
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เทศบาลตําบลทําสาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับ ศพด. 
โรงเรียนบ๎านทําสาย , หัวดอย 

56,906.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ  
เฟรชมิลค์ จํากัด 
56,906.14 

บริษัท เชียงใหม ํ
เฟรชมิลค์ จํากัด 
56,906.14 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็นผู๎
มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเปน็ผู๎มี
อาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
2 ต.ค. 2560 

2 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย (รถตู๎) 
รถจักรยานยนต์ทะเบียน ขงร 784 
ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ๎า (สํานักปลัด) 

6,480.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
6,480.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
6,480.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็นผู๎
มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเปน็ผู๎มี
อาชีพขายโดยตรง 

001/2561 
2 ต.ค. 2560 

3 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

9,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
9,000.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
9,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็นผู๎
มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเปน็ผู๎มี
อาชีพขายโดยตรง 

001/2561 
2 ต.ค. 2560 

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

2,080.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
2,080.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จํากัด 
2,080.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็นผู๎
มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเปน็ผู๎มี
อาชีพขายโดยตรง 

001/2561 
2 ต.ค. 2560 

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

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม
จํากัด 
3,000.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จํากัด 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็นผู๎
มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเปน็ผู๎มี
อาชีพขายโดยตรง 

001/2561 
2 ต.ค. 2560 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

6 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู๎) (กองการศึกษา) 

1,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจํากัด 
1,600.00 

บริษทั แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
1,600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2561 
2 ต.ค. 2560 

7 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1กฆ 1847 เชียงราย 
ทะเบียน 1กข 3802 เชียงราย 
(กองคลัง) 

370.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
370.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
370.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2561 
2 ต.ค. 2560 

8 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
ตุลาคม  2560 (สํานักปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2561 
2 ต.ค. 2560 

 
 

9 จัดซื้อน้้าดื่มส้าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการประจ้าเดือน  กันยายน   
๒๕๖๐                                                        

1,935.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,935.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,935.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2561 
2 ต.ค. 2560 

10 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพ่ือใช้
เชื่อมต่อไมโครโฟนและปรับปรุง
เสียงไมโครโฟนส้าหรับใช้ในห้อง
ประชุมดอยปุย ทต.ท่าสาย 

4,030.00 เฉพาะเจาะจง หกจ.เชียงรายซาวเซ็น
เตอร์ทีวี 
4,030.00 

หกจ.เชียงรายซาวเซ็น
เตอร์ทีวี 
4,030.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
10 ต.ค. 2560 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข๎อตกลง
ในการซื้อหรือจ๎าง 

11. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช๎ในการ
ประดับป้ายถวายอาลัยฯ จํานวน 2 
รายการ 

1,800.00 
 

เฉพาะเจาะจง ห๎างสองพ่ีน๎อง 
1,800.00 
 

ห๎างสองพ่ีน๎อง 
1,800.00 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

006/2561 
17 ต.ค. 2560 

12. จัดซื้อหมึก เพ่ือใช๎งานปภ.  เทศบาล
ตําบลทําสาย 

5,980.00 เฉพาะเจาะจง เควีซี คอมพิวเตอร์ 
5,980.00 

เควีซี คอมพิวเตอร์ 
5,980.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

007/2561 
27 ต.ค. 2560 

13 จัดจ๎างทําอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม 
สําหรับการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนา ทต. ทําสาย จํานวน 19 คน 

475.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  คําทีระ 
475.00 

นายประจักษ์  คําทีระ 
475.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎างโดยตรง 

002/2561 
3 ต.ค. 2560 

14 จัดจ๎างตรวจเช็ค โซํเลื่อยยนต์ เพ่ือใช๎
งานปภ. ทต.ทําสาย 

2,520.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านจิตรเจริญ 
2,520.00 

ร๎านจิตรเจริญ 
2,520.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎างโดยตรง 

007/2561 
10 ต.ค. 2560 

15 จัดจ๎างถํายเอกสารเทศบัญญัติ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

6,810.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถํายเอกสารมงคล 
6,810.00 

ร๎านถํายเอกสารมงคล 
6,810.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎างโดยตรง 

008/2561 
11 ต.ค. 2560 

16 จ๎างทําป้ายไวนิล เพื่อถวายอาลัยฯ 
จํานวน 1 ป้าย ขนาด 2.35x7.30 
เมตร 

2,059.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
2,059.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
2,059.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎างโดยตรง 

009/2561 
17 ต.ค. 2560 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข๎อตกลง
ในการซื้อหรือจ๎าง 

17 
 

จัดจ๎างน๎อมรําลึกพระมาหากรุณาธิคุณพระ
มหาธิคุณพระบาทสมเด็ดพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 

20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสุขใสการเกษตร 
20,000.00 

ร๎านสุขใสการเกษตร 
20,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

010/2561 
17 ต.ค. 2560 

18 จัดจ๎างทําอาหารวํางและเครื่องดื่ม
ประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา ทต.ทําสาย 

275.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  คําทีระ 
275.00 

นายประจักษ์  คําทีระ 
275.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎างโดยตรง 

012/2561 
24 ต.ค. 2560 

19 จัดจ๎างเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ
รถยนต์ สํวนกลาง ทะเบียน กร 
927 เชียงราย 

3,100.00 เฉพาะเจาะจง อํูเดชาเซอร์วิส 
3,100.00 

อํูเดชาเซอร์วิส 
3,100.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

013/2561 
25 ต.ค. 2560 

20 จัดจ๎างเช็คและซํอมรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน บน 180 
เชียงราย 

11,090.00 เฉพาะเจาะจง อํูเดชาเซอร์วิส 
11,090.00 

อํูเดชาเซอร์วิส 
11,090.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

014/2561 
31 ต.ค. 2560 

21 จ้างเหมาบริการ เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้าจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  อุดวงค์ 
10,000.00 

นายสมศักดิ์  อุดวงค์ 
10,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

001/2561 
2 ต.ค. 2560 

22 จ้างเหมาบริการ เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้าจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญมี พระทัยกุล 
10,000.00 

นายบุญมี พระทัยกุล 
10,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

002/2561 
2 ต.ค. 2560 

23 จ้างเหมาบริการ เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้าจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรรณชัย ใจกล๎า 
10,000.00 

นายวรรณชัย ใจกล๎า 
10,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

003/2561 
2 ต.ค. 2560 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงนิ

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

24 จ้างเหมาบริการ เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้าจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุ๏ด  ครองทรัพย์ 
10,000.00 

นายอุ๏ด  ครองทรัพย์ 
10,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

004/2561 
2 ต.ค. 2560 

 

25 จ้างเหมาบริการ เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้าจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร แซํเอ๊ียบ 
10,000.00 

นายเสกสรร  แซํเอ๊ียบ 
10,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

005/2561 
2 ต.ค. 2560 

26 จ้างเหมาบริการ เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้าจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรันเท ใจอํุน 
10,000.00 

นางรันเท จันต๏ะ 
10,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

006/2561 
2 ต.ค. 2560 

27 
 

จ้างเหมาบริการ เพ่ือคัดแยกขยะ
ก้าจัดขยะมูลฝอย และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจีรนัน  เทพวงค์ 
10,000.00 

นางจีรนัน  เทพวงค์ 
10,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

007/2561 
2 ต.ค. 2560 

28 จ๎างเหมาบริการเพ่ือเก็บขนขยะ 
จํานวน 13 หมูํบ๎าน ทต.ทําสาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  จันต๏ะ 
24,000.00 

นายวิทยา  จันต๏ะ 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

008/2561 
2 ต.ค. 2560 

29 จัดจ๎างเหมาบริการคนงานทั่วไป   
เพ่ือชํวยปฏิบัติหน๎าที่งานชํางไฟฟ้า
ฯ 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล  จันกุลี 
24,000.00 

นายอนุกูล  จันกุลี 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

009/2561 
2 ต.ค. 2560 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

30 จัดจ๎างเหมาบริการ เพ่ือชํวย
ปฏิบัติงานด๎านการเงินและบัญชี 
และปฏิบัติงานด๎านอ่ืนๆ ที่ได๎รับ
มอบหมาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอนัญญา 
สุนทรศิริมั่นคง 
24,000.00 

นางอนัญญา 
สุนทรศิริมั่นคง 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

010/2561 
2 ต.ค. 2560 

31 จัดจ๎างเหมาบริการ เพ่ือชํวย
ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงานพัสดุและ
ทรัพย์สินและปฏิบัติงานหน๎าที่อ่ืนๆ 
ที่ได๎รับมอบหมาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนฤทัย   
จันทร์ตรี 
24,000.00 

นางสาวมนฤทัย จันท์ตรี 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

011/2561 
2 ต.ค. 2560 

32 จัดจ๎างเหมาบริการ เพ่ือชํวย
ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงานพัสดุและ
ทรัพย์สินและปฏิบัติงานหน๎าที่อ่ืนๆ 
ที่ได๎รับมอบหมาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนิรมล  สารทอง 
24,000.00 

นางนิรมล  สารทอง 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

012/2561 
2 ต.ค. 2560 

33 จ๎างเหมาบริการ เพ่ือชํวย
ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได๎ 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกพงษ์  พิกุล 
24,000.00 

นายเอกพงษ์  พิกุล 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

013/2561 
2 ต.ค. 2560 

34 จ๎างเหมาบริการ เพ่ือชํวย
ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได๎ 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพรัตน์  อ๎นน๎อย 
24,000.00 

นายนพรัตน์  อ๎นน๎อย 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

014/2561 
2 ต.ค. 2560 

35 จ๎างเหมาบริการ เพ่ือทําความ
สะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ทําสาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกมลสร  เทียมสา 
24,000.00 

นางกมลสร  เทียมสา 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

015/2561 
2 ต.ค. 2560 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

36 จ๎างเหมาบริการ เพ่ือทําหน๎าที ่
ภารโรง ศพด. ต.ทําสาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรม  วงค์มูล 
24,000.00 

นายพรม  วงค์มูล 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

016/2561 
2 ต.ค. 2560 

37 จัดจ๎างเหมาบริการ เพ่ือชํวยดูแล
เด็ก ศพด. ตําบลทําสาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอีสะตะ  
ฤทธิ์มนตรี 
24,000.00 

นางสาวอีสะตะ  
ฤทธิ์มนตรี 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

017/2561 
2 ต.ค. 2560 

38 จัดจ๎างเหมาบริการ เพ่ือชํวยดูแล
เด็ก ศพด. ตําบลทําสาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทิมา  อนุจร 
24,000.00 

นางสาวจันทิมา  อนุจร 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

018/2561 
2 ต.ค. 2560 

39 จัดจ๎างเหมาบริการคนงานทั่วไป  
เพ่ือทําความสะอาดอาคารสํานัก
ปลัดและห๎องกองชําง ทต.ทําสาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐพิชชา  วัฒนา 
24,000.00 

นางสาวฐพิชชา  วัฒนา 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

019/2561 
2 ต.ค. 2560 

40 จัดจ๎างเหมาบริการคนงานทั่วไป  
เพ่ือปฏิบัติงานด๎านสาธารณสุขและ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษณีย์ คําภีระ 
24,000.00 

นางสาวอุษณีย์ คําภีระ 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

020/2561 
2 ต.ค. 2560 

41 จ๎างเหมาบริการ เพ่ือชํวย
ปฏิบัติงานด๎านเอกสารและงาน
ธุรการ สํานักปลัด ทต.ทําสาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวัลย์  
สุปัญญา 
24,000.00 

นางสาวทิพวัลย์  
สุปัญญา 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

021/2561 
2 ต.ค. 2560 

42 จ๎างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน และอ่ืนๆ 
ที่ได๎รับมอบหมาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา  วงค์ปิน 
24,000.00 

นางสาวนิตยา  วงค์ปิน 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

022/2561 
2 ต.ค. 2560 

43 จัดจ๎างเหมาบริการ เพ่ือปฏิบัติงาน
ด๎านกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุํงอรุณ  กันธิยะ 
24,000.00 

นางสาวรุํงอรุณ  กันธิยะ 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

023/2561 
2 ต.ค. 2560 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

44 จ๎างเหมาบริการ เพื่อดูแลรักษา
ต๎นไม๎สนามหญ๎า ทต.ทําสาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์  อุํนใจ 
24,000.00 

นายประสิทธิ์  อุํนใจ 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

024/2561 
2 ต.ค. 2560 

45 จ๎างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติยามรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ รักษา
ความสะอาด ดูแลรักษาตน๎ไม๎เข๎ารํวม
กิจกรรมตําง ๆ ทต.ทําสาย 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์   
จันทนจินดา 
24,000.00 

นายประสิทธิ์   
จันทนจินดา 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

025/2561 
2 ต.ค. 2560 

46 จ๎างเหมาบริการ เพ่ือดูแลรักษา
ต๎นไม๎ สนามหญ๎าเทศบาลและ
รักษาความสะอาด เปิด-ปิด ไฟฟ้า
หนองน้ําสาธารณหนองบัว 

24,0000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  ตังแก 
24,000.00 

นายบุญมี  ตังแก 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

026/2561 
2 ต.ค. 2560 

47 จ๎างเหมาบริการ เพื่อประจํา
รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์ เพื่อ
ปฏิบัติหนา๎ที่ดับเพลิง ในเขตชุมชน
และบา๎นเรือนราษฎร, ประจาํ
รถพยาบาลฉุกเฉิน  (รถ ems) 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลองกรุง  เลิศชมภู 
24,000.00 

นายฉลองกรุง  เลิศชมพู 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

027/2561 
2 ต.ค. 2560 

48 จ๎างเหมาบริการ เพื่อประจํา
รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์ เพื่อ
ปฏิบัติหนา๎ที่ดับเพลิง ในเขตชุมชน
และบา๎นเรือนราษฎร, ประจาํ
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ ems) 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยชนะพล 
บุญรักษา 
24,000.00 

นายชัยชนะพล 
บุญรักษา 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

028/2561 
2 ต.ค. 2560 

49 จ๎างเหมาบริการ เพื่อประจํา
รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์ เพื่อ
ปฏิบัติหนา๎ที่ดับเพลิง ในเขตชุมชน
และบา๎นเรือนราษฎร, ประจาํ
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ ems) 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์   
เตชสุวงค์วรรณ 
24,000.00 

นายประวิทย์   
เตชสุวงค์วรรณ 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

029/2561 
2 ต.ค. 2560 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

50 จ๎างเหมาบริการ เพื่อประจํา
รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์ เพื่อ
ปฏิบัติหนา๎ที่ดับเพลิง ในเขตชุมชน
และบา๎นเรือนราษฎร, ประจาํ
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ ems) 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์  พุทธจันทร์ 
24,000.00 

นายสมศักดิ์  พุทธจันทร์ 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

030/2561 
2 ต.ค. 2560 

51 จ๎างเหมาบริการ เพื่อประจํา
รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์ เพื่อ
ปฏิบัติหนา๎ที่ดับเพลิง ในเขตชุมชน
และบา๎นเรือนราษฎร, ประจาํ
รถพยาบาลฉุกเฉิน  (รถ ems) 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ์  ศรีสวําง 
24,000.00 

นายสุทธิพงษ์  ศรีสวําง 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

031/2561 
2 ต.ค. 2560 

52 จ๎างเหมาบริการ เพื่อประจํา
รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์ เพื่อ
ปฏิบัติหนา๎ที่ดับเพลิง ในเขตชุมชน
และบา๎นเรือนราษฎร, ประจาํ
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ ems) 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวาด  กันยา 
24,000.00 

