
วันที่ เลขที่
1 3570101694440 แพร-ภูมิ มินิมาร์ท ค่าซ้ืออุปกรณ์คัดแยกและก าจัดขยะ        2,280.00 3 พ.ค. 62 155/2562 1

2 0575535000049 บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม จ ากัด ค่าซ้ือน้ ามัน ส าหรับพ่นหมอกควัน ม.8          899.00 7 พ.ค. 62 156/2562 1

3 '3650800193520 พ.ีอาร์.ออดิโอ ค่าซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ นข 2161 ชร        2,950.00 10 พ.ค. 62 158/2562 1

4 0573560005847 หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง ค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ        1,265.00 14 พ.ค. 62 159/2562 1

5 3579900110790 หจก.เม็งรายซัพพลายเซอร์วิส ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ        2,180.00 15 พ.ค. 62 163/2562 1

6 1579900274788 ท่าสายทรายงาม ค่าซ้ือทรายละเอียด จ านวน 4 คิว        2,000.00 22 พ.ค. 62 167/2562 1

7 0573560005847 หจก.ผลไสววัสดุก่อสร้าง ค่าซ้ือวัสดุก่อสร้าง ส าหรับต่อกับถังน้ า          950.00 27 พ.ค. 62 170/2562 1

8 057553500049 บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม จ ากัด
ค่าซ้ือน้ ามัน ส าหรับพ่นหมอกควัน ม.8
ส าหรับป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

       1,270.24 28 พ.ค. 62 172/2562 1

9 0573549000648 หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
ค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้าและแปลน
ลบค าผิด จ านวน 2 รายการ

       1,050.00 4 ม.ิย. 62 178/2562 1

10 - องค์การเภสัชกรรม
ค่าซ้ือเวชภัณฑ์ยาในการปฐมพยาบาล 
จ านวน 3 รายการ

       1,208.29 4 ม.ิย. 62 179/2562 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
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11 0575554000768 บริษัท วิทวัสการค้า จ ากัด
ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 
เพือ่ใช้งานในกองช่าง

       4,571.00 5 ม.ิย. 62 181/2562 1

12 '057553500049 บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม จ ากัด ค่าน้ ามัน ส าหรับพ่นหมอกควัน ม.8        1,270.24 5 ม.ิย. 62 182/2562 1

13 3570101139942 นางสาวสุพรรณี โจ่ยสา
ค่าซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์รถบรรทุกขยะ
มูลฝอย ทะเบียน 81-8665 ชร

       4,600.00 7 ม.ิย. 62 183/2562 1

14 3570101694440 แพร-ภูมิ มินิมาร์ท
ค่าซ้ือไม้กวาดทางมะพร้าว เพือ่ใช้ใน
การคัดแยกขยะมูลฝอย จ านวน 24 ด้าม

       1,680.00 7 ม.ิย. 62 185/2562 1

15 1579900019001 หจก.รวมสินชื่นชอบการเกษตร
ค่าซ้ือลวดและถุงด า เพือ่ใช้ในการคัด
แยกขยะ

         600.00 10 ม.ิย. 62 186/2562 1

16 '3579900110790 หจก.เม็งรายซัพพลายเซอร์วิส
ค่าซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ จ านวน 1 เคร่ือง

         650.00 10 ม.ิย. 62 187/2562 1

17 3579900057651 หจก.เชียงรายซาวด์เซนเตอร์ทีวี
ค่าซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพือ่พัฒนา
ระบบเสียงตามสาย

       4,750.00 11 ม.ิย. 62 189/2562 1

18 '3579900057651 หจก.เชียงรายซาวด์เซนเตอร์ทีวี
ค่าซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สว่านไขควงไร้
สาย) จ านวน 1 เคร่ือง

       3,200.00 11 ม.ิย. 62 190/2562 1

19 '0575535000049 บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม จ ากัด ค่าซ้ือมัน ส าหรับพ่นหมอกควัน ม.8        1,251.00 12 ม.ิย. 62 192/2562 1

20 '3579900057651 หจก.เชียงรายซาวด์เซนเตอร์ทีวี
ค่าซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย (ครุภัณฑ์
ส านักงาน) จ านวน 1 เคร่ือง

       1,350.00 13 ม.ิย. 62 194/2562 1
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21 '3579900110790 หจก.เม็งรายซัพพลายเซอร์วิส
ค่าซ้ือแบตเตอร่ี เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุค๊ จ านวน 1 อัน

       1,800.00 13 ม.ิย. 62 195/2562 1

22 '1579900019001 หจก.รวมสินชื่นชอบการเกษตร
ค่าซ้ือกระสอบ จ านวน 100 ใบ เพือ่ใช้
ในการคัดแยกขยะมูลฝอย

