กรกฎาคม 2563 

46,586.40 เฉพาะเจาะจง 
 

เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
46,586.40 

เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
46,586.40 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

198/2563 
31 ส.ค. 2563 

371 ซื้อวัสดุคอมฯเพ่ือใช้ในการจัดทำและ
จัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับงานกอง
การศึกษาและศพด. 

6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเอ็นซี  
ซัพพลาย 
6,800.00 

บริษัท เอ็นเอ็นซี  
ซัพพลาย 
6,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

236/2563 
5 ส.ค. 2563 

372 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้สำหรับ
การดำเนินงานกองการศึกษา จำนวน 
5 รายการ 

1,633.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงชัยไลท์ติ้ง 
จำกัด 
1,633.00 

บริษัท จงชัยไลท์ติ้ง 
จำกัด 
1,633.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

237/2563 
5 ส.ค. 2563 

373 ซื้อสายนำสัญญาณและเสาวิทยุ
สื่อสารสำหรับติดรถยนต์ ทะเบียน 
กร 927 เชียงราย 

11,590.00 เฉพาะเจาะจง 60 เรดิโอ แอนด์  
เรสคิ้ว ช็อป 
11,590.00 

60 เรดิโอ แอนด์  
เรสคิ้ว ช็อป 
11,590.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

238/2563 
5 ส.ค. 2563 

 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

374 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 
10 รายการ เพื่อใช้ภายในสำนัก
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย 

16,906.00 เฉพาะเจาะจง สินไพศาล 
16,906.00 

สินไพศาล 
16,906.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

239/2563 
5 ส.ค. 2563 

375 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 
รายการ เพื่อใช้งานภายในสำนัก
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย 

4,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า
จำกัด 
4,530.00 

บริษัท วิทวัสการค้า
จำกัด 
4,530.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

240/2563 
7 ส.ค. 2563 

376 ซื้อน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน
แก๊สโซฮอล์ 95 เพื่อใช้สำหรับการ
พ่นสารกำจัดยุงลายป้องกันโรค
ไข้เลือดออก หมู่ 1-13 

37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจำกัด 
37,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจำกัด 
37,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

241/2563 
10 ส.ค. 2563 

377 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 
15 รายการ สำหรับใช้ดำเนินงาน
ใน ศพด.ทต.ท่าสาย 

8,860.00 เฉพาะเจาะจง ทวีทรัพย์ 
8,860.00 

ทวีทรัพย์ 
8,860.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

242/2563 
11 ส.ค. 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

378 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 
รายการ เพื่อใช้สำหรับการ
ดำเนินงานในกองช่าง 

6,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเอ็นซี  
ซัพพลาย 
6,360.00 

บริษัท เอ็นเอ็นซี  
ซัพพลาย 
6,360.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

244/2563 
14 ส.ค. 2563 

379 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
(รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี) 

40,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนวิง  
มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 
40,500.00 

บริษัท กรีนวิง  
มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 
40,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

245/2563 
14 ส.ค. 2563 

380 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่อง
รับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิด
ประจำที่ ขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์ 

53,000.00 เฉพาะเจาะจง นุสรา เซฟตี้ เซ็นเตอร์ 
53,000.00 

นุสรา เซฟตี้ เซ็นเตอร์ 
53,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

246/2563 
18 ส.ค. 2563 

381 ซื้อครุภัณฑ์อ่ืน เต้นท์ขนาดใหญ่ 
จำนวน 2 หลัง เพื่อใช้ภายใน
เทศบาลตำบลท่าสาย 

30,000.00 เฉพาะเจาะจง เมืองทองการช่าง 
30,000.00 

เมืองทองการช่าง 
30,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

247/2563 
18 ส.ค. 2563 

382 ซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะและ
กำจัดขยะมูลฝอย(ไม้กวาด
ทางมะพร้าว) จำนวน 12 อัน 

840.00 เฉพาะเจาะจง สินไพศาล 
840.00 

สินไพศาล 
840.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

249/2563 
21 ส.ค. 2563 

 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

383 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 
รายการ เพ่ือใช้งานสำนัก
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย 

1,180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,180.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
1,180.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

250/2563 
21 ส.ค. 2563 

384 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถเข็น) 
จำนวน 2 รายการ ใช้ในงาน
บริหารจัดการขยะ 

4,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
4,900.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
4,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

251/2563 
24 ส.ค. 2563 

385 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 
เพ่ือใช้งานในสำนักปลัดเทศบาล
ตำบลท่าสาย 