นายวาด  กันยา 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

032/2561 
2 ต.ค. 2560 

53 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
ตุลาคม  2560 (กองคลัง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
2 ต.ค. 2560 

 
 

54 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
ตุลาคม  2560 (กองชําง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
2 ต.ค. 2560 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

55 ซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับ ศพด. 
โรงเรียนบ๎านทําสาย , หัวดอย 

55,443.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ  
เฟรชมิลค์ จํากัด 
55,443.08 

บริษัท เชียงใหม ํ
เฟรชมิลค์ จํากัด 
55,443.08 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

009/2561 
31 ต.ค. 2560 

56 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย (รถตู๎) 
รถจักรยานยนต์ทะเบียน ขงร 784 
ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ๎า (สํานักปลัด) 

6,740.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
6,740.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
6,740.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2561 
2 ต.ค. 2560 

57 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

7,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
7,600.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
7,600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2561 
2 ต.ค. 2560 

58 ซื้อวัสดุน้ํามนัเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

3,960.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
3,960.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จํากัด 
3,960.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2561 
2 ต.ค. 2560 

59 ซื้อวัสดุน้ํามนัเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน 
กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย (ปภ.) 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

5,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม
จํากัด 
5,000.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จํากัด 
5,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2561 
2 ต.ค. 2560 

60 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย (รถตู๎) 
(กองการศึกษา) 

2,600.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

ซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจํากัด 
2,600.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
2,600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

001/2561 
2 พ.ย. 2560 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

61 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กฆ 1847 เชียงราย 
ทะเบียน 1 กข 3802 เชียงราย 
(กองคลัง) 

320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
320.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
320.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

001/2561 
2 ต.ค. 2560 

62 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
พฤศจิกายน  2560 (กองคลัง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2560 
1 พ.ย. 2560 

 
 

63 จัดซื้อน้้าดื่มส้าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการประจ้าเดือน  
พฤศจิกายน   ๒๕๖๐                                                        

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
3,000.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

008/2561 
2 ต.ค. 2560 

64 จัดซื้อถังแช่พลาสติก
เอนกประสงค์ เพ่ือใช้งาน ทต.ท่า
สาย 

5,600.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
5,600.00 

แพร-ภูมิ มนิิมาร์ท 
5,600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

010/2561 
2 พ.ย. 2560 

65 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จํานวน 22 
รายการ เพื่อใช๎งาน ทต.ทําสาย 

81,122.00 เฉพาะเจาะจง บ.จงชัยไลท์ติ้ง จํากัด 
81,122.00 

บ.จงชัยไลท์ติ้ง จํากัด 
81,122.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

012/2561 
7 พ.ย. 2560 

66 จัดซื้ออุปกรณ์ ตามโครงการ one 
health  

1,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
1,880.00 

บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
1,880.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

012/2561 
7 พ.ย. 2560 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

67 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎
ปฏิบัติงานในกองชําง ทต.ทําสาย 
จํานวน 3 รายการ 

11,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.การพิมพ์อินฟอร์
เมชั่น เทคโนโลยี 
11,850.00 

หจก.ส.การพิมพ์อิน
ฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 
11,850.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

014/2561 
13 พ.ย. 2560 

68 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 12 
รายการ เพื่อใช๎ปฏิบัติงานกองชําง 
ทต.ทําสาย 

6,554.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
6,554.00 

บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
6,554.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

018/2561 
23 พ.ย. 2560 

69 จัดซื้อเส๎นพลาสติก เพ่ือใช๎ในการ
ฝึกอบรม โครงการสํงเสริมศูนย์กลาง
การเรียนรู๎และพัฒนาผู๎สูงวัย 

3,750.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
1,750.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
1,750.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

019/2561 
22 พ.ย. 2560 

70 จัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว จํานวน 
10 รายการ เพื่อใช๎งาน ทต.ทําสาย 

11,090.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
11,090.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
11,090.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

021/2561 
29 พ.ย. 2560 

71 จัดจ๎างเปลี่ยนถํายน้ํามันเครื่องและ
ตรวจเช็คซํอมบํารุงรถยนต์ทะเบียน 
กต 1841 เชียงราย 

2,710.00 เฉพาะเจาะจง อํูเดชาเซอร์วิส 
2,710.00 

อํูเดชาเซอร์วิส 
2,710.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

017/2561 
3 พ.ย. 2560 

72 จัดจ๎างซํอมเครื่องตัดหญ๎าหมายเลข
ครุภัณฑ์ 630 – 56 - 0007 

780.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านจิตรเจริญ 
780.00 

ร๎านจิตรเจริญ 
780.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎างโดยตรง 

018/2561 
3 พ.ย. 2560 

 
73 จัดจ๎างทําตรายาง เพ่ือใช๎ในการ

ปฏิบัติงานธุรการและงานเอกสาร 
งานกองการศึกษา 

1,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
1,160.00 

บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
1,160.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

020/2561 
8 พ.ย. 2560 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

74 จัดจ๎างทําตรายาง เพ่ือใช๎งาน 
กองชําง ทต.ทําสาย 

1,440.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
1,440.00 

บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
1,440.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

021/2561 
8 พ.ย. 2560 

75 จัดจ้างซ่อมระกระบะเทท้าย
เอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 
80 – 9715 เชียงราย 

9,950.00 เฉพาะเจาะจง อํูเดชาเซอร์วิส 
9,950.00 

อํูเดชาเซอร์วิส 
9,950.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

023/2561 
10 พ.ย. 2560 

76 จัดจ้างซ่อมประตูม้วน อาคาร
ร้านค้าชุมชน บริเวณหน้า  
ทต.ท่าสาย 

30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชายแดน  เชื้อชมพู 
30,000.00 

นายชายแดน  เชื้อชมพู 
30,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

024/2561 
10 พ.ย. 2560 

77 จดัจ้างท้าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันตาม
โครงการ one health 

3,040.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  คําทีระ 
3,040.00 

นายประจักษ์  คําทีระ 
3,040.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

025/2561 
13 พ.ย. 2560 

78 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน นข 7106 
เชียงราย 

21,841.26 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต๎าเชียงราย 
จํากัด 
21,841.26 

บ. โตโยต๎าเชียงราย 
จํากัด 
21,841.26 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

026/2561 
13 พ.ย. 2560 

79 จัดจ้างท้าอาหาร อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ตามโครงการวันผู้สูงอายุ 

7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร  สุขสมัย 
7,500.00 

นางนภาพร  สุขสมัย 
7,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

029/2561 
23 พ.ย. 2560 

80 จัดจ๎างซํอมห๎องน้ํา ทาสีอาคาร
ร๎านค๎าชุมชน บริเวณหน๎า  
ทต.ทําสาย 

50,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญวาด  เทพวงค์ 
50,500.00 

นายบุญวาด  เทพวงค์ 
50,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

030/2561 
24 พ.ย. 2560 

 
 
 

 
 



-14- 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

81 จัดจ๎างบริการถํายเอกสารและ
สแกนเอกสารเพื่อใช๎งานจัดเก็บ
รายได๎ 

920.00 เฉพาะเจาะจง ส.การพิมพ์อินฟอร์เมชั่น 
เทคโนโลยี 
920.00 

ส.การพิมพ์อินฟอร์เมชั่น 
เทคโนโลยี 
920.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

031/2561 
28 พ.ย. 2560 

82 จัดจ้างตกแต่งสถานที่ ตาม
โครงการตลาดนัดประชารัฐ 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมควร  นวลแก๎ว 
10,000.00 

นายสมควร  นวลแก๎ว 
10,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

032/2561 
28 พ.ย. 2560 

83 จัดจ๎างคํารับรอง ตามโครงการ
ตลาดนัดประชารัฐ 

2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  คําทีระ 
2,500.00 

นายประจักษ์  คําทีระ 
2,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

033/2561 
28 พ.ย. 2560 

84 จัดจ๎างทาํอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม
คณะดูงาน อบต.ห๎วยยาว จ. ระยอง 

1,350.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  คําทีระ 
1,350.00 

นายประจักษ์  คําทีระ 
1,350.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

034/2561 
30 พ.ย. 2560 

85 จัดจ๎างโครงการขยายไหลทํางถนน 
คสล. หมูํ 8 บ๎านห๎วยบง  ต.ทาํสาย 

347,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสนอาษากํอสร๎าง 
347,000.00 

หจก.แสนอาษากํอสร๎าง 
347,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

1/2560 
10 พ.ย. 2560 

86 จัดจ๎างโครงการวางทํอบริเวณหน๎า 
ทต.ทําสาย  

118,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แสนอาษากํอสร๎าง 
118,000.00 

หจก.แสนอาษากํอสร๎าง 
118,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

2/2560 
14 พ.ย. 2560 

87 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
พฤศจิกายน  2560 (สํานักปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

005/2560 
1 พ.ย. 2560 

 
 

88 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
พฤศจิกายน  2560 (กองชําง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

006/2560 
1 พ.ย. 2560 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

89 ซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับ ศพด. 
โรงเรียนบ๎านทําสาย , หัวดอย 

47,882.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ  
เฟรชมิลค์ จํากัด 
47,882.66 

บริษัท เชียงใหม ํ
เฟรชมิลค์ จํากัด 
47,882.66 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

022/2561 
30 พ.ย. 2560 

90 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย (รถตู๎) 
รถจักรยานยนต์ทะเบียน ขงร 784 
ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ๎า (สํานักปลัด) 

3,820.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
3,820.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
3,820.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
2 ต.ค. 2560 

91 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

10,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
10,000.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
10,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
2 ต.ค. 2560 

92 ซื้อวัสดุน้ํามนัเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

5,760.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
5,760.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จํากัด 
5,760.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
2 ต.ค. 2560 

93 ซื้อวัสดุน้ํามนัเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน 
กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย (ปภ.) 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม
จํากัด 
9,000.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จํากัด 
9,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
2 ต.ค. 2560 

94 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย (รถตู๎) 
(กองการศึกษา) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

ซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจํากัด 
3,000.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

002/2561 
2 ต.ค. 2560 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

95 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กฆ 1847 เชียงราย 
ทะเบียน 1 กข 3802 เชียงราย 
(กองคลัง) 

320.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
320.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
320.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
2 ต.ค. 2560 

96 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
ธันวาคม  2560 (กองชําง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

007/2560 
30 พ.ย. 2560 

 
 

97 จัดซื้อน้้าดื่มส้าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการประจ้าเดือน  ธันวาคม   
๒๕๖๐                                                        

1,655.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,655.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,655.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

023/2561 
30 พ.ย. 2560 

98 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน เพ่ือใช้งาน  
กองช่าง จ้านวน 3 รายการ  

1,914.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิทวัสการค๎า จํากัด 
1,914.00 

บ. วิทวัสการค๎า จํากัด 
1,914.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

025/2561 
7 ธ.ค. 2560 

99 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช๎
งานในเทศบาลตําบลทําสาย 
จํานวน 3 รายการ 

1,918.00 เฉพาะเจาะจง บ. จงชัยไลท์ติ้ง จํากัด 
1,918.00 
 

บ. จงชัยไลท์ติ้ง จํากัด 
1,918.00 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

026/2561 
7 ธ.ค. 2560 

100 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช๎
งานในเทศบาลตําบลทําสาย 
จํานวน 6  รายการ 

910.00 เฉพาะเจาะจง ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
910.00 

ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
910.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

027/2561 
7 ธ.ค. 2560 

101 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎
งานกองชําง จํานวน 4 รายการ 

7,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส. การพิมพ์  
อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 
7,750.00 

หจก. ส. การพิมพ์  
อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลย ี
7,750.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

029/2561 
13 ธ.ค. 2560 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

102 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการ
อบรมด๎านกฎหมายเพื่องานจัดเก็บ
รายได๎ ทต.ทําสาย 

2,850.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิทวัสการค๎า จํากัด 
2,850.00 

บ. วิทวัสการค๎า จํากัด 
2,850.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

030/2561 
21 ธ.ค. 2560 

103 จัดซื้อหมึกเพ่ือใช๎งานกองคลัง  
ทต.ทําสาย 

7,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
7,580.00 

หจก. เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
7,580.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

031/2561 
15 ธ.ค. 2560 

104 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎งาน 
กองคลัง ทต.ทําสาย 

2,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,980.00 

หจก. เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
2,980.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

032/2561 
15 ธ.ค. 2560 

105 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพ่ือใช๎งานกอง
คลัง ทต.ทําสาย 

3,450.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิทวัสการค๎า จํากัด 
3,450.00 

บ. วิทวัสการค๎า จํากัด 
3,450.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

035/2561 
19 ธ.ค. 2560 

106 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพ่ือใช๎งานกอง
คลัง ทต.ทําสาย จํานวน 9 รายการ 

3,317.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิทวัสการค๎า จํากัด 
3,317.00 

บ. วิทวัสการค๎า จํากัด 
3,317.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎างโดยตรง 

036/2561 
19 ธ.ค. 2560 

107 จัดซ๎อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎งาน
กองชําง จํานวน 2 รายการ 

400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
400.00 

หจก. เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

037/2561 
19 ธ.ค. 2560 

108 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) เพ่ือ
ใช๎งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
จํานวน 4 รายการ 

6,860.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
6,860.00 

หจก. เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
6,860.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

039/2561 
21 ธ.ค. 2560 

109 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมแต่
ละฐาน ตามโครงการส่งเสริมทักษะ
ชีวิต สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  

10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทพวัลย์ กรุ๏ป 
(1995) จํากัด 
10,000.00 

บ. เทพวัลย์ กรุ๏ป 
(1995) จํากัด 
10,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

041/2561 
25 ธ.ค. 2560 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

110 จัดซื้อวัสดุการเกษตร ปรับภูมิทศัน์
ด้านหนา้และรอบส้านักงาน  
ทต.ท่าสาย 

2,940.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
2,940.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
2,940.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

043/2561 
27 ธ.ค. 2560 

111 จัดซื้อวัสดุการเกษตร ปรับภูมิทัศน์
บริเวณ ทต.ท่าสาย 

2,020.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นขอบ
การเกษตร 
2,020.00 

หจก.รวมสินชื่นขอบ
การเกษตร 
2,020.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพซื้อโดยตรง 

044/2561 
27 ธ.ค. 2560 

112 จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพ่ือปรับภูมิ
ทัศน์ด้านหน้าและรอบสา้นักงาน  
ทต.ท่าสาย 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านไม๎ในวรรณคดี 
4,500.00 

ร๎านไม๎ในวรรณคดี 
4,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพซื้อโดยตรง 

045/2561 
27 ธ.ค. 2560 

113 จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์
ทะเบียน หมายเลขทะเบียน ขงร 
784 เชียงราย 

650.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย  จันกุลี 
950.00 

นายอภิชัย  จันกุลี 
950.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

036/2561 
7 ธ.ค. 2560 

114 จัดจ๎างซํอมรถน้ําเอนกประสงค์ 
หมายเลขทะเบียน บล 9945 
เชียงราย 

84,190.00 เฉพาะเจาะจง เชียงรายทวีทรัพย์ 
84,190.00 

เชียงรายทวีทรัพย์ 
84,190.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

038/2561 
14 ธ.ค. 2560 

115 จัดจ๎างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์
สํวนกลาง หมายเลขทะเบียน บน 
180 เชียงราย 

3,950.00 เฉพาะเจาะจง อํูเดชาเซอร์วิส 
3,950.00 

อํูเดชาเซอร์วิส 
3,950.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

039/2561 
14 ธ.ค. 2560 

116 จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่อง 
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กจ 8809 เชียงราย 