         500.00 13 ม.ิย. 62 196/2562 1

23 0575554000768 บริษัท วิทวัสการค้า จ ากัด
ค่าซ้ือวัสดุส านักงาน สต๊ิกเกอร์สะท้อน
แสง จ านวน 3 รายการ

3,526.00       20 ม.ิย. 62 204/2562 1

24 0575554000768 บริษัท วิทวัสการค้า จ ากัด
ค่าวัสดุส านักงาน ส าหรับใช้ด าเนินการ
ในกองคลัง จ านวน 4 รายการ

2,390.00       20 ม.ิย. 62 205/2562 1

25 '0575535000049 บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม จ ากัด
ค่าซ้ือน้ ามัน ส าหรับพ่นหมอกควัน ม. 7
 ป้องกันไข้เลือดออก

811.00         24 ม.ิย. 62 207/2562 1

26 '1579900019001 หจก.รวมสินชื่นชอบการเกษตร
ค่ายาก าจัดแมลง ไซเพอร์เมทริน35% 
จ านวน 6 ขวด

2,520.00       24 ม.ิย. 62 208/2562 1

27 บริษัท จงชัยไลท์ต้ิง จ ากัด
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สายไฟฟ้า) 
จ านวน 1 ม้วน

1,760.00       24 ม.ิย. 62 209/2562 1

28 '057553500049 บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม จ ากัด ค่าซ้ือน้ ามัน ส าหรับพ่นหมอกควัน 823.00         25 ม.ิย. 62 212/2562 1
ม.8 บ้านนางล าดวน ยะโย 1

29 บริษัท วิทวัสการค้า จ ากัด ค่าซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปล้ักไฟ) 700.00         28 ม.ิย. 62 216/2562 1

30 3570101543093 นางจันทร์ มหาวรรณ์
ค่าจ้างการแสดงพิธิเปิด ตามโครงการ
ลานวัฒนธรรม

4,000.00       9 เม.ย. 62 114/2562 1
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31 3570101626339 นายสนิท ชมพู
ค่าจ้างเคร่ืองเสียง ตามโครงการลาน
วัฒนธรรม

3,000.00       10 เม.ย. 62 115/2562 1

33 1102700263186 นางสาวชนิดา โกสินทร์ ค่าจ้างเหมาต่อผ้าม่านห้องประชุม 2,000.00       17 เม.ย. 62 118/2562 1
3570101609990 นายรัตนศักด์ิ บุญวราเดช ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อม 650.00         17 เม.ย. 62 119/2562 1

เคร่ืองท าน้ าเย็น รหัสครุภัณฑ์ 1
439-57-0004 1

35 0573549000648 หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
ค่าจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ รหัส 416-59-0096

1,790.00       17 เม.ย. 62 120/2562 1

36 0573549000648 หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
ค่าจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์

800.00         17 เม.ย. 62 121/2562 1

3570900585892 เดชาเซอร์วิส ค่าจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม 2,310.00       18 เม.ย. 62 122/2562 1
รถยนต์ ยี่ห้อ MAZDA หมายเลข 1
ทะเบียน บน 180 ชร 1

38 '3560100349625 ส.เคร่ืองเย็น ค่าตรวจเช็คและซ่อมแซมเคร่ือง 3,200.00       22 เม.ย. 62 124/2562 1
39 ปรับอากาศรหัส 420-48-0013 231.00         1

40 3570101696671 นายบุญมา วงค์จันทร์เสือ
ค่าจ้างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ในพืน้ทีต่ าบลท่าสาย ม.1

114.00         22 เม.ย. 62 125/2562 1

41 3570800242998 นายวีรัตน์ เตชะน้อย
ค่าจ้างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ในพืน้ทีต่ าบลท่าสาย ม.2

801.00         22 เม.ย. 62 126/2562 1

34

37
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42 3570101581432 นายประดิษฐ์ แก้ววงค์วาล
ค่าจ้างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ในพืน้ทีต่ าบลท่าสาย ม.3

249.00         22 เม.ย. 62 127/2562 1

43 3570101593929 นายพีระ พีระพงษ์
ค่าจ้างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ในพืน้ทีต่ าบลท่าสาย ม.4

198.00         22 เม.ย. 62 128/2562 1

44 3570101590091 นายเสาร์ จักร์ค า
ค่าจ้างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ในพืน้ทีต่ าบลท่าสาย ม.5

501.00         22 เม.ย. 62 129/2562 1

45 3570101607661 นายสมาน พุทธวงค์
ค่าจ้างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ในพืน้ทีต่ าบลท่าสาย ม.6

180.00         22 เม.ย. 62 130/2562 1

46 3571000431487 นายเรืองศักด์ิ รูปสูง
ค่าจ้างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ในพืน้ทีต่ าบลท่าสาย ม.8

420.00         22 เม.ย. 62 131/2562 1

47 4560300001493 นายรุ่งรัตน์ แก้วสอาด
ค่าจ้างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ในพืน้ทีต่ าบลท่าสาย ม.9