1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้ในวรรณคดี 
1,200.00 

ร้านไม้ในวรรณคดี 
1,200.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

253/2563 
25 ส.ค. 2563 

386 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุด
เครื่องขยายเสียงสำหรับใช้ในห้อง
ประชุมดอยปุย 

74,900.00 เฉพาะเจาะจง ชุมพลอีเล็กทรอนิคส์ 
74,900.00 

ชุมพลอีเล็กทรอนิคส์ 
74,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

254/2563 
25 ส.ค. 2563 

387 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 6 รายการ 
ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
ท่าสาย 

3,920.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
3,920.00 

หจก.ผลไสววัสดุ
ก่อสร้าง 
3,920.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

256/2563 
26 ส.ค. 2563 

 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

388 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รถเข็น 2 คัน 
ใช้งานภายในสำนักปลัดเทศบาล
ตำบลท่าสาย 

6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
6,000.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
6,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

257/2563 
27 ส.ค. 2563 

389 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่าย) 
จำนวน 60 รีม เพื่อใช้งานในสำนัก
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย 

6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
6,900.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
6,900.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

258/2563 
31 ส.ค. 2563 

390 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 
เพ่ือใช้งานในกองช่างเทศบาล
ตำบลท่าสาย 

19,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงชัยไลท์ติ้ง 
จำกัด 
19,060.00 

บริษัท จงชัยไลท์ติ้ง 
จำกัด 
19,060.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

259/2563 
31 ส.ค. 2563 

391 ซื้อวัสดุสนาม เต้นท์สนาม เต้นท์
พับได้ จำนวน 4 หลัง 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
10,000.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

260/2563 
31 ส.ค. 2563 

392 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจ
ข้อมูลภาคสนามฯในการจัดทำแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เดือน 
กันยายน ๒๕๖๓ 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวทัญญุ มณีขันธ์ 
8,000.00 

นายวทัญญุ มณีขันธ์ 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

125/2563 
31 ก.ค. 2563 

 

 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

393 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจ
ข้อมูลภาคสนามฯในการจัดทำแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เดือน 
กันยายน ๒๕๖๓ 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงศ์ ชุมมวล 
8,000.00 

นายกฤษณพงศ์ ชุม
มวล 
8,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

126/2563 
31 ก.ค. 2563 

393 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศรหัส 420-56-
0024 และ 420-56-0026 

4,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเย็น 
4,000.00 

ส.เครื่องเย็น 
4,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

129/2563 
4 ส.ค. 2563 

394 ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่อง
สำรองไฟ 2 เครื่อง รหัส 466-
61-0012 และ 466-61-0013 

800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

130/2563 
10 ส.ค. 2563 

395 จ้างเหมาเพ่ือดำเนินการพ่นหมอก
ควันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ในพ้ืนที่ ม.13  

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายราชันย์ จันเลน 
3,000.00 

นายราชันย์ จันเลน 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

131/2563 
10 ส.ค. 2563 

396 จ้างเหมาเพ่ือดำเนินการพ่นหมอก
ควันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ในพ้ืนที่ ม.7 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จีรัชญาณ์ สมบัต ิ
3,000.00 

น.ส.จีรัชญาณ์ สมบัต ิ
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

132/2563 
10 ส.ค. 2563 

 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

397 จ้างเหมาเพ่ือดำเนินการพ่นหมอก
ควันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ในพ้ืนที่ ม.8 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ยอดวงค์ 
3,000.00 

นายประสิทธิ์ ยอดวงค์ 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

133/2563 
10 ส.ค. 2563 

398 จ้างเหมาเพ่ือดำเนินการพ่นหมอก
ควันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ในพ้ืนที่ ม.5 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสาร์แก้ว จักรคำ 
3,000.00 

นายเสาร์แก้ว จักรคำ 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

134/2563 
10 ส.ค. 2563 

399 จ้างเหมาเพ่ือดำเนินการพ่นหมอก
ควันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ในพ้ืนที่ ม.10 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายววีรภาพ นวลคำ 
3,000.00 

นายววีรภาพ นวลคำ 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

135/2563 
10 ส.ค. 2563 

400 จ้างเหมาเพ่ือดำเนินการพ่นหมอก
ควันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ในพ้ืนที่ ม.3 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย ดวงสุภา 
3,000.00 

นายธวัชชัย ดวงสุภา 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

136/2563 
10 ส.ค. 2563 

401 จ้างถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พร้อมเย็บเล่ม 

7,344.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสารมงคล 
7,344.00 

ร้านถ่ายเอกสารมงคล 
7,344.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

137/2563 
10 ส.ค. 2563 

402 จ้างเหมาเพ่ือดำเนินการพ่นหมอก
ควันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ในพ้ืนที่ ม.11 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพล เสนาจอหอ 
3,000.00 