1,410.00 เฉพาะเจาะจง อํูเดชาเซอร์วิส 
1,410.00 

อํูเดชาเซอร์วิส 
1,410.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

040/2561 
14 ธ.ค. 2560 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

117 จัดจ๎างทําป้าย ตามโครงการอบรม
ด๎านกฎหมาย งานจัดเก็บรายได๎ 
ทต.ทําสาย 

600.00 เฉพาะเจาะจง พีพี กราฟฟิค 
600.00 

พีพี กราฟฟิค 
600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

041/2561 
14 ธ.ค. 2560 

118 จัดจ๎างซํอมคอมพิวเตอร์ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416 58 0084 กองคลัง 
ทต.ทําสาย 

400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. Kvc คอมพิวเตอร์ 
400.00 

หจก. Kvc คอมพิวเตอร์ 
400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

042/2561 
15 ธ.ค. 2560 

119 จัดจ๎างซํอมคอมพิวเตอร์ หมายเลข
ทะเบียน 416 56 0065 กองคลัง 
ทต.ทําสาย 

2,390.00 เฉพาะเจาะจง หจก. Kvc คอมพิวเตอร์ 
2,390.00 

หจก. Kvc คอมพิวเตอร์ 
2,390.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

043/2561 
15 ธ.ค. 2560 

120 จัดจ๎างซํอมเครื่องปริ้นเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 0067
สํานักปลัด ทต.ทาํสาย 

420.00 เฉพาะเจาะจง หจก. Kvc คอมพิวเตอร์ 
420.00 

หจก. Kvc คอมพิวเตอร์ 
420.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

044/2561 
15 ธ.ค. 2560 

121 จัดจ๎างซํอมคอมฯ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416 55 0059 กองชําง  
ทต.ทําสาย 

400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. Kvc คอมพิวเตอร์ 
400.00 

หจก. Kvc คอมพิวเตอร์ 
400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

047/2561 
19 ธ.ค. 2560 

122 จัดจ๎างทาํอาหารกลางวันอาหารวําง
พร๎อมเครื่องดื่มตามโครงการอบรม
ด๎านกฎหมาย งานจัดเก็บรายได ๎ 
ทต.ทําสาย 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวนัเย็น  เรือนคํา 
10,000.00 

นางวนัเย็น  เรือนคํา 
10,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

048/2561 
19 ธ.ค. 2560 

123 จัดจ๎างซํอมหลังคา ศพด.  
ทต.ทําสาย 

21,177.50 เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต์  คําดี 
21,177.50 

นายสงกรานต์  คําดี 
21,177.50 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

049/2561 
21 ธ.ค. 2560 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

124 จัดจ๎างเปลี่ยนกระจกห๎องศูนย์บริการ
ข๎อมูลขําวสารและเปลี่ยนกระจก
หน๎าตําง ห๎องปลัด ทต.ทาํสาย 

2,100.00 เฉพาะเจาะจง พงษ์พันธ์ อลูมิเนียม 
2,100.00 

พงษ์พันธ์ อลูมิเนียม 
2,100.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

050/2561 
21 ธ.ค. 2560 

125 จัดจ๎างทาํปา้ย ตามโครงการสํงเสริม
ทักษะชีวิตสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ทต.ทําสาย 

900.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ด ี
900.00 

ร๎านพิมพ์ด ี
900.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

052/2561 
25 ธ.ค. 2560 

126 จัดจ๎างซํอมรถกระเช๎าไฟฟา้ 
หมายเลขทะเบียน 81-9360 
เชียงราย 

7,248.18 เฉพาะเจาะจง บ. เชียงแสง (เชียงราย) 
จํากัด 
7,248.18 

บ. เชียงแสง (เชียงราย) 
จํากัด 
7,248.18 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

053/2561 
26 ธ.ค. 2560 

127 จัดจ๎างทาํอาหารวํางและเครื่องดื่ม
ตามโครงการสํงเสริมทักษะชีวติสืบ
สานภูมปิัญญาท๎องถิ่น ทต.ทาํสาย 

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายทอง  ณ นําน 
4,000.00 

นางสาวสายทอง  ณ นําน 
4,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

054/2561 
26 ธ.ค. 2560 

128 จัดจ๎างทาํอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม
และอาหารกลางวัน สาํหรับการ
ประชุมสภา ทต.ทาํสาย สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ในวันที่ 29 ธ.ค. 2560 

2,520.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  คําทีระ 
2,520.00 

นายประจักษ์  คําทีระ 
2,520.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

055/2561 
27 ธ.ค. 2560 

129 จัดจ๎างซํอมประปา หมูํ 12 บ๎าน
ห๎วยฮ๎อม ต.ทําสาย อ.เมือง จ.ชร 

15,000.00 เฉพาะเจาะจง หนึ่งการชําง 
15,000.00 

หนึ่งการชําง 
15,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

056/2561 
29 ธ.ค. 2560 

130 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
ธันวาคม  2560 (กองคลัง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

008/2560 
30 พ.ย. 2560 

 
131 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  

ธันวาคม  2560 (สํานักปลัด) 
3,000.00 เฉพาะเจาะจง 

(เชํา) 
หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

009/2560 
30 พ.ย. 2560 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

132 ซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับ ศพด. 
โรงเรียนบ๎านทําสาย , หัวดอย 

53,337.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ  
เฟรชมิลค์ จํากัด 
53,337.48 

บริษัท เชียงใหม ํ
เฟรชมิลค์ จํากัด 
53,337.48 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

047/2561 
29 ธ.ค. 2560 

133 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย (รถตู๎) 
รถจักรยานยนต์ทะเบียน ขงร 784 
ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ๎า (สํานักปลัด) 

7,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
7,240.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
7,240.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

134 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

10,000.00 
 

เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
10,000.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
10,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

135 ซื้อวัสดุน้ํามนัเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

3,160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
3,160.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จํากัด 
3,160.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

136 ซื้อวัสดุน้ํามนัเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน 
กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย (ปภ.) 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

6,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม
จํากัด 
6,000.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จํากัด 
6,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

137 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย (รถตู๎) 
(กองการศึกษา) 

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจํากัด 
1,000.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
1,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

138 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กฆ 1847 เชียงราย 
ทะเบียน 1 กข 3802 เชียงราย 
(กองคลัง) 

320.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
320.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
320.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

139 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
มกราคม  2561 (สํานักปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

010/2560 
29 ธ.ค. 2560 

 
 

140 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
มกราคม  2561 (กองคลัง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

011/2560 
29 ธ.ค. 2560 

 

141 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
มกราคม  2561 (กองชําง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มคีุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

012/2560 
29 ธ.ค. 2560 

142 จัดซื้อน้้าดื่มส้าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการประจ้าเดือน  มกราคม   
๒๕๖๑                                                        

2,015.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,015.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,015.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

048/2561 
29 ธ.ค. 2560 

143 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพ่ือใช๎งาน
สํานักปลัด ทต.ทําสาย 

3,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
3,4,50.00 

บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
3,450.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

050/2561 
3 ม.ค. 2561 

144 จัดซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ 
จํานวน 3 รายการ เพื่อใช๎งาน 
สํานักปลัด ทต.ทําสาย 

3,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
3,450.00 

บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
3,450.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

052/2561 
3 ม.ค. 2561 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

145 จัดซื้อหมึกงานพัฒนาชุมชน จํานวน  
5 รายการ 

5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เค.วี.ซี. 
คอมพิวเตอร์ 
5,000.00 

หจก. เค.วี.ซี. 
คอมพิวเตอร์ 
5,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มอีาชีพขายโดยตรง 

053/2561 
8 ก.พ. 2561 

146 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎งาน
กองคลัง จํานวน 2 รายการ 

4,630.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค.วี.ซี. 
คอมพิวเตอร์ 
4,630.00 

หจก.เค.วี.ซี. 
คอมพิวเตอร์ 
4,630.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

054/2561 
8 ก.พ. 2561 

147 จัดซ๎อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎งาน 
กองคลัง จํานวน 3 รายการ 

1,163.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
1,163.00 

บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
1,163.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

055/2561 
8 ก.พ. 2561 

148 จัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว สําหรับ
ใช๎งาน ศพด. จํานวน 14 รายการ 

9,895.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
9,895.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
9,895.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

057/2561 
8 ม.ค. 2561 

149 จัดซื้อวัสดุกีฬา เพ่ือใช๎งาน  
ทต.ทําสาย จํานวน 3 รายการ 

18,050.00 เฉพาะเจาะจง เชียงรายกีฬา 
18,050.00 

เชียงรายกีฬา 
18,050.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

058/2561 
9 ก.พ. 2561 

150 จัดซื้อของรางวัล ตามโครงการวัน
เด็กแหํงชาติ 

7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอดิศร 
7,000.00 

ร๎านอดิศร 
7,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

059/2561 
10 ก.พ. 2561 

151 จัดซื้อของที่ระลึกตามโครงการทัศน
ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

450.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
450.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
450.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

060/2561 
10 ก.พ. 2561 

152 จัดซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะและ
ก้าจัดขยะมูลฝอย ทต.ท่าสาย 

840.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
840.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
840.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

062/2561 
16 ม.ค. 2561 

 
 
 



 

-24- 
 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

153 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน เพื่อใช้งาน
สุขาภิบาลแล่ะสิ่งแวดล้อม          
ทต.ท่าสาย 

1,138.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
1,138.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
1,138.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

063/2561 
16 ม.ค. 2561 

154 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งาน
ตรวจสอบภายใน, งานวิเคราะห์ฯและ
งานนิติกร ทต.ท่าสาย 

2,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เค.วี.ซี.คอมพิวเตอร์ 
2,980.00 

หจก.เค.วี.ซี.คอมพิวเตอร์ 
2,980.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

064/2561 
16 ม.ค. 2561 

155 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งาน
ส้านักปลัด ทต.ท่าสาย 

3,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เค.วี.ซี. 
คอมพิวเตอร์ 
3,160.00 

หจก. เค.วี.ซี. 
คอมพิวเตอร์ 
3,160.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

065/2561 
16 ม.ค. 2561 

156 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริฯ 

1,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
1,560.00 

หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
1,560.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

066/2561 
16 ม.ค. 2561 

157 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎งาน
กองการศึกษา  ทต.ทําสาย 

460.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวสัการค๎า จํากัด 
460.00 

บ.วิทวสัการค๎า จํากัด 
460.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

068/2560 
17 ม.ค. 2561 

158 จัดซื้อเหรียญรางวัล ของรางวัลและ
อุปกรณ์กีฬาตามโครงการัดการ
แขํงขันกีฬา ศพด. ทต.ทําสาย 

5,800.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
5,800.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
5,800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

070/2561 
19 ม.ค. 2561 

159 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน ตู๎เหล็ก 2 
บาน จํานวน 2 หลัง 

10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค๎า 
10,000.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค๎า 
10,000.00 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

072/2561 
19 ม.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

160 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎งาน
ตรวจสอบภายใน, งานวิเคราะห์ฯ, 
และงานนิติกร ทต.ทําสาย 

7,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
7,600.00 

หจก.เม็งรายซัพพลาย
เซอร์วิส 
7,600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

073/2561 
23 ม.ค. 2561 

161 จัดซื้อหมึก เพื่อใช๎งานกองการศึกษา 
ศพด. ตําบลทําสาย  
จํานวน 5 รายการ 

5,000.00 
  

เฉพาะเจาะจง หจก.เค.วี.ซี 
คอมพิวเตอร์ 
5,000.00 

หจก.เค.วี.ซี 
คอมพิวเตอร์ 
5,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

074/2561 
23 ม.ค. 2561 

162 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ ในการทํา
แปลงบํอพักทรัพยากรท๎องถิ่น ตาม
โครงการ (อพ.สร.) 

1,120.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
1,120.00 

หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
1,120.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

075/2561 
23 ม.ค. 2561 

163 จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิยุ เพื่อใช๎งาน
กองคลัง ทต.ทําสาย จาํนวน 2 
รายการ 

2,097.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
2,097.00 

บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
2,097.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

076/2560 
29 ม.ค. 2561 

164 จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช๎งานกอง
คลัง ทต.ทําสาย จาํนวน 2 รายการ 

4,475.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
4,475.00 

บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
4,475.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

077/2560 
29 ม.ค. 2561 

165 จัดซื้อสํานักงาน เพื่อใช๎งานกองคลัง 
ทต.ทําสาย จํานวน 2 รายการ 

3,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
3,750.00 

บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
3,750.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

078/2561 
29 ม.ค. 2561 

166 จัดซื้อชุดกีฬาพร๎อมสกรีน       
ตามโครงการจัดการแขํงขันกีฬาสี
สัมพันธ์ตําบลทําสาย 

40,320.00 เฉพาะเจาะจง ดี ไอ เดียร์ 
40,320.00 

ดี ไอ เดียร์ 
40,320.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

079/2561 
29 ม.ค. 2561 

167 จัดจ๎างซํอมคอมพิวเตอร์พกพา รหัส 
416 53 0044 สํานักปลัด  
ทต.ทําสาย 

2,625.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เค.วี.ซี 
คอมพิวเตอร์ 
2,625.00 

หจก. เค.วี.ซี 
คอมพิวเตอร์ 
2,625.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

058/2561 
3 ม.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

168 จัดจ๎างตรวจเช็คและเปลี่ยนหัวเผา 
รถยนต์หมายเลขทะเบียน บน 180 
เชียงราย 

3,480.00 เฉพาะเจาะจง เดชาเซอร์วิส 
3,480.00 

เดชาเซอร์วิส 
3,480.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

061/2561 
8 ม.ค. 2561 

169 จัดจ๎างทาํปา้ยตามโครงการเทศบาล
สัญจรพบประชาชน ทต.ทําสาย 

360.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
360.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
360.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

062/2561 
9 ม.ค. 2561 

170 จัดจ๎างซํอมคอมพิวเตอร์รหัส 416 
52 0041 สํานักปลัด ทต.ทําสาย 

1,680.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เค.วี.ซี 
คอมพิวเตอร์ 
1,680.00 

หจก. เค.วี.ซี 
คอมพิวเตอร์ 
1,680.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

063/2561 
9 ม.ค. 2561 

171 จัดจ๎างทาํปา้ยตามโครงการสํงเสริม
และพัฒนาศักยภาพเด็ก กลา๎คิด กล๎า
ทําและกลา๎แสดงออก ทต.ทําสาย 

1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
1,200.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
1,200.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

064/2561 
9 ม.ค. 2561 

172 จัดจ๎างจัดตกแตํงสถานที่ ตาม
โครงการสํงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็ก ทต.ทําสาย 

4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรัตน์ จันทร์สุดา 
4,000.00 

นายไพรัตน์ จันทร์สุดา 
4,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

065/2561 
10 ม.ค. 2561 

 

173 จัดจ๎างทําป้ายตามโครงการ 
ทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ทต.ทําสาย 

120.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
120.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
120.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

066/2561 
12 ม.ค. 2561 

174 จัดจ๎างทําป้ายโครงการ ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุํม
พัฒนาสตรีตําบลทําสาย 

350.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี  
350.00 

ร๎านพิมพ์ดี  
350.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

067/2561 
15 ม.ค. 2561 

175 จัดจ๎างซํอมแอร์ รถยนต์หมายเลข
ทะเบียน ขน 180 เชียงราย 

12,940.00 เฉพาะเจาะจง เดชาเซอร์วิส 
12,940.00 

เดชาเซอร์วิส 
12,940.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

068/2561 
15 ม.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

176 จัดจ๎างทําป้ายไวนิลพร๎อมโครงตาม
โครงการตลาดนัดประชารัฐ เพื่อ
ประชาชน จํานวน 8 ป้าย 