747.00         22 เม.ย. 62 132/2562 1

48 3570101625391 นางจันทร์แก้ว ทะดี
ค่าจ้างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ในพืน้ทีต่ าบลท่าสาย ม.10

150.00         22 เม.ย. 62 133/2562 1

49 3311000334459 นายสุพล เสนาจอหอ
ค่าจ้างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ในพืน้ทีต่ าบลท่าสาย ม.11

366.00         22 เม.ย. 62 134/2562 1

50 3570101607598 นายบุญเป็ง สุขแก้ว
ค่าจ้างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ในพืน้ทีต่ าบลท่าสาย ม.12

528.00         22 เม.ย. 62 135/2562 1

51 3570101318626 นายราชัน จันเลน
ค่าจ้างเหมาส ารวจจ านวนสุนัขและแมว
ในพืน้ทีต่ าบลท่าสาย ม.13

360.00         22 เม.ย. 62 136/2562 1
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เหตผุลสนับสนุน
(7)

52 '1570700168676 ทีเด็ด ค่าจ้างท าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ 360.00         23 เม.ย. 62 137/2562 1
53 '0573549000648 หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ ค่าจ้างตรวจเช็คและซ่อมเคร่ืองคอมฯ 400.00         25 เม.ย. 62 138/2562 1

รหัส 416-56-0074 1

54 ''3579900110790 หจก.เม็งรายซัพพลายเซอร์วิส
ค่าจ้างปร้ินเตอร์ Canon mp 287 
รหัส 416-62-0136

400.00         29 เม.ย. 62 139/2562 1

55 3579900240031 อู่ช่างสุข
ค่าจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 
81-8665 ชร

2,193.50       30 เม.ย. 62 140/2562 1

56 '1570700168676 ทีเด็ด
ค่าจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์จิตอาสา 
จ านวน 1 ป้าย

960.00         2 พ.ค. 62 142/2562 1

57 '1570700168676 ทีเด็ด
ค่าจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 3x7.2 ม. 
จ านวน 1 ป้าย

2,592.00       2 พ.ค. 62 143/2562 1

58 0575551000155 บริษัท โตโยต้าเชียงราย จ ากัด
ค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและ
ตรวจเช็ครถตู้โดยสาร นข 7106 ชร

2,689.45       10 พ.ค. 62 145/2562 1

59 '0573549000648 หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
ค่าตรวจเช็คและซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ รหัส 
416-53-0044

1,200.00       14 พ.ค. 62 147/2562 1

60 3570101572107 นายบุญช่วย สมบูรณ์ใจ ค่าจ้างส ารวจจ านวนสุนัขและแมว ม.7 252.00         17 พ.ค. 62 149/2562 1

61 '''3579900110790 หจก.เม็งรายซัพพลายเซอร์วิส
ค่าตรวจเช็คและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
รหัส 416-52-0041

1,790.00       27 พ.ค. 62 153/2562 1
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เหตผุลสนับสนุน
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62 3570400250942 นายประมวล พิมพ์โสดา
ค่าตรวจเช็คและซ่อมระบบไฟ
รถบรรทุกขยะ 81-8665

1,000.00       5 ม.ิย. 62 156/2562 1

63 3570101544839 นายประสิทธิ ์ยอดวงค์ ค่าจ้างสูบส้วมบริเวณอาหารส านักงาน 4,500.00       11 ม.ิย. 62 158/2562 1

64 3500900759046
ส.ประสิทธิบริการ

ค่าจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน ขรข 608 ชร

2,440.00       19 ม.ิย. 62 163/2562 1

65 3570101580649 นายอภิชัย จันกุลี
ค่าจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน ขรข 784 ชร

240.00         19 ม.ิย. 62 164/2562 1

66 ''1570700168676 ทีเด็ด
ค่าจ้างท าป้ายโฟมบอร์ดประฃาสัมพันธ์
รณรงค์ไข้เลือดออก

2,200.00       19 ม.ิย. 62 165/2562 1

67 '0573549000648 หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์
ค่าจ้างปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ รหัส
 416-58-0085

300.00         19 ม.ิย. 62 166/2562 1

68 '3579900240031 อู่ช่างสุข
ค่าจ้างเปล่ียนกากบาทเพลาเคร่ืองปัม้
น้ ารถน้ าดับเพลิง ทะเบียน บล 9945

1,075.60       19 ม.ิย. 62 167/2562 1

บริษัท เชียงรายก๊อปปี ้

เซอร์วิสจ ากัด
รวมทัง้สิ้น 105,292.32  

69 13,300.00       19 ม.ิย. 62 168/2562
ค่าจ้างถ่ายแบบแปลนอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลศรีดอนชัย จ านวน 132
 แผ่น

0575538000856
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