นายสุพล เสนาจอหอ 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

138/2563 
17 ส.ค. 2563 

 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

403 จ้างเหมาเพ่ือดำเนินการพ่นหมอก
ควันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ในพ้ืนที่ ม.1 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์ กันทะวงค์ 
3,000.00 

นายมานิตย์ กันทะวงค์ 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

139/2563 
17 ส.ค. 2563 

404 จ้างเหมาเพ่ือดำเนินการพ่นหมอก
ควันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ในพ้ืนที่ ม.2 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรัตน์ เตชะน้อย 
3,000.00 

นายวีรัตน์ เตชะน้อย 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

140/2563 
17 ส.ค. 2563 

405 จ้างเหมาเพ่ือดำเนินการพ่นหมอก
ควันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ในพ้ืนที่ ม.4 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ ศฤงคาร 
3,000.00 

นายสุวรรณ ศฤงคาร 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

141/2563 
17 ส.ค. 2563 

406 จ้างเหมาเพ่ือดำเนินการพ่นหมอก
ควันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ในพ้ืนที่ ม.6 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกอบชัย สามชมภู 
3,000.00 

นายกอบชัย สามชมภู 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

142/2563 
17 ส.ค. 2563 

407 จ้างเหมาเพ่ือดำเนินการพ่นหมอก
ควันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ในพ้ืนที่ ม.9 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเมืองมนต์ เกตุแย้ม 
3,000.00 

นายเมืองมนต์ เกตุแย้ม 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

143/2563 
17 ส.ค. 2563 

408 จ้างเหมาเพ่ือดำเนินการพ่นหมอก
ควันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ในพ้ืนที่ ม.12 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกันยา คิดดี 
3,000.00 

นายกันยา คิดดี 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

144/2563 
17 ส.ค. 2563 

 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

409 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 
รายการ เพื่อใช้ในสำนักงาน
เทศบาลตำบลท่าสาย 

1,380.00 เฉพาะเจาะจง ทีเด็ด 
1,380.00 

ทีเด็ด 
1,380.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

145/2563 
18 ส.ค. 2563 

410 จ้างติดตั้งซับเมอร์+เบ่าบ่อ 
เทศบาลตำบลท่าสาย 

16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงราย วอเตอร์ 
แทงค์ 
16,500.00 

บริษัท เชียงราย วอ
เตอร์ แทงค์ 
16,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

148/2563 
20 ส.ค. 2563 

411 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม รถ นข 
2161 ชร 

2,410.00 เฉพาะเจาะจง ประมวล พิมโสดา 
2,410.00 

ประมวล พิมโสดา 
2,410.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

150/2563 
24 ส.ค. 2563 

412 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม รถ นข 
2161 ชร 

1,310.00 เฉพาะเจาะจง อู่เจริญเซอร์วิส 
1,310.00 

อู่เจริญเซอร์วิส 
1,310.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

151/2563 
24 ส.ค. 2563 

413 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถ
กระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-9360 
ชร 

16,641.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงแสง 
(เชียงราย)จำกัด 
16,641.71 

บริษัท เชียงแสง 
(เชียงราย)จำกัด 
16,641.71 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

152/2563 
24 ส.ค. 2563 

414 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบ
เครื่องปรับอากาศทำความเย็น รถ
ทะเบียน กร 927 ชร 

6,850.00 เฉพาะเจาะจง เชียงรายมอเตอร์แอร์ 
6,850.00 

เชียงรายมอเตอร์แอร์ 
6,850.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

153/2563 
17 ส.ค. 2563 

 
 
 
 
 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

415 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย 
(รถตู้) รถจักรยานยนต์ทะเบียน 
ขงร 784 ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ้า (สำนักปลัด) 

5,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
5,240.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
5,240.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2563 
1 ก.ค. 2563 

416 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง   
รถบรรทุกขยะ ทะเบียน  
81 – 8665  เชียงราย 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
10,000.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จำกัด 
10,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2563 
1 ก.ค. 2563 

417 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 เชียงราย 
(กองช่าง) 

3,920.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
3,920.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
3,920.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2563 
1 ก.ค. 2563 

418 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน ผต 1158 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย 
(ปภ.) ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

10,500.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียมจำกัด 
10,500.00 

บริษัท แม่กรณ์
ปิโตรเลียม จำกัด 
10,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง 
และเป็นผู้มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2563 
1 ก.ค. 2563 

 