4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
4,000.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
4,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

070/2561 
16 ม.ค. 2561 

177 จัดจ๎างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
รับลงทะเบียนผู๎สูงอายุ 

2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
2,700.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
2,700.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

071/2561 
16 ม.ค. 2561 

178 จัดจ๎างซํอมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รหัส 416 57 
0038 สํานักปลัด ทต.ทําสาย 

400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เค.วี.ซี 
คอมพิวเตอร์ 
400.00 

หจก. เค.วี.ซี 
คอมพิวเตอร์ 
400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

072/2561 
16 ม.ค.2561 

179 จัดจ๎างทําอาหารตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุํมสตรีตําบลทํา
สาย ในวันที่ 19 ม.ค. 2561 

6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางวันเย็น เรือนคํา 
6,300.00 

นางวันเย็น เรือนคํา 
6,300.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

074/2561 
17 ม.ค. 2561 

180 จัดจ๎างซํอมเก๎าอ้ี จํานวน 2 ตัว 
รหัส 401 56 0679 และ 401 
56 0681 สํานกัปลดั ทต.ทําสาย 

1.150.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านสุขใจ 
1,150.00 

ร๎านสุขใจ 
1,150.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

075/2561 
18 ม.ค. 2561 

181 จัดจ๎างทําป้ายโครงการจัดการ
แขํงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ทต.ทําสาย 

450.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
450.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
450.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

076/2561 
18 ม.ค.2561 

182 จัดจ๎างตกแตํงสถานที่และจัดเตรียม
สนามการแขํงขันตามโครงการจัด
งานกีฬาสีสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกันต์สินี  สุขแก๎ว 
2,000.00 

นางกันต์สินี  สุขแก๎ว 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

078/2561 
19 ม.ค.2561 

 
 
 

 



-28- 
 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

183 จัดจ๎างเปลี่ยนยางรถขยะ หมายเลข
ทะเบียน 81-8665 เชียงราย 

11,700.00 เฉพาะเจาะจง กาญจนศักดิย์างยนต์ 
11,700.00 

กาญจนศักดิ์ยางยนต์ 
11,700.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

079/2561 
22 ม.ค.2561 

184 จัดทําป้าย“เขตชุมชมลดความเร็ว” 
จํานวน 10 ป้ายพร๎อมติดตั้ง 

5,250.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
5,250.00 

รา๎นพิมพ์ดี 
5,250.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

080/2560 
22 ม.ค. 2561 

185 ซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับ 
ศพด. 
โรงเรียนบ๎านทําสาย , หัวดอย 

50,797.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ  
เฟรชมิลค์ จํากัด 
50,797.00 

บริษัท เชียงใหม ํ
เฟรชมิลค์ จํากัด 
50,797.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

080/2561 
31 ม.ค.2561 

186 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย (รถ
ต๎ู) 
รถจักรยานยนต์ทะเบียน ขงร 784 
ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ๎า (สํานักปลัด) 

7,992.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
7,992.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
7,992.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

187 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 
8665  

8,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
8,000.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
8,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

188 ซื้อวัสดุน้ํามนัเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

5,680.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
5,680.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
5,680.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

189 ซื้อวัสดุน้ํามนัเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน 
กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย (ปภ.) 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

6,980.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม
จํากัด 
6,980.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จํากัด 
6,980.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

190 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย (รถตู๎) 
(กองการศึกษา) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจํากัด 
3,000.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

191 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กฆ 1847 เชียงราย 
ทะเบียน 1 กข 3802 เชียงราย 
(กองคลัง) 

240.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
240.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
240.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

192 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
มกราคม  2561 (สํานักปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

013/2560 
31 ม.ค. 2560 

 
 

193 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
มกราคม  2561 (กองคลัง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

014/2560 
31 ม.ค. 2560 

 

194 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
มกราคม  2561 (กองชําง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

015/2560 
31 ม.ค. 2560 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

195 จัดซื้อน้้าดื่มส้าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการประจ้าเดือน  กุมภาพันธ์   
๒๕๖๑                                                        

2,185.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,185.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,185.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

081/2561 
31 ม.ค. 2561 

196 จัดซื้อวัสดุกีฬาพื้นบ๎าน เพ่ือใช๎ใน
โครงการจัดกีฬาสีสัมพันธ์ตําบล 
ทําสาย 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านใหญํประหยัด 
8,000.00 

ร๎านใหญํประหยัด 
8,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

081/2561 
5 ก.พ. 2561 

197 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎งาน
กองคลัง จํานวน 2 รายการ 

4,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เค.วี.ซี. 
คอมพิวเตอร์ 
4,600.00 

หจก. เค.วี.ซี. 
คอมพิวเตอร์ 
4,600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

083/2561 
5 ก.พ. 2561 

198 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือเตรียมสนาม 
ตามโครงการกีฬาสัมพันธ์ตําบลทํา
สาย 

6,520.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุกํอสร๎าง 
6,520.00 

หจก.ผลไสว วัสดุ
กํอสร๎าง 
6,520.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

084/2561 
6 ก.พ. 2561 

199 จัดซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลข
ทะเบียน 81-8665 เชียงราย 

11,700.00 เฉพาะเจาะจง กาญจนศักดิ์ยานยนต์ 
11,700.00 

กาญจนศักดิ์ยานยนต์ 
11,700.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

085/2561 
6 ก.พ. 2561 

200 จัดซื้อตาขํายพรางแสง ตามโครงการ
ตลาดนัดประชารัฐ เพื่อชุมชนตําบล
ทําสาย 

4,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
4,200.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
4,200.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

092/2561 
7 ก.พ. 2561 

201 จัดซื้อของที่ระลึก ตามโครงการ 
ทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอก
ห๎องเรียนในวันที่ 15 ก.พ. 2561 

850.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
850.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
850.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

093/2560 
8 ก.พ. 2561 

202 จัดซื้อถังน้ํามันเปลํา ปริมาตร 200 
ลิตร ตัดครึ่งเป็น 2 ชิ้น เพ่ือใช๎งาน
สํานักปลัด จํานวน 26 ชิ้น 

4,680.00 เฉพาะเจาะจง นายเพียรชัย วงค์วาด 
4,680.00 

นายเพียรชัย วงค์วาด 
4,680.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

096/2561 
12 ก.พ. 2561 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

203 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎
ปฏิบัติงานในกองชําง จํานวน 8  
รายการ 

15,280.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ส.การพิมพ์ 
15,280.00 

ร๎าน ส.การพิมพ์ 
15,280.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

098/2561 
13 ก.พ. 2561 

204 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพ่ือใช๎ในงาน
กองชําง จํานวน 8 รายการ 

7,469.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วิทวัสการค๎า 
7,469.00 

บจก.วิทวัส 
7,469.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

099/2561 
13 ก.พ. 2561 

205 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพ่ือใช๎ใน 
ศพด.และกองการศึกษา จํานวน 
36 รายการ 

23,568.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วิทวัสการค๎า 
23,568.00 

บจก.วิทวัสการค๎า 
23,568.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

103/2561 
19 ก.พ. 2561 

206 จัดซื้ออุปกรณ์บรรจุรวบรวมขยะ
อันตราย ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะ 

13,247.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
13,247.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
13,247.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

105/2561 
22 ก.พ. 2561 

207 จัดซื้ออุปกรณ์ในการอบรม ตาม
โครงการต้าบลท่าสายสะอาด ประชา
รัฐร่วมใจสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
2,000.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

106/2561 
26 ก.พ.2561 

208 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน      
5 รายการ เพื่อใช๎งานสาํนักปลดั 

3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
3,300.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
3,300.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

107/2561 
26 ก.พ.2561 

209 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 
รายการ เพื่อนใช๎งานพัฒนาชุมชน 
สํานักปลัด 

2,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,980.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,980.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

108/2561 
26 ก.พ. 2561 

210 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิตใช๎ถังดบัเพลิง
ในการดับเพลิง (แก๏สหุงต๎ม) 

400.00 เฉพาะเจาะจง เกมส์ก๏อปช๏อป 
400.00 

เกมส์ก๏อปช๏อป 
400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

110/2561 
28 ก.พ. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

211 ซื้อน้ํายาถังดบัเพลิง(ผงเคมีแห๎ง) ตาม
โครงการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับสา-
ธารณภัย 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง เชียงรายทวีทรัพย์ 
9,000.00 

เชียงรายทวีทรัพย์ 
9,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

111/2561 
28 ก.พ.2561 

212 จ๎างทําอาหารสําหรับนักกีฬา ตาม
โครงการจัดการแขํงขันกีฬาสัมพันธ์
ตําบลทําสาย 

30,600.00 เฉพาะเจาะจง นางกันต์สนี สุขแก๎ว 
30,600.00 

นางกันต์สนี สุขแก๎ว 
30,600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

081/2560 
1 ก.พ. 2561 

213 จัดจ๎างทําที่เก็บขยะ 19,080.00 เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต์  คําดี 
19,080.00 

นายสงกรานต์  คําดี 
19,080.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

082/2561 
1 ก.พ. 2561 

214 จัดจ๎างทาํปา้ย ตามโครงการกีฬาสี
สัมพันธ์ตาํบลทําสาย 

9,660.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
9,660.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
9,660.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

083/2561 
2 ก.พ. 2561 

215 จัดจ๎างซํอมแซมถนน หมูํที่ 11 ตําบล
ทําสาย 

38,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระยุทธ เอกตาแรง 
38,300.00 

นายวีระยุทธ เอกตาแรง 
38,300.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

084/2561 
5 ก.พ. 2561 

216 จัดจ๎างจัดเตรียมพิธีเปิด-ปิดการ
แขํงขัน ตามโครงการจัดการแข๎งขัน
กีฬาสีสัมพนัธ ์

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนิท  ชมภู 
9,000.00 

นายสนิท  ชมภู 
9,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

085/2561 
6 ก.พ. 2561 

217 จัดจ๎างทาํปา้ยโครงการป้องกันไฟป่า
ตําบลทําสาย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

7,102.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี  
7,102.00 

ร๎านพิมพ์ดี  
7,102.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

087/2561 
8 ก.พ. 2561 

218 จัดจ๎างทาํปา้ยโครงการ ตามโครงการ
ทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกห๎องเรียน 
ในวันที่ 15 ก.พ. 2561 

120.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
120.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
120.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

088/2561 
8 ก.พ. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

219 จัดจ๎างทําอาหารวํางพร๎อม
เครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนา ทต.ทําสาย 

475.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์ คําทีระ 
475.00 

นายประจักษ์ คําทีระ 
475.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

089/2561 
9 ก.พ. 2561 

220 จ๎างทําอาหารประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่1 ประจําปี พ.ศ.
2561 ในวันที่ 26 ก.พ.2561 

2,520.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์ คําทีระ 
2,520.00 

นายประจักษ์ คําทีระ 
2,520.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

091/2561 
9 ก.พ. 2561 

221 จัดจ๎างทําอาหารกลางวัน ตาม
โครงการป้องกันไฟป่าตําบลทําสาย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์ คําทีระ 
5,500.00 

นายประจักษ์ คําทีระ 
5,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

092/2561 
14 ก.พ. 2561 

222 จ๎างจัดเตรียมคํารับรอง
คณะกรรมการพิจารณารําง
กฎหมายของกระทรวงมหาดไทย  

10,430.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านหลู๎ลํา 
10,430.00 

ร๎านหลู๎ลํา 
10,430.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

093/2561 
19 ก.พ. 2561 

223 จ๎างจัดเตรียมอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม สําหรับคณธกรรมการ
พิจารณารํางกฎหมาย 

1,470.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์ คําทีระ 
1,470.00 

นายอภิชัย จันกุลี 
1,470.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

094/2561 
19 ก.พ. 2561 

224 จ๎างซํอมเครื่องขยายเสียง หมูํที่ 9 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านธนัทชพนต์ 
3,000.00 

ร๎านธนัทชพนต์ 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

096/2561 
22 ก.พ. 2561 

225 จ๎างทําอาหาร ตามโครงการตําบล
ทําสายสะอาด ประชารัฐรํวมใจ รู๎
การจัดการขยะอยํางยั่งยืน  

7,875.00 เฉพาะเจาะจง นางวันเย็น  เรือนคํา 
7,875.00 

นางวันเย็น  เรือนคํา 
7,875.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

097/2561 
22 ก.พ. 2561 

226 จ๎างทําอาหารประชุมสภา สมัย
สามัญที่ 1 ในวันที่ 26 ก.พ. 
2561 

2,520.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  คําทีระ 
2,520.00 

นายประจักษ์  คําทีระ 
2,520.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

100/2561 
26 ก.พ. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรอืจ๎าง 

227 จ๎างถํายเอกสารสําเนาแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พร๎อมเย็บเลํม 

2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านถํายเอกสารมงคล 
2,200.00 

ร๎านถํายเอกสารมงคล 
2,200.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

101/2561 
26 ก.พ.2561 

228 จ๎างซํอมแซมคอมพิวเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-
0070 

400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
400.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

102/2561 
26 ก.พ.2561 

229 จ๎างทําป้ายโครงการสํงเสริมพัฒนา
ศักยภาพชีวิตคนพิการ 

486.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
486.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
486.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

104/2561 
27 ก.พ. 2561 

230 จ๎างทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับสา
ธารณภัย 

345.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
345.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
345.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

106/2561 
28 ก.พ.2561 

231 ซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับ 
ศพด. 
โรงเรียนบ๎านทําสาย , หัวดอย 

62,403.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ  
เฟรชมิลค์ จํากัด 
62,403.60 

บริษัท เชียงใหม ํ
เฟรชมิลค์ จํากัด 
62,403.60 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

080/2561 
31 ม.ค.2561 

232 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย (รถ
ต๎ู) 
รถจักรยานยนต์ทะเบียน ขงร 784 
ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ๎า (สํานักปลัด) 

7,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
7,400.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
7,400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

233 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 
8665  

10,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
10,000.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
10,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

234 ซื้อวัสดุน้ํามนัเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

4,960.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
4,960.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จํากัด 
4,960.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

235 ซื้อวัสดุน้ํามนัเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน 
กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย (ปภ.) 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

9,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม
จํากัด 
9,000.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จํากัด 
9,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

236 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย (รถตู๎) 
(กองการศึกษา) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจํากัด 
3,000.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

237 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กฆ 1847 เชียงราย 
ทะเบียน 1 กข 3802 เชียงราย 
(กองคลัง) 

320.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
320.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
320.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

002/2561 
29 ธ.ค. 2560 

238 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
มกราคม  2561 (สํานักปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

013/2560 
31 ม.ค. 2560 

 
 

239 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
มกราคม  2561 (กองคลัง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

014/2560 
31 ม.ค. 2560 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

240 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
มกราคม  2561 (กองชําง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

015/2560 
31 ม.ค. 2560 

 

241 จัดซื้อน้้าดื่มส้าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการประจ้าเดือน  มีนาคม  
๒๕๖๑                                                        

1,930.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,930.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,930.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

112/2561 
28 ก.พ. 2561 

242 ซื้อไม๎ดอกไม๎ประดับ เพื่อปรับภูมิ
ทัศน์เทศบาลตําบลทําสาย 

9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านไม๎ในวรรณคดี 
9,400.00 

ร๎านไม๎ในวรรณคดี 
9,400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

116/2561 
2 มี.ค.2561 

243 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธิต ตาม
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

180.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
180.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
180.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

117/2561 
5 มี.ค.2561 

244 ซื้อของรางวัลและอุปกรณ์แขํงขัน
ทักษะตามโครงการสํงเสริมทักษะ
ทางวิชาการของเด็กประถมวัย 

2,578.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
2,578.00 

แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
2,578.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

118/2561 
5 มี.ค.2561 

245 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพ่ือใช๎ในการ
ซํอมแซมระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารร๎านค๎าชุมชน 

23,470.00 เฉพาะเจาะจง บ.จงชัยไลท์ติ้ว จํากัด 
23,470.00 

บ.จงชัยไลท์ติ้ว จํากัด 
23,470.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

119/2561 
5 มี.ค.2561 

246 ซื้อยากําจัดแมลง จํานวน 6 ลิตร 2,520.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
2,520.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
2,520.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

120/2561 
6 มี.ค.2561 

247 
 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
อบรมและสาธิตตามโครงการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยใน ศพด. 
(ผงเคมีดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ 

1,200.00 เฉพาะเจาะจง CR ไฟร์แอนด์ เซฟตี้ 
1,200.00 

CR ไฟร์แอนด์ เซฟตี้ 
1,200.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

121/2561 
6 มี.ค.2561 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

248 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยยนต์) 
เพ่ือใช๎งานป้องกันฯ 

62,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ซีพี มาร์เก็ตตี้ 
จํากดั 
62,000.00 

บ.อาร์ซีพี มาร์เก็ตตี้ 
จํากัด 
62,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

123/2561 
8 มี.ค.2561 

249 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยยนต์) 
เพ่ือใช๎ในงานกองชําง 

62,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ซีพี มาร์เก็ตตี้ 
จํากัด 
62,000.00 

บ.อาร์ซีพี มาร์เก็ตตี้ 
จํากัด 
62,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

124/2561 
8 มี.ค.2561 

250 ซื้อยานพาหนะและขนสํง 
รถจักรยานยนต์ 

480.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย จันกุลี 
480.00 

นายอภิชัย จันกุลี 
480.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

125/2561 
มี.ค.2561 

251 ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช๎งานกองคลัง 
จํานวน 2 รายการ 

3,760.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
3,760.00 

บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
3,760.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

126/2561 
8 มี.ค. 2561 

252 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานกอง
คลัง จ้านวน 2 รายการ 

4,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์  
4,900.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์  
4,900.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

127/2561 
8 มี.ค. 2561 

253 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนสํง เรือท๎องแบน พร๎อมเครื่องยนต์ 
จํานวน 1 ลํา 

179,000.00 เฉพาะเจาะจง ทําวังผาไฟร์ แอนด์ 
เซฟตี้ 
179,000.00 

ทําวังผาไฟร์ แอนด์ 
เซฟตี้ 
179,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

130/2561 
9 มี.ค.2561 

254 ซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศพด.
ชํวงปิดเทอม 

80,233.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ  
เฟรชมิลค์ จํากัด 
80,233.20 

บริษัท เชียงใหมํ  
เฟรชมิลค์ จํากัด 
80,233.20 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

132/2561 
13 มี.ค.2561 

255 ซื้อวัสดุกํอสร๎าง งานวันท๎องถิ่นไทย 3,785.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสไววัสดุกํอสร๎าง 
3,785.00 

หจก.ผลสไววัสดุกํอสร๎าง 
3,785.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

133/2561 
13 มี.ค. 261 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

256 ซื้อกระจกโค๎งนู๎น พร๎อมเสาเหล็กกลม  44,400.00 เฉพาะเจาะจง เชียงราย ทวีทรัพย์ 
44,400.00 

เชียงราย ทวีทรัพย์ 
44,400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

134/2561 
14 มี.ค.2561 

257 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานวันท๎องถิ่นไทย 
(ไม๎ไผํ) 

686.00 เฉพาะเจาะจง นายอารีย์ สุปัญญา 
686.00 

นายอารีย์ สุปัญญา 
686.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

136/2561 
15 มี.ค.2561 

258 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานวันท๎องถิ่นไทย 
(ตะกร๎า,บุ๎งกี๋,ตาขํายพลาสติก) 

4,250.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
4,250.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
4,250.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

137/2561 
15 มี.ค.2561 

259 ซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใช๎งานสํานัก
ปลัด จาํนวน 23 รายการ 

12,515.00 
 
 

เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จํากัด
12,515.00 
 

บ.วิทวัสการค๎า จํากัด
12,515.00 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

138/2561 
20 มี.ค.2561 

260 ซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว เพื่อใชใ๎น
เทศบาลตาํบลทาสาย จาํนวน 8 
รายการ 

15,618.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
15,618.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
15,618.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

139/2561 
20 มี.ค.2561 

261 ซื้อรถเข็น เพื่อใช๎ในงานหรือกิจกรรม
ใช๎ขนย๎ายวสัดุอุปกรณ์ตํางๆ 1คัน 
(ครุภัณฑ์สํานักงาน) 

4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสไววัสดุกํอสร๎าง 
4,000.00 

หจก.ผลสไววัสดุกํอสร๎าง 
4,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

140/2561 
20 มี.ค. 2561 

 
262 ซื้อรถเข็น เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน ณ.

โรงเรือนคัดแยกขยะมูลฝอย ทต.ทํา
สาย (ครุภัณฑ์กํอสร๎าง) 4 คัน 

9,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสไววัสดุกํอสร๎าง 
9,200.00 

หจก.ผลสไววัสดุกํอสร๎าง 
9,200.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

141/2561 
20 มี.ค. 2561 

263 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสํง
(รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซซีี 
แบบเกียร์ธรรมดา) 

38,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรีนซิ่งมาเก็ตติ่ง 
38,000.00 

บ.กรีนซิ่งมาเก็ตติ่ง 
38,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

142/2561 
28 มี.ค.2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

264 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎
ภายในสํานักปลัด 

1,525.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
1,525.00 

บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
1,525.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

143/2561 
28 มี.ค.2561 

265 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทํา
แปลงพื้นที่ปกปัดสําหรับเก็บข๎อมูล
สํารวจพันธุ์พืช 

360.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดึกํอสร๎าง 
360.00 

หจก.ผลไสววัสดึกํอสร๎าง 
360.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

144/2561 
28 มี.ค. 2561 

266 จ๎างทําป้ายโครงการ ตามโครงการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยใน ศพด. 

120.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
120.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
120.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

108/2561 
5 มี.ค.2561 

267 จ๎างทําอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม 
และอาหารกลางวัน  ตามโครงการ
สํงเสริมศักยภาพชีวิตคนพิการ 

6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางวันเย็น เรือนคํา 
6,300.00 

นางวันเย็น เรือนคํา 
6,300.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

109/2561 
5 มี.ค.2561 

268 จ๎างทําป้ายโครงการ ตามโครงการ
สํงเสริมทักษะวิชาการของเด็ก
ปฐมวัย ในวันที่ 6 มี.ค.2561 

360.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
360.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
360.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

110/2561 
5 มี.ค.2561 

269 จ๎างทําป้ายโครงการพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล 

486.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
486.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
486.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

112/2561 
7 มี.ค. 2561 

270 จ๎างเหมารถโดยสารไมํประจําทาง 
VIP 2ชั้น ตามโครงการอบรมฯ 
ระหวํางวันที่ 12-16 มี.ค. 2561 

82,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วันเวลทัวร์ พลัส
เซอวิส 
82,000.00 

หจก.วันเวลทัวร์ พลัส
เซอวิส 
82,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

114/2561 
8 มีนาคม 2561 

271 จ๎างทําป้าย งานวันท๎องถิ่นไทย 1,980.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
1,980.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
1,980.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

118/2561 
14 มี.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

272 จ๎างเหมากําจัดวัชพืชหนองน้ํา
สาธารณะหนองบัว  

16,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทัพย์ทวี 
16,800.00 

หจก.พิมพ์ทัพย์ทวี 
16,800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

119/2561 
14 มี.ค. 2561 

273 จ๎างเหมารถแม็คโคร รถบรรทุก 6 
ล๎อ รถแทรกเตอร์ ปรับเกลี่ยขยะ
อินทรีย์  

38,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทัพย์ทวี 
38,200.00 

หจก.พิมพ์ทัพย์ทวี 
38,200.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

121/2561 
19 มี.ค. 2561 

274 จ๎างทําป้าย โครงการรับสมัครนร.
ศพด. ทต.ทําสาย ประจําปี
การศึกษา2561 

2,736.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
2,736.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
2,736.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

123/2561 
20 มี.ค. 2561 

275 จ๎างทําอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม
และอาหารกลางวัน ประชุมสภา 
สมัยวิสามัญครั้งที่ 1 

2,520.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์ คําทีระ 
2,520.00 

นายประจักษ์ คําทีระ 
2,520.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

125/2561 
27 มี.ค. 2561 

276 ซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับ 
ศพด. 
โรงเรียนบ๎านทําสาย , หัวดอย 

80,233.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ  
เฟรชมิลค์ จํากัด 
80,233.20 

บริษัท เชียงใหม ํ
เฟรชมิลค์ จํากัด 
80,233.20 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

080/2561 
31 ม.ค.2561 

277 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย (รถ
ต๎ู) 
รถจักรยานยนต์ทะเบียน ขงร 784 
ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ๎า (สํานักปลัด) 

6,040.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
6,040.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
6,040.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

278 ซ้ือวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 
8665  

8,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
8,000.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
8,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

279 ซื้อวัสดุน้ํามนัเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

4,760.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
4,760.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จํากัด 
4,760.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

280 ซื้อวัสดุน้ํามนัเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน 
กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย (ปภ.) 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

7,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม
จํากัด 
7,000.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จํากัด 
7,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

281 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย (รถตู๎) 
(กองการศึกษา) 

1,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจํากัด 
1,080.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
1,080.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

282 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กฆ 1847 เชียงราย 
ทะเบียน 1 กข 3802 เชียงราย 
(กองคลัง) 

160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
160.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
160.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

283 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
มกราคม  2561 (สํานักปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

019/2560 
30 มี.ค. 2560 

 
 

284 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
มกราคม  2561 (กองคลัง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

020/2560 
30 มี.ค. 2560 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

285 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
มกราคม  2561 (กองชําง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

021/2560 
30 มี.ค. 2560 

 

286 จัดซื้อน้้าดื่มส้าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการประจ้าเดือน  มีนาคม  
๒๕๖๑                                                        

1,610.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,610.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,610.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

146/2561 
30 มี.ค. 2561 

287 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน โต๏ะ
สํานักงานระดับ 3-6 (พนักงาน
ราชการ) พร๎อมเก๎าอ้ี 1 ชุด 

5,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค๎า 
5,100.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค๎า 
5,100.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

149/2561 
3 เม.ย. 2561 

288 จัดซื้อปั้มน้ํา (ครุภัณฑ์การเกษตร 
ศพด.) 

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนาวินอิเล็กทรอนิ
กสิก เซ็นเตอร์ จํากัด 
7,000.00 

บ.สยามนาวินอิเล็ก
ทรอนิกสิก เซ็นเตอร์ 
จํากัด 
7,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

153/2561 
17 เม.ย. 2561 

289 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพ่ือใช๎ใน
กองการศึกษา ศพด. 

5,252.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิทวัสการค๎า จํากัด 
5,252.00 

บ. วิทวัสการค๎า จํากัด 
5,252.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

154/2561 
17 เม.ย.2561 

290 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎
งานกองคลัง 

2,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
2,950.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
2,950.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

155/2561 
17 เม.ย. 2561 

291 จัดซื้อตาขํายกรองแสงสีเขียว 1 
ม๎วน 

2,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุกํอสร๎าง 
2,300.00 

หจก.ผลไสว วัสดุ
กํอสร๎าง 
2,300.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

156/2561 
18 เม.ย. 2561 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

292 จัดซื้อตาขํายอวน 1 ม๎วน 3,348.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
3,348.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
3,348.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

157/2561 
18 เม.ย. 2561 

293 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 
กลํอง เพ่ือใช๎งานพัฒนาชุมชน 

2,920.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
2,920.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
2,920.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

158/2561 
18 เม.ย. 2561 

294 จดัซื้อวัสดุคําใช๎จํายพิธีทางศาสนา
ตามโครงจัดกิจกรรมวันเทศบาล  

6,457.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
6,457.00 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
6,457.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

160/2561 
19 เม.ย. 2561 

295 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพ่ือใช๎งาน
กองคลัง 

10,963.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิทวัสการค๎า จํากัด 
10,963.00 

บ. วิทวัสการค๎า จํากัด 
10,963.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

161/2561 
20 เม.ย. 2561 

296 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการวันเทศบาล 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอารีย์  สุปัญญา 
2,000.00 

นายอารีย์  สุปัญญา 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

162/2561 
20 เม.ย. 2561 

297 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. ทต.ท่าสาบ 

2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านไม๎ในวรรณคดี 
2,500.00 

ร๎านไม๎ในวรรณคดี 
2,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

164/2561 
23 เม.ย. 2561 

298 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
ส้ารองไฟ ใชง้านกองช่าง 

22,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
22,500.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
22,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

167/2561 
25 เม.ย. 2561 

299 ซํอมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416 
50 0028 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
4,500.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
4,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

127/2561 
2 เม.ย. 2561 

300 จ๎างตรวจเช็คและซํอมแซม
คอมพิวเตอร์ 416 52 0043 ของ
กองชําง ทต.ทาํสาย 

9,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
9,990.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
9,990.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

128/2561 
9 เม.ย. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

301 จ๎างทาํปา้ยโครงการและเกียรติบัตร
พร๎อมกรอบ ตามโครงการลาน
วัฒนธรรมตําบลทาํสาย ประจําปี 
พ.ศ. 2561 (เดือน เม.ย.61) 

3,028.00 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  พุทธจันทร์ 
3,028.00 

นายสมนึก  พุทธจันทร์ 
3,028.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

129/2561 
9 เม.ย. 2561 

302 จ๎างการแสดงพิธีเปิด (ฟ้อนเลบ็) 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสํงศรี  อาญา 
2,000.00 

นางสํงศรี  อาญา 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

130/2561 
9 เม.ย. 2561 

303 จ๎างตกแตํงสถานที่ 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกันต์สินี  สุขแก๎ว 
2,000.00 

นางกันต์สินี  สุขแก๎ว 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

131/2561 
9 เม.ย. 2561 

304 จ๎างเหมาเครื่องเสียง 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายฉลอง  คําภีระ 
2,500.00 

นายฉลอง  คําภีระ 
2,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

132/2561 
9 เม.ย. 2561 

305 จ๎างทาํปา้ยโครงการอบรมสํงเสริม
และพัฒนาศักยภาพผู๎สูงอาย ุ

720.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
720.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
720.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

133/2561 
9 เม.ย. 2561 

306 จ๎างเปลี่ยน/ซํอมรนยนต์สํวนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กจ 8809 ชร 

2,600.00 เฉพาะเจาะจง เดชาเซอวิส 
2,600.00 

เดชาเซอวิส 
2,600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

135/2561 
10 เม.ย. 2561 

307 จ๎างซํอมแซมฝาปิดบํอพัก จํานวน 3 
ฝา หน๎าวิทยาลัยการอาชีพ 

28,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
28,500.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
28,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

136/2561 
17 เม.ย. 2561 

308 จ๎างทาํตรายาง เพื่อใช๎งานกองคลัง 385.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
385.00 

บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
385.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

137/2561 
17 เม.ย. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

309 จ๎างซํอมเครื่องปรับอากาศ ศพด. 
ทต ทําสาย 

13,800.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเขียนการพิมพ์ 
13,800.00 