 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

419 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู้) และรถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กบ 1819 เชียงราย
(กองการศึกษา) 

1,460.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียมจำกัด 
1,460.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
1,460.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2563 
1 ก.ค. 2563 

420 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฆ 
1847 เชียงราย ทะเบียน 1 กข 
3802 เชียงราย(กองคลัง) 

180.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
180.00 

บริษัท แม่กรณ์ 
ปิโตรเลียม จำกัด 
180.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

005/2563 
1 ก.ค. 2563 

421 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(สำนักปลัด) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

042/2563 
27 ธ.ค. 2562 

422 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองคลัง) 
 
 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

043/2563 
27 ธ.ค. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 
ลำดับ

ที ่
งานจัดซื้อ จัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

423 จัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(กองช่าง) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
2,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

044/2563 
27 ธ.ค. 2562 

424 ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับเด็ก
นักเรียน ศพด.ทต.ท่าสาย โรงเรียน
บ้านท่าสาย และโรงเรียนบ้าน 
หัวดอย เดือน กันยายน 2563 

46,586.40  เฉพาะเจาะจง 
 

เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
46,586.40  

เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
46,586.40  

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

261/2563 
31 ส.ค. 2563 

425 ซื้อขวดน้ำพลาสติกใส จำนวน 48 
ใบ เพื่อใช้ในการเก็บตัวอย่าง
น้ำประปาในหมู่บ้านส่งตรวจ 

336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
336.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
336.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

262/2563 
1 ก.ย. 2563 

426 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประชุม ตาม
โครงการตำบลท่าสายสะอาด ประชา
รัฐร่วมใจสู่การจัดการขยะอย่างยั้งยืน 

1,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
1,575.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
1,575.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

263/2563 
1 ก.ย. 2563 

427 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กชนิด
บานเลื่อนทึบ จำนวน 1 หลัง 

3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
3,500.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
3,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็น
ผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และเป็นผู้
มีอาชีพขายโดยตรง 

264/2563 
2 ก.ย. 2563 

 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

428 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับ
ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นิกรการค้า 
3,000.00 

นิกรการค้า 
3,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

266/2563 
3 ก.ย. 2563 

429 ซื้อกระจกโค้งมนขนาด 24 นิ้ว 
จำนวน 1 บาน เพ่ือติดตั้งบริเวณ
ปากทางเข้าหมู่บ้านเสนานคร ม.4 

2,850.00 เฉพาะเจาะจง นุสราเซฟตี้ เซนเตอร์ 
2,850.00 

นุสราเซฟตี้ เซนเตอร์ 
2,850.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

267/2563 
8 ก.ย. 2563 

430 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ล็อคเกอร์ 
3 ประตู จำนวน 4 หลังเพ่ือใช้ใน
งานป้องกันฯ 

29,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
29,800.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค้า 
29,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

268/2563 
8 ก.ย. 2563 

431 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 
รายการ เพื่อใช้งานภายในบริเวณ
พ้ืนที่ ทต.ท่าสาย 

3,755.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
3,755.00 

หจก.ผลไสววัสดุ
ก่อสร้าง 
3,755.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

269/2563 
8 ก.ย. 2563 

432 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 
รายการ เพ่ือใช้งานในสำนักปลัด 

2,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็นเอ็นซีซัพพลาย 
2,550.00 

บริษัทเอ็นเอ็นซี 
ซัพพลาย 
2,550.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

270/2563 
8 ก.ย. 2563 

433 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 
รายการ เพ่ือใช้งานในสำนักปลัด 

12,717.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
12,717.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
12,717.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

271/2563 
8 ก.ย. 2563 

 
 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

434 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก จำนวน 
9 รายการ เพื่อใช้งานในกองคลัง 

31,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็นเอ็นซีซัพพลาย 
31,550.00 

บริษัทเอ็นเอ็นซี 
ซัพพลาย 
31,550.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

272/2563 
9 ก.ย. 2563 

435 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 
เพ่ือใช้งานภายในบริเวณพ้ืนที่ ทต.
ท่าสาย 

8,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงราย วอเตอร์
แทงค์ 
8,500.00 

บจก.เชียงราย วอเตอร์
แทงค์ 
8,500.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

273/2563 
9 ก.ย. 2563 

436 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 
รายการ เพื่อใช้งานในกองช่าง 

3,434.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
3,434.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
3,434.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

274/2563 
9 ก.ย. 2563 

437 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถพ่วงข้างชนิดติดกับ
รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน 