ส.เครื่องเขียนการพิมพ์ 
13,800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

138/2561 
17 เม.ย. 2561 

310 จ๎างซํอมรถ ศพด. 9,084.30 เฉพาะเจาะจง อํูชํางสุข 
9,084.30 

อํูชํางสุข 
9,084.30 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

140/2561 
19 เม.ย. 2561 

311 จ๎างซํอมรถกกระเช๎า 9,500.00 เฉพาะเจาะจง เชียงราย ทวีทรัพย์ 
9,500.00 

เชียงราย ทวีทรัพย์ 
9,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

141/2561 
19 เม.ย. 2561 

312 จ๎างซํอมรถ กร 927 เชียงราย 7,371.23 เฉพาะเจาะจง โตโยต๎า เชียงราย 
7,371.23 

โตโยต๎า เชียงราย 
7,371.23 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

142/2561 
19 เม.ย 2561 

313 จ๎างทําป้ายโครงการวันเทศบาล 500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
500.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

143/2561 
23 เม.ย. 2561 

314 อาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม ประชุม
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ทต.ทําสาย 

300.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  คําทีระ 
300.00 

นายประจักษ์  คําทีระ 
300.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

145/2561 
25 เม.ย. 2561 

315 ซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับ 
ศพด. 
โรงเรียนบ๎านทําสาย , หัวดอย 

๒๖,๑๒๙.๑๘ เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ  
เฟรชมิลค์ จํากัด 
๒๖,๑๒๙.๑๘ 

บริษัท เชียงใหม ํ
เฟรชมิลค์ จํากัด 
๒๖,๑๒๙.๑๘ 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

183/2561 
15 พ.ค.2561 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

316 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย (รถตู๎) 
รถจักรยานยนต์ทะเบียน ขงร 784 
ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ๎า (สํานักปลัด) 

7,320.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
7,320.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
7,320.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

317 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
1,000.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
1,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

318 ซื้อวัสดุน้ํามนัเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

5,480.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
5,480.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จํากัด 
5,480.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

319 ซื้อวัสดุน้ํามนัเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน 
กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย (ปภ.) 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม
จํากัด 
5,000.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จํากัด 
5,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

320 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย (รถตู๎) 
(กองการศึกษา) 

1,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจํากัด 
1,000.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
1,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

321 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กฆ 1847 เชียงราย 
ทะเบียน 1 กข 3802 เชียงราย 
(กองคลัง) 

240.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
240.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
240.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

322 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
พฤษภาคม  2561 (สํานักปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

023/2561 
30 เม.ย. 2560 

 
 

323 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
พฤษภาคม  2561 (กองคลัง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

024/2561 
30 เม.ย. 2560 

324 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
พฤษภาคม  2561 (กองชําง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

022/2561 
30 เม.ย. 2560 

325 จัดซื้อน้ําดื่มสําหรับริการ
ประชาชนหรือผู๎มาติดตํอราชการ 
เดือน พ.ค. 2561 

2,230.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,230.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,230.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

171/2561 
30 เม.ย. 2561 

326 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎
งานสํานักปลัด 

3,520.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
3,520.00 

หจก. เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
3,520.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

174/2561 
3 พ.ค. 2561 

327 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎
งานสํานักปลัด(ชั้นบน) 

3,270.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ส.การพิมพ์ 
3,270.00 

ร๎าน ส.การพิมพ์ 
3,270.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

176/2561 
8 พ.ค. 2561 

328 จัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว เพ่ือ
ใช๎งาน ศพด. ทต.ทําสาย 

14,355.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
14,355.00 

ร๎าน แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
14,355.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

177/2561 
8 พ.ค. 2561 

329 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎
งานกองคลัง 

980.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
980.00 

หจก. เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
980.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

178/2561 
8 พ.ค. 2561 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

330 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ศพด. ทต.
ทําสาย 

216,600.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน ส. เครื่องเย็น 
216,600.00 

ร๎าน ส. เครื่องเย็น 
216,600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

179/2561 
11 พ.ค. 2561 

331 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพ่ือใช๎งานกอง
ชําง จํานวน 10 รายการ 

8,211.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
8,211.00 

บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
8,211.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

180/2561 
11 พ.ค.2561 

332 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎งาน
กองชําง 

9,620.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส. การพิมพ์ 
9,620.00 

หจก. ส. การพิมพ์ 
9,620.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

181/2561 
11 พ.ค. 2561 

333 จัดซื้อหินคลุกพร๎อมปรับเกลี่ย
ทางเข๎าโรงคัดแยกขยะฯ 

33,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
33,500.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
33,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

182/2561 
11 พ.ค.2561 

334 จัดซื้อของที่ระลึก ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพครู ผู๎ดูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 18 
พ.ค. 2561 

1,980.00 เฉพาะเจาะจง บ. สหธานี มาเก็ตติ้ง 
จํากัด 
1,980.00 

บ. สหธานี มาเก็ตติ้ง 
จํากัด 
1,980.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

184/2561 
15 พ.ค. 2561 

335 จัดซื้อถังต๎มน้ําร๎อน ขนาด 18 ลิตร 10,000.00 เฉพาะเจาะจง กนกดิน 
10,000.00 

กนกดิน 
10,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

185/2561 
16 พ.ค. 2561 

336 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 5 
รายการ 

10,570.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
10,570.00 

หจก. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
10,570.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

186/2561 
16 พ.ค. 2561 

337 จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิย ุ 43,790.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซาวด์ เซนเตอร์ทวี 
43,790.00 

หจก.ซาวด์ เซนเตอร์ทวี 
43,790.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

188/2561 
21 พ.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

338 จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิย ุ 33,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซาวด์ เซนเตอร์ทวี 
33,150.00 

หจก.ซาวด์ เซนเตอร์ทวี 
33,150.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

189/2561 
21 พ.ค. 2561 

339 จัดซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ 3,443.00 เฉพาะเจาะจง รา๎น แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
3,443.00 

ร๎าน แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
3,443.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

190/2561 
21 พ.ค. 2561 

340 จัดซื้อวัสดุงานบา๎นงานครัว 1,280.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
1,280.00 

ร๎าน แพร-ภูมิมินิมาร์ท 
1,280.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

191/2561 
21 พ.ค. 2561 

341 ซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใช๎งานสํานัก
ปลัด 

8,097.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิทวัสการค๎า จํากัด 
8,097.00 

บ. วิทวัสการค๎า จํากัด 
8,097.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

192/2561 
21 พ.ค. 2561 

342 ซื้อเวชภัณฑ์นาในการปฐมพยาบาล
ของหนํวยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
จํานวน 8 รายการ 

11,745.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ร๎านยารักษ์สุขภาพ 
11,745.00 

หจก.ร๎านยารักษ์สุขภาพ 
11,745.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

193/2561 
23 พ.ค. 2561 

343 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช๎งาน
ซํอมแซมระบบไฟฟา้สาธารณะ 
ภายในอาคารร๎านค๎าชุมชน 

23,470.00 เฉพาะเจาะจง บ. จงชัยไลท์ติ้ง จํากัด 
23,470.00 

บ. จงชัยไลท์ติ้ง จํากัด 
23,470.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

195/2561 
23 พ.ค. 2561 

344 จ๎างตรวจเช็คและซ๎อมปั้มน้ํา 4,680.00 เฉพาะเจาะจง บ.รุํงทรัพย์ 
4,680.00 

บ.รุํงทรัพย์ 
4,680.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

149/2561 
1 พ.ค. 2561 

345 จ๎างซํอมเคร่ืองปริ้นเตอร์เลขครุภัณฑ์ 
416 59 01044 เพื่อใช๎งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

150/2561 
3 พ.ค. 2561 

346 จ๎างซํอมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 
416 58 0086  แลพเครือ่งปริน้
เตอร์รหัส 416 58 0087 

1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,200.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,200.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

151/2561 
3 พ.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

346 จ๎างทําป้ายโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ประชาชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

486.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
486.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
486.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

153/2561 
7 พ.ค. 2561 

347 จ๎างซํอมรถยนต์ MAZDA บน 
180 เชียงราย 

18,020.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเดชาเซอร์วิส 
18,020.00 

ร๎านเดชาเซอร์วิส 
18,020.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

154/2561 
8 พ.ค. 2561 

348 ซํอมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัส  416 
59 0099  

400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
400.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

155/2561 
8 พ.ค. 2561 

349 จ๎างพํนสีตราสัญลักษณ์ 7,000.00 เฉพาะเจาะจง อํูติ่งเซอร์วิส 
7,000.00 

อํูติ่งเซอร์วิส 
7,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

156/2561 
8 พ.ค. 2561 

350 จ๎างทาํอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ทต.ทํา
สาย 

475.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  คําทีระ 
475.00 

นายประจักษ์  คําทีระ 
475.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

158/2561 
9 พ.ค. 2561 

351 จ๎างซํอมคอมพิวเตอร์ รหัส 416 
55 0057 และเครือ่ง
คอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค รหัส 416 
56 0077 

800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

159/2561 
11 พ.ค. 2561 

352 จ๎างซํอมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัส 
416 52 0041 และคอมพิว 
เตอร์ รหัส 416 48 0007 

6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
6,000.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
6,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

160/2561 
11 พ.ค. 2561 

353 จ๎างทําตรายาง เพ่ือใช๎งานกองชําง 
เทศบาลตําบลทําสาย 

160.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วิทวัสการค๎า 
160.00 

หจก. วิทวัสการค๎า 
160.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

161/2561 
11 พ.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

354 จ๎างทําอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม
และอาหารประชุมสภา ทต.ทําสาย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 

2,520.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  คําทีระ 
2,520.00 

นายประจักษ์  คําทีระ 
2,520.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

165/2561 
22 พ.ค. 2561 

355 จ๎างทาํตรายาง เพื่อใช๎ปฏิบัตงิานใน
ด๎าน พรบ.ควบคุมอาหาร 

720.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิทวัสการค๎า จํากัด 
720.00 

บ. วิทวัสการค๎า จํากัด 
720.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

166/2561 
22 พ.ค. 2561 

356 จ๎างทําอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม
และอาหารประชุมสภา ทต.ทําสาย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 

2,520.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  คําทีระ 
2,520.00 

นายประจักษ์  คําทีระ 
2,520.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

165/2561 
22 พ.ค. 2561 

357 จ๎างทาํตรายาง เพื่อใช๎ปฏิบัตงิานใน
ด๎าน พรบ.ควบคุมอาหาร 

720.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิทวัสการค๎า จํากัด 
720.00 

บ. วิทวัสการค๎า จํากัด 
720.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

166/2561 
22 พ.ค. 2561 

358 ซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับ 
ศพด. 
โรงเรียนบ๎านทําสาย , หัวดอย 

47,257.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ  
เฟรชมิลค์ จํากัด 
47,257.56 

บริษัท เชียงใหม ํ
เฟรชมิลค์ จํากัด 
47,257.56 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

183/2561 
15 พ.ค.2561 

359 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย (รถ
ต๎ู) 
รถจักรยานยนต์ทะเบียน ขงร 784 
ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ๎า (สํานักปลัด) 

6,820.00 
 
 

เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
6,820.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
6,820.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

360 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 
8665  

10,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
10,000.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
10,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

361 ซื้อวัสดุน้ํามนัเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

6,960.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
6,960.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จํากัด 
6,960.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

362 ซื้อวัสดุน้ํามนัเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน 
กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย (ปภ.) 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม
จํากัด 
5,000.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จํากัด 
5,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

363 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย (รถตู๎) 
(กองการศึกษา) 

3,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจํากัด 
3,080.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
3,080.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

364 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กฆ 1847 เชียงราย 
ทะเบียน 1 กข 3802 เชียงราย 
(กองคลัง) 

400.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
400.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

003/2561 
30 มี.ค. 2560 

365 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
พฤษภาคม  2561 (สํานักปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

025/2561 
31 พ.ค. 2561 

 

366 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
พฤษภาคม  2561 (กองคลัง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มคีุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

026/2561 
31 พ.ค. 2561 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

367 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
พฤษภาคม  2561 (กองชําง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

027/2561 
31 พ.ค. 2561 

368 จัดซื้อน้ําดื่มสําหรับริการ
ประชาชนหรือผู๎มาติดตํอราชการ 
เดือน มิ.ย. 2561 

2,030.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,030.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,030.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

199/2561 
31 พ.ค. 2561 

369 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎
งานสํานักปลัด 

5,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
5,780.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
5,780.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

202/2561 
6 มิ.ย.2561 

370 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพ่ือใช๎งาน
สํานักปลัด 

1,590.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลสไว วัสดุกํอสร๎าง 
1,590.00 

หจก.ผลสไว วัสดุ
กํอสร๎าง 
1,590.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

203/2561 
6 มิ.ย. 2561 

371 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 
6 รายการ 

36,922.00 เฉพาะเจาะจง จงชัย ไฟต์ติ้ง จํากัด 
36,922.00 

จงชัย ไฟต์ติ้ง จํากัด 
36,922.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

204/2561 
12 มิ.ย.2561 

372 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎
ปฏิบัติงานในกองชําง 

1,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,400.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
1,400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

205/2561 
12 มิ.ย. 2561 

373 จัดซื้อของที่ระลึก(กระติกน้ําร๎อน) 
จํานวน 2 เครื่อง โครงการ
ฝึกอบรมกลุํมพลังมวลชน ตําบล
ทําสาย 
(อปพร.) 

1,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
1,600.00 

บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
1,600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

206/2561 
12 มิ.ย.2561 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

374 จัดซื้อเม๎าส์ เพ่ือใช๎งานกองชําง 
จํานวน 2 ตัว 

235.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิทวัสการค๎า จํากัด 
235.00 

หจก.วิทวัสการค๎า จํากัด 
235.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

208/2561 
13 มิ.ย. 2561 

375 จัดซื้อเม๎าส์ เพ่ือใช๎งานกองคลัง 
เทศบาลตําบลทําสาย จํานวน 1 
รายการ 

540.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
จํากัด 
540.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
จํากัด 
540.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

209/2561 
13 มิ.ย. 2561 

376 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงพํนหมอกควัน 
หมูํที่ 1 

 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

211/2561 
14 มิ.ย. 2561 

377 จัดซื้อกระเช๎าผลไม๎ โครงการ
ฝึกอบรมสัมมนา (กําจัดขยะมูล
ฝอย) 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
2,000.00 
 

แพร-ภูมิ มินิมาร์ท 
2,000.00 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

212/2561 
14 มิ.ย. 2561 

378 ซื้อวัสดุกํอสร๎าง สําหรับใช๎ในการ
สํารวจของกองชําง ทต.ทําสาย 
จํานวน 2 รายการ 

1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุ
กํอสร๎าง 
1,200.00 

หจก.ผลไสว วัสดุกํอสร๎าง 
1,200.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

213/2561 
20 มิ.ย.2561 

379 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมห้องน้้า 
สนง. จ้านวน 4 รายการ 

1,590.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุ
กํอสร๎าง 
1,590.00 

หจก.ผลไสว วัสดุกํอสร๎าง 
1,590.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

215/2561 
20 มิ.ย. 2561 

380 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมห้องน้้า 
สนง. จ้านวน 3 รายการ 

930.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุ
กํอสร๎าง 
930.00 

หจก.ผลไสว วัสดุกํอสร๎าง 
930.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

216/2561 
20 มิ.ย.2561 

381 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมห้องน้้า 
สนง. จ้านวน 5 รายการ 

590.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุ
กํอสร๎าง 
590.00 

หจก.ผลไสว วัสดุกํอสร๎าง 
590.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

217/2561 
20 มิ.ย. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

382 ซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใช๎ภายในสํานัก
ปลัด จาํนวน 5 รายการ 

4,692.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วิทวัสการค๎า 
4,692.00 

หจก. วิทวัสการค๎า 
4,692.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

218/2561 
21 มิ.ย.2561 

383 ซื้อวัสดุส้านักงาน เพื่อใช้ในงานกอง
คลัง ทต.ท่าสาย จา้นวน 10 รายการ 

9,316.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิทวัสการค๎า 
9,316.00 

หจก.วิทวัสการค๎า 
9,316.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

219/2561 
20 มิ.ย. 2561 

384 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ 
ลดอุบัติเหตุ ศพด. 

7,890.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุ
กํอสร๎าง 
7,890.00 

หจก.ผลไสว วัสดุ
กํอสร๎าง 
7,890.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

220/2561 
25 มิ.ย. 2561 

385 จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิยุ เพื่อเพิ่ม
แสงสวํางภายในห๎องกองชาํง 

5,692.00 เฉพาะเจาะจง บจก.จงชัยไลท์ติ้ง 
5,692.00 

บจก.จงชัยไลท์ติ้ง 
5,692.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

221/2561 
25 มิ.ย.2561 

386 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎งาน
ป้องกัน จํานวน 5 รายการ 

3,940.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
3,940.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
3,940.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

223/2561 
26 มิ.ย. 2561 

387 จัดซื้อพันธุ์ไม๎ พันธุ์พืช ผักสวนครัว 
(ใช๎ปลูกเพ่ือสาธิต) จํานวน 12 
รายการ 

1,035.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านศุภลักษณ์ พันธุ์ไม๎ 
1,035.00 

ร๎านศุภลักษณ์ พันธุ์ไม๎ 
1,035.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

224/2561 
26 มิ.ย. 2561 

388 จัดซื้อวัสดุในการทําปุ๋ยหมัก จํานวน 
2 รายการ 

1,070.00 เฉพาะเจาะจง นายเลียง มะยาคํา 
1,070.00 

นายเลียง มะยาคํา 
1,070.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

225/2561 
26 มิ.ย.2561 

389 จัดซื้อไม๎ดอกไม๎ประดบั เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณ ทต.ทําสาย 

1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านไม๎ในวรรณคดี 
1,300.00 

ร๎านไม๎ในวรรณคดี 
1,300.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

226/2561 
26 มิ.ย. 2561 

390 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปา 
อาคาร ร๎านค๎าชุมชนของ ทต.ทาํสาย 

9,596.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุ
กํอสร๎าง 
9,596.00 

หจก.ผลไสว วัสดุ
กํอสร๎าง 
9,596.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

228/2561 
28 มิ.ย. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

391 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน ตู๎เหลก็
ขนาด 2 บาน จาํนวน 1 ตู ๎

5,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค๎า 
5,500.00 

หจก.เชียงรายสุวรรณ
การค๎า 
5,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

229/2561 
28 มิ.ย. 2561 

392 จัดซื้อแฟลชไดร์ฟ งานจัดเก็บ
รายได๎กองคลัง จํานวน 10 ชิ้น                                                                                                                                                                                                                                                  

1,690.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,690.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
1,690.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

230/2561 
28 มิ.ย. 2561 

393 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 
จํานวน 5 กลํอง 

2,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,750.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,750.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

231/2561 
28 มิ.ย. 2561 

394 จ๎างตรวจเช็คและซํอมแซม
คอมพิวเตอร์ รหัส 416 55 
0065 

800.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านรุํงโรจน์คอมพิวเตอร์  
800.00 

ร๎านรุํงโรจน์คอมพิวเตอร์  
800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

170/2561 
6 มิ.ย. 2561 

395 จ๎างตรวจเช็คและซํอมแซม
รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขงร 
784 ชร 

1,670.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย  จันกุลี 
1,670.00 

นายอภิชัย  จันกุลี 
1,670.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

171/2561 
7 มิ.ย. 2561 

396 จ๎างทําป้ายโครงการฝึกอบรม
สัมมนา(กําจัดขยะมูลฝอย) 

480.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
480.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
480.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

173/2561 
12 มิ.ย. 2561 

397 จ๎างทําป้าย โครงการฝึกอบรมกลุํม
พลังมวลชน ต.ทําสาย(อปพร.) 

480.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
480.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
480.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

174/2561 
12 มิ.ย. 2561 

398 จ๎างเหมารถโดยสาร โครงการ
ฝึกอบรมกลุํมพลังมวลชน ต.ทํา
สาย 

545.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วิทวัสการค๎า 
545.00 

บจก.วิทวัสการค๎า 
545.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

176/2561 
13 มิ.ย. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

399 จ๎างเหมารถโดยสารโครงการฝึกอบรม
กลุํมพลังมวลชล(อพปร.) 

8,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ประดิษฐ์ แอนด์ 
วนิดาทัวร์ 
8,000.00 

หจก.ประดิษฐ์ แอนด์ 
วนิดาทัวร์ 
8,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

177/2561 
14 มิ.ย.2561 

400 จ๎างปรับปรุงซํอมแซมหลังคา
โรงเรือนคัดแยกและกําจัดขยะมูล
ฝอย 

18,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
18,000.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
18,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

178/2561 
14 มิ.ย.2561 

401 จ๎างเหมารถตู๎โดยสารพร๎อมน้ํามัน
เชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ 
จํานวน 1 คัน ตามโครงการศึกษา
ดูงานขยะมูลฝอย  

7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมล สมบัติ
7,000.00 

นายกลม สมบัติ
7,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

179/2561 
14มิ.ย.2561 

402 จ๎างซํอมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 
416 58 0087 ใช๎งานพัฒนา
ชุมชน 

1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
1,000.00 

หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ 
1,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

181/2561 
20 มิ.ย.2561 

403 จ๎างเหมาปรับปรุงซํอมแซมโครง
หลังคาโรงเรือนคัดแยกและจํากัด
ขยะมูลฝอย 

51,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
51,000.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
51,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

182/2561 
20 มิ.ย.2561 

404 จ๎างซํอมเคร่ืองปรับอากาศ ศพด.ทํา
ทําสาย หมายเลข 420 56 0026 
จํานวน 1 เคร่ือง 

1,500.00 เฉพาะเจาะจง ส.เครื่องเย็น 
1,500.00 

ส.เครื่องเย็น 
1,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

184/2561 
21 มิ.ย.2561 

405 จ๎างสํารวจความพึงพอใจ มิติทีม 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ม.ราชภัฏเชียงราย 
11,000.00 

ม.ราชภัฏเชียงราย 
11,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

187/2561 
25 มิ.ย.2561 

406 จ๎างซํอมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 
หมายเลข 416 56 0074 ใช๎ใน
งานป้องกันฯ 

800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

189/2561 
26 มิ.ย. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

407 จ๎างตรวจเช็คงานซํอมแซม
อินเตอร์เน็ต กองคลัง 

2,360.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์ ถาแก๎ว 
2,360.00 

นายพิทักษ์ ถาแก๎ว 
2,360.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

191/2561 
28 มิ.ย.2561 

408 ซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับ 
ศพด. 
โรงเรียนบ๎านทําสาย , หัวดอย 

45,270.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ  
เฟรชมิลค์ จํากัด 
45,270.40 

บริษัท เชียงใหม ํ
เฟรชมิลค์ จํากัด 
45,270.40 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

234/2561 
29 มิ.ย.2561 

409 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย (รถ
ต๎ู) 
รถจักรยานยนต์ทะเบียน ขงร 784 
ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ๎า (สํานักปลัด) 

5,400.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
5,400.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
5,400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

410 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 
8665  

9,200.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
9,200.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
9,200.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

411 ซื้อวัสดุน้ํามนัเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

4,880.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
4,880.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
4,880.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

412 ซื้อวัสดุน้ํามนัเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย (ปภ.) 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

11,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม
จํากัด 
11,000.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
11,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

 
 



-59- 

ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

413 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย 
(รถตู๎) (กองการศึกษา) 

2,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจํากัด 
2,080.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
2,080.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

414 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กฆ 1847 เชียงราย 
ทะเบียน 1 กข 3802 เชียงราย 
(กองคลัง) 

320.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษทั แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
320.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
320.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

415 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
พฤษภาคม  2561 (สํานักปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

025/2561 
31 พ.ค. 2561 

 

416 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
พฤษภาคม  2561 (กองคลัง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

026/2561 
31 พ.ค. 2561 

417 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
พฤษภาคม  2561 (กองชําง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

027/2561 
31 พ.ค. 2561 

418 จดัซื้อน้ําดื่มสําหรับริการ
ประชาชนหรือผู๎มาติดตํอราชการ 
เดือน ก.ค.. 2561 

2,285.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,285.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,285.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

233/2561 
29 มิ.ย. 2561 

419 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอ
LED จํานวน 2 เครื่อง กองคลัง 

5,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
5,600.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
5,600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

235/2561 
5 ก.ค. 2561 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

420 จัดซื้อกระจกโค๎งมน พร๎อมเสาเหล็ก
กลม จํานวน 4 ชุด 

14,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายทวีทรัพย์ 
14,800.00 

หจก.เชียงรายทวีทรัพย์ 
14,800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

236/2561 
5 ก.ค. 2561 

421 จัดซื้อกระสอบ โครงการบริหาร
จัดการขยะ 

360.00 เฉพาะเจาะจง นายยอดชาย กาวิละ 
360.00 

นายยอดชาย กาวิละ 
360.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

237/2561 
6 ก.ค. 2561 

422 จัดซื้อต๎นรวงผึ้ง เพื่อใช๎ปลูกบริเวร
สํานักงาน ทต.ทําสาย 

4,750.00 เฉพาะเจาะจง นายนิกร รีบพิทักษ์ 
4,750.00 

นายนิกร รีบพิทักษ์ 
4,750.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

238/2561 
9 ก.ค. 2561 

423 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช๎ใน
การจัดทํากิจกรรมการเรียนการสอน
งานเอกสารเกี่ยวกับ ศพด.ทต.ทํา
สาย 

1,220.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
1,220.00 

บ.วิทวัสการค๎า จํากัด 
1,220.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

239/2561 
9 ก.ค. 2561 

424 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงพํนหมอกควัน 
หมูํที่ 4 บ๎านแมํลาว 

906.00 เฉพาะเจาะจง บ.แมํกรณ์ปิโตเลียม 
906.00 

บ.แมํกรณ์ปิโตเลียม 
906.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

240/2561 
9 ก.ค. 2561 

425 จัดซื้อแผํนเทียน ไส๎เทียน 22,400.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอํานาจ สังฆภัณฑ์ 
22,400.00 

ร๎านอํานาจ สังฆภัณฑ์ 
22,400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

241/2561 
9 ก.ค. 2561 

426 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองการศึกษา 
29 รายการ 

9,977.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิทวัสกการค๎า จํากัด 
9,977.00 

บ. วิทวัสกการค๎า จํากัด 
9,977.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

242/2561 
9 ก.ค. 2561 

427 จัดซื้อถุงบิ๊กแบ็ค เพ่ือสํงกกําจัดขยะ
อันตราย จํานวน 10 ใบ 

1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
1,800.00 

หจก.รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
1,800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

243/2561 
9 ก.ค. 2561 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

428 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สําหรับเก็บข๎อมูล
และสํารวจต๎นไม๎ตําง ๆ ตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

360.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
360.00 
 

หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
360.00 
 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

244/2561 
9 ก.ค.2561 

429 จัดซื้อผ๎าริ้ว จํานวน 3 ผืน ตาม
โครงการจัดงานประเพณีหลํอเทียน
พรรษาและแหํเทียนพรรษา 

2,925.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอํานาจ  สังฆภัณฑ์ 
2,925.00 

ร๎านอํานาจ  สังฆภัณฑ์ 
2,925.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

245/2561 
9 ก.ค. 2561 

430 จัดซื้อหินและทราย โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้า้ 

4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านทําสาย ทรายงาม 
4,500.00 

ร๎านทําสาย ทรายงาม 
4,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

246/2561 
9 ก.ค.2561 

431 จัดซื้อกระสอบ โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้า้ 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
3,000.00 

ร๎าน รวมสินชื่นชอบ
การเกษตร 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

247/2561 
9 ก.ค.2561 

432 จัดซื้อปูนและทํอ โครงการกํอสร๎าง
ฝายชะลอน้าํ 

4,370.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุ
กํอสร๎าง 
4,370.00 

หจก.ผลไสว วัสดุกํอสร๎าง 
4,370.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

248/2561 
9 ก.ค. 2561 

433 จัดซื้อทราย หิน เพื่อเทพื้นเตาเผา
ขยะ 

2,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุ
กํอสร๎าง 
2,650.00 

หจก.ผลไสว วัสดุกํอสร๎าง 
2,650.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

249/2561 
11 ก.ค. 2561 

434 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 8,010.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุ
กํอสร๎าง 
8,010.00 

หจก.ผลไสว วัสดุกํอสร๎าง 
8,010.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

250/2561 
11 ก.ค. 2561 

435 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(พานพุํมดอกไม๎) 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเอ็มวาย ทเว็นตี้ช๏อป 
1,750.00 

ร๎านเอ็มวาย ทเว็นตี้ช๏อป 
1,750.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

252/2561 
17 ก.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

436 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ธงและสมดุลง
นาม) 

4,420.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิทวัสกการค๎า จํากัด 
4,420.00 

บ. วิทวัสกการค๎า จํากัด 
4,420.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

253/2561 
17 ก.ค. 2561 

437 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ผ๎าเครป) 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านอํานาจ  สังฆภัณฑ์ 
6,000.00 

ร๎านอํานาจ  สังฆภัณฑ์ 
6,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

254/2561 
17 ก.ค. 2561 

438 จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
ฝึกอบรมโครงการฯ 

2,100.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิทวัสกการค๎า จํากัด 
2,100.00 

บ. วิทวัสกการค๎า จํากัด 
2,100.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

257/2561 
26 ก.ค. 2561 

439 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎งาน
สํานักปลัด 

3,770.00 เฉพาะเจาะจง บ. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
จํากัด 
3,770.00 

บ. เควีซี คอมพิวเตอร์ 
จํากัด 
3,770.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

258/2561 
26 ก.ค.2561 

 

440 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรม โครงการ 
One Health 

2,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. วิทวัสกการค๎า จํากัด 
2,000.00 

บ. วิทวัสกการค๎า จํากัด 
2,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

259/2561 
26 ก.ค. 2561 

441 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
ลําโพงฮอร์น จํานวน 15 ตัว 

27,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายซาวด์ทีวี 
27,000.00 

หจก.เชียงรายซาวด์ทีวี 
27,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

261/2561 
31 ก.ค. 2561 

442 จ๎างซํอมแซมถนนหมูํ 11 บ๎านเวียง
กลาง 

24,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
24,000.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