6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนูนการช่าง 
6,000.00 

ร้านนูนการช่าง 
6,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

275/2563 
9 ก.ย. 2563 

438 ซื้อไฟส่องสว่างแบบ LED สำหรับ
ติดรถบรรทุกน้ำดับเพลิง
เอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน  
บล 9945 เชียงราย 

18,000.00 เฉพาะเจาะจง 60 เรดิโอ แอนด์  
เรชคิ้ว ซ็อป 
18,000.00 

60 เรดิโอ แอนด์  
เรชคิ้ว ซ็อป 
18,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

276/2563 
9 ก.ย. 2563 

439 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 
รายการ เพื่อใช้งานภายใน
สำนักงานทต.ท่าสาย 

10,800.00 เฉพาะเจาะจง สินไพศาล 
10,800.00 

สินไพศาล 
10,800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

278/2563 
9 ก.ย. 2563 

 
 
 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

440 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 
รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันฯ 

1,990.00 เฉพาะเจาะจง สินไพศาล 
1,990.00 

สินไพศาล 
1,990.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

279/2563 
9 ก.ย. 2563 

441 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 
5 รายการ 

1,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
1,590.00 

บริษัท วิทวัสการค้า 
จำกัด 
1,590.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

280/2563 
11 ก.ย. 2563 

442 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 
รายการ เพื่อใช้ภายใน
สำนักงานทต.ท่าสาย 

850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็นเอ็นซีซัพพลาย 
850.00 

บริษัทเอ็นเอ็นซี 
ซัพพลาย 
850.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

281/2563 
11 ก.ย. 2563 

443 ซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉินไฟส่องสว่าง 
และสัญญาณฉุกเฉิน สำหรับติด
รถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลข
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

20,00.00 เฉพาะเจาะจง 60 เรดิโอ แอนด์  
เรชคิ้ว ซ็อป 
20,00.00 

60 เรดิโอ แอนด์  
เรชคิ้ว ซ็อป 
20,00.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

282/2563 
11 ก.ย. 2563 

444 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กล้องวงจร
ปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 

26,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซิสเทค ไนท์ตี้ไนท์ 
26,000.00 

หจก.ซิสเทค ไนท์ตี้ไนท์ 
26,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

283/2563 
14 ก.ย. 2563 

445 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 
เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมแพสูบน้ำ 
หมู่บ้าน ม.4 

5,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง 
5,850.00 

หจก.ผลไสววัสดุ
ก่อสร้าง 
5,850.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

284/2563 
16 ก.ย. 2563 

446 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 
รายการ เพื่อใช้งานในทต.ท่าสาย 

16,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงรายฮาร์แวร์ 
ซ็อป จำกัด 
16,700.00 

บริษัท เชียงราย 
ฮาร์แวร์ ซ็อป จำกัด 
16,700.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

285/2563 
23 ก.ย. 2563 

 
 



 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ลำดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

447 ซื้อครุภัณฑ์อ่ืน แผงหยุดตรวจ
สามเหลี่ยม จำนวน 6 แผง 

90,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาร์ท คอมมูนิเคชั่น 
90,000.00 

สมาร์ท คอมมูนิเคชั่น 
90,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

286/2563 
24 ก.ย. 2563 

448 จ้างพัฒนาระบบน้ำประปา ณ 
โรงเรือนคัดแยกขยะและกำจัดขยะ 

8,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงราย วอเตอร์ 
แทงค์ 
8,350.00 

บริษัท เชียงราย วอ
เตอร์ แทงค์ 
8,350.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

156/2563 
1 ก.ย. 2563 

449 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ รหัส 
466-61-0011 เพ่ือใช้งานใน
กองช่าง 

800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
800.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

157/2563 
1 ก.ย. 2563 

450 จ้างซ่อมแซมอาคาร (เปลี่ยนฝ้า)  24,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสนอาษาก่อสร้าง 
24,000.00 

หจก.แสนอาษา
ก่อสร้าง 
24,000.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

158/2563 
8 ก.ย. 2563 

451 จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ ขุดร่อง
ระบายน้ำ ม.5 

2,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
2,600.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
2,600.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

159/2563 
8 ก.ย. 2563 

452 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและ
ตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 81-8665 เชียงราย 

2,589.40 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างสุข 
2,589.40 

อู่ช่างสุข 
2,589.40 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

160/2563 
11 ก.ย. 2563 

453 จ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ 
เพ่ือใช้งานในสำนักปลัด ทต.ท่า
สาย 

1,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการค้าง 
จำกัด 
1,510.00 

บริษัท วิทวัสการค้าง 
จำกัด 
1,510.00 

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และ
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง และ
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 

161/2563 
11 ก.ย. 2563 

 
 