194/2561 
3 ก.ค. 2561 

443 จ๎างทาํปา้ยไวนิล จาํนวน 3 ปา้ย 
สํานักปลัด เทศบาลตาํบลทําสาย 

1,028.00 เฉพาะเจาะจง ร๎าน พิมพ์ดี 
1,028.00 

ร๎าน พิมพ์ดี 
1,028.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

196/2561 
6 ก.ค. 2561 

444 จ๎างทําป้ายพระฉายาลักษณ์ 
จํานวน 16 ป้าย 

6,400.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านทีเด็ด 
6,400.00 

ร๎านทีเด็ด 
6,400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

197/2561 
6 ก.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงนิ

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

445 จ๎างตรวจเช็คและซํอมรถบรรทุก
ขยะทะเบียน 81-8665 เชียงราย 

3,798.50 เฉพาะเจาะจง อํูชํางสุข 
3,798.50 

อํูชํางสุข 
3,798.50 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

198/2561 
6 ก.ค. 2561 

446 จ๎างทําป้ายตามโครงการจัดงาน
ประเพณีหลํอเทียนพรรษาและแหํ
เทียนพรรษา ปี 2561 

2,772.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี  
2,772.00 

ร๎านพิมพ์ดี  
2,772.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

199/2561 
6 ก.ค. 2561 

447 จ๎างทําแบบพิมพ์เทียน 19,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์  ประโยง 
19,200.00 

นายศุภฤกษ์  ประโยง 
19,200.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

200/2561 
6 ก.ค. 2561 

448 จ๎าวทําป้าย ตามโครงการกํอสร๎าง
ฝ่ายชะลอน้ํา 

345.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
345.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
345.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

203/2561 
9 ก.ค. 2561 

449 จ๎างซํอมเคร่ืองปริ้นส์เตอร์ 416 57 
0078 เพื่อใช๎งานสํานักปลัด 

2,020.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,020.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,020.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

204/2561 
9 ก.ค. 2561 

450 จ๎างเปลี่ยนยางรถจักรยนต์ 1กฆ
1847 ชร เพ่ือใช๎งานกองคลัง 

720.00 เฉพาะเจาะจง ส.ประสิทธิ์บริการ 
720.00 

ส.ประสิทธิ์บริการ 
720.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

204/2561 
9 ก.ค.2561 

451 จ๎างทําป้ายไวนิลตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

288.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
288.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
288.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

206/2561 
9 ก.ค. 2561 

452 จ๎างตรวจเช็คและซํอมบํารุงรถ
กระบะบรรทุกยี่หห๎อ HINO 
ทะเบียน 81-9360 เชียงราย 

9,412.79 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงแสง(เชียงราย) 
จํากัด 
9,412.79 

บ.เชียงแสง(เชียงราย) 
จํากัด 
9,412.79 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

207/2561 
9 ก.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

453 จ๎างจัดและตกแตํง ตามโครงการจัด
งานประเพณีหลํอเทียนพรรษา 

7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเต็ม คําจันทร์ 
7,000.00 

นายบุญเต็ม คําจันทร์ 
7,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

210/2561 
11 ก.ค. 2561 

454 จ๎างทาํปา้ยไวนิล จาํนวน 2 ปา้ย  480.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านทีเด็ด 
480.00 

ร๎านทีเด็ด 
480.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

212/2561 
17 ก.ค. 2561 

455 จ๎างทําอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม
และอาหารกลางวันประชุมสภา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 

3,120.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์ คําทีระ 
3,120.00 

นายประจักษ์ คําทีระ 
3,120.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

214/2561 
20 ก.ค. 2561 

456 จ๎างซํอมเครื่องพิมพ์ กองการศึกษา 
รหัส 416-59-0103 

800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

216/2561 
23 ก.ค. 2561 

457 จ๎างซํอมแซมเตาเผาขยะ(ปลํอง
ควัน) 

84,530.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเชีย อีโค เอิร์ท 
จํากัด 
84,530.00 

บ.เอเชีย อีโค เอิร์ท 
จํากัด 
84,530.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

218/2561 
31 ก.ค. 2561 

458 จ๎างทําป้ายโครงการสร๎างจิตสํานึก
ความซื่อสัตย์ 

486.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านทีเด็ด 
486.00 

ร๎านทีเด็ด 
486.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

219/2561 
31 ก.ค. 2561 

459 จ๎างคัดลอกโฉนดที่ดิน เพื่อใช๎งาน
จัดเก็บรายได ๎

12.745.00 เฉพาะเจาะจง นายทิวา ยี่ภิญโญ 
12,745.00 

นายทิวา ยี่ภิญโญ 
12,745.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

220/2561 
31 ก.ค. 2561 

460 ซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับ 
ศพด. 
โรงเรียนบ๎านทําสาย , หัวดอย 

45,270.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ  
เฟรชมิลค์ จํากัด 
45,270.40 

บริษัท เชียงใหม ํ
เฟรชมิลค์ จํากัด 
45,270.40 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

262/2561 
31 ก.ค. 25651 
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ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

461 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย (รถตู๎) 
รถจักรยานยนต์ทะเบียน ขงร 784 
ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ๎า (สํานักปลัด) 

9,240.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
9,240.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
9,240.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

462 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 8665  

11,500.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
11,5 00.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
11,5 00.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

463 ซื้อวัสดุน้ํามนัเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
3,000.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จํากัด 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

464 ซื้อวัสดุน้ํามนัเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน 
กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย (ปภ.) 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

5,000.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม
จํากัด 
5,000.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จํากัด 
5,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

465 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย (รถตู๎) 
(กองการศึกษา) 

3,160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจํากัด 
3,160.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
3,160.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

466 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฆ 
1847 เชียงราย ทะเบียน 1 กข 
3802 เชียงราย(กองคลัง) 

400.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
400.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
400.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

467 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
สิงหาคม  2561 (สํานักปลัด) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

221/2561 
31 พ.ค. 2561 

 

468 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
สิงหาคม  2561 (กองคลัง) 
 
 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

221/2561 
31 พ.ค. 2561 

469 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
สิงหาคม  2561 (กองชําง) 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

221/2561 
31 พ.ค. 2561 

470 จัดซื้อน้ําดื่มสําหรับริการ
ประชาชนหรือผู๎มาติดตํอราชการ 
เดือน ก.ค.. 2561 

2,120.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,120.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
2,120.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

263/2561 
31 ก.ค. 2561 

471 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ใช๎ภายสํานัก
ปลัด 

13,919.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จํากกัด 
13,919.00 

บ.วิทวัสการค๎า จํากกัด 
13,919.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

265/2561 
2 ส.ค. 2561 

472 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช๎ในงาน
พัฒนาชุมชน 

8,760.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
8,760.00 

หจก.เควีซี 
คอมพิวเตอร์ 
8,760.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

266/2561 
2 ส.ค. 2561 

473 จัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง สําหรับเตรียม
พ้ืนที่จัดวางเตาเผาขยะ 

4,635.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสว วัสดุกํอสร๎าง 
4,635.00 

หจก.ผลไสว วัสดุ
กํอสร๎าง 
4,635.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

267/2561 
2 ส.ค. 2561 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

474 จดัซื้อหินคลุก เพ่ือซํอมแซมถนน
ลูกรัง จํานวน 13 หมูํบ๎าน 

240,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
240,000.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
240,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

269/2561 
6 ส.ค. 2561 

475 จัดซื้อวัสดุคอมพวิเตอร์ เพ่ือใช๎ปฏิบัติ
ในกองชําง ทต.ทําสาย 9 รายการ 

14,970.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
14,970.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
14,970.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

271/2561 
6 ส.ค. 2561 

476 จัดซื้อวัสดุจัดทําแผํนเวที 19,655.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
19,655.00 

หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
19,655.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

274/2561 
9 ส.ค. 2561 

477 จัดซื้อวัสดุการแพทย์โครงการ One 
Health 

1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
1,500.00 

หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
1,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

275/2561 
9 ส.ค. 2561 

478 จัดซื้อวัสดุดําเนินการศูนย์โครงการ 
One Health 

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จํากกัด 
7,000.00 

บ.วิทวัสการค๎า จํากกัด 
7,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

278/2561 
14 ส.ค. 2561 

479 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองคลัง 
จํานวน 2 รายการ 

1,035.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จํากกัด 
1,035.00 

บ.วิทวัสการค๎า จํากกัด 
1,035.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

279/2561 
14 ส.ค. 2561 

480 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 
จํานวน 12 รายการ 

5,168.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสการค๎า จํากกัด 
5,168.00 

บ.วิทวัสการค๎า จํากกัด 
5,168.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

280/2561 
14 ส.ค. 2561 

481 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่อง
ขยายเสียง จํานวน 1 รายการ 

20,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ที.วี. ไทยแลนด์ 
20,000.00 

บ. ที.วี. ไทยแลนด์ 
20,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

282/2561 
15 ส.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

482 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลา้โพง 
จ้านวน 2 รายการ 

18,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายซาวด์เซน
เตอร์ 
18,000.00 

หจก.เชียงรายซาวด์เซน
เตอร์ 
18,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

285/2561 
16 ส.ค. 2561 

483 จัดซื้อหินคลุก ปรับเกกลี่ยทางขึน้-ลง 
โรงคัดแยกขยะ 

22,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
22,000.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
22,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

286/2561 
20 ส.ค. 2561 

484 จัดซื้อเก๎าอี้ จํานวน 6 ตัว 24,000.00 เฉพาะเจาะจง เชียงรายเซอร์วิสเซน
เตอร์ 
24,000.00 

เชียงรายเซอร์วิสเซน
เตอร์ 
24,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

287/2561 
20 ส.ค. 2561 

485 จัดซื้อโต๏ะพับเอนกประสงค์ จาํนวน 
10 ตัว  

12,000.00 เฉพาะเจาะจง เชียงรายเซอร์วิสเซน
เตอร์ 
12,000.00 

เชียงรายเซอร์วิสเซน
เตอร์ 
12,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

288/2561 
20 ส.ค. 2561 

486 จัดซื้อโต๏ะหมูํบูชา จํานวน 1 ชดุ 8,500.00 เฉพาะเจาะจง เค แอล บี ซัพพลาย 
8,500.00 

เค แอล บี ซัพพลาย 
8,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

289/2561 
20 ส.ค. 2561 

487 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรมฯ โครงการ
บริหารจัดการขยะอันตราย 

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค๎า จํากัด 
1,000.00 

บ.วิทวัสกการค๎า จํากัด 
1,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

292/2561 
21 ส.ค. 2561 

488 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองชําง 12 
รายการ 

5,479.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค๎า จํากัด 
5,479.00 

บ.วิทวัสกการค๎า จํากัด 
5,479.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

293/2561 
22 ส.ค. 2561 

489 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพ่ือใช๎ภายใน
สํานักปลัด จํานวน 10 รายการ 

16,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค๎า จํากัด 
16,550.00 

บ.วิทวัสกการค๎า จํากัด 
16,550.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

295/2561 
24 ส.ค. 2561 

490 จัดซื้ออุปกรณ์อบรม โครงการทํา
สายสะอาด 

1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค๎า จํากัด 
1,000.00 

บ.วิทวัสกการค๎า จํากัด 
1,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

296/2561 
24 ส.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

491 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 
รายการ 

5,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค๎า จํากัด 
5,600.00 

บ.วิทวัสกการค๎า จํากัด 
5,600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

297/2561 
24 ส.ค. 2561 

492 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎
ภายในเทศบาลตําบลทําสาย 

2,047.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค๎า จํากัด 
2,047.00 

บ.วิทวัสกการค๎า จํากัด 
2,047.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

299/2561 
27 ส.ค. 2561 

493 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 8 
รายการ 

21,930.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินามาร์ท 
21,930.00 

แพร-ภูมิมินามาร์ท 
21,930.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

300/2561 
27 ส.ค. 2561 

494 จัดซื้ออุปกรณ์ฝนการคัดแยกและ
กําจัดขยะ 

5,220.00 เฉพาะเจาะจง แพร-ภูมิมินามาร์ท 
5,220.00 

แพร-ภูมิมินามาร์ท 
5,220.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

301/2561 
27 ส.ค. 2561 

495 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพ่ือใช๎งาน
กองคลัง 

16,070.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค๎า จํากัด 
16,070.00 

บ.วิทวัสกการค๎า จํากัด 
16,070.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

303/2561 
28 ส.ค. 2561 

496 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช๎งาน
กองคลัง 

5,380.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
5,380.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
5,380.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

304/2561 
28 ส.ค. 2561 

497 จัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง สําหรับใช๎ใน
การสํารวจของกองชําง ทต.ทําสาย 
จํานวน 5 รายการ 

2,060.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
2,060.00 

หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
2,060.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

305/2561 
29 ส.ค. 2561 

498 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพ่ือใช๎ในการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
เทศบาลตําลบทําสาย อาคาร
ร๎านค๎าชุมชน 

18,378.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ธงชัยไลท์ต้ิง 
18,378.00 

บจก.ธงชัยไลท์ติ้ง 
18,378.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

308/2561 
30 ส.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

499 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช๎งาน
พัฒนาชุมชนและงานสาธารณสุข 

7,440.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
7,440.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
7,440.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

310/2561 
31 ส.ค. 2561 

500 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In 
One งานกองคลัง ทต.ทําสาย 

21,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
21,500.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
21,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

311/2561 
31 ส.ค. 2561 

501 จ๎างเหมาปรับเกลี่ยหินคลุก จํานวน 
13 หมูํบ๎าน 

9,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
9,800.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
9,800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

227/2561 
6 ส.ค. 2561 

502 จ๎างทําอาหารกลางวัน อาหารวําง
และเครื่องดื่ม 

1,995.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  คําทีระ 
1,995.00 

นายประจักษ์  คําทีระ 
1,995.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

228/2561 
6 ส.ค. 2561 

503 จ๎างทําเกียรติบัตรพร๎อมกรอบรูป
แมํดีเดํน 13 หมูํบ๎านและป้าย
โครงการ 

3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านทีเด็ด 
3,750.00 

ร๎านทีเด็ด 
3,750.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

231/2561 
8 ส.ค. 2561 

504 จ๎างตกแตํงสถานที่ ตามโครงการ
วันแมํ 

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรรัตน์ จันทร์สุดา 
3,500.00 

นายไพรรัตน์ จันทร์สุดา 
3,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

233/2561 
9 ส.ค. 2561 

505 จ๎างทําป้ายโครงการ One Health  2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร ชํางศิลป์ 
2,500.00 

นายเสกสรร ชํางศิลป์ 
2,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

234/2561 
9 ส.ค. 2561 

506 จ๎างเปลี่ยนน้าํมันเครื่อง รถตู๎ นข 
7106 ชร 

9,540.00 เฉพาะเจาะจง บ.โตโตต๎า  
9,540.00 

บ.โตโตต๎า  
9,540.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

236/2561 
9 ส.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

507 จ๎างตรวจเช็คและซํอมแซม
คอมพิวเตอร์ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

237/2561 
10 ส.ค. 2561 

508 จ๎างทําอาหารวํางพร๎อมเครื่องดื่ม
และอาหารกลางวัน ประชุมสภา 
สมัยสามัญสมัยที่ 3 

2,520.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  คําทีระ 
2,520.00 

นายประจักษ์  คําทีระ 
2,520.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

238/2561 
14 ส.ค. 2561 

509 จ๎างเหมาปรับเกลี่ยหินคลุก บริเวณ
ทางข้ึน-ลง โรงคัดแยกขยะ 

1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
1,800.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทว ี
1,800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

241/2561 
20 ส.ค. 2561 

510 จ๎างทําป้ายอบรม โครงการบริหาร
จัดการขยะอันตราย 

360.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
360.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
360.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

243/2561 
21 ส.ค. 2561 

511 จ๎างซํอมรถตู๎ นข 2161 ชร 2,880.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์ แก๎วอ๎าย 
2,880.00 

นายจิรศักดิ์ แก๎วอ๎าย 
2,880.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

244/2561 
21 ส.ค. 2561 

512 จ๎างเปลี่ยนน้าํมันเครื่อง รถทะเบียน 
กต 1841 ชร 

3,010.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเดชาเซอวิส 
3,010.00 

ร๎านเดชาเซอวิส 
3,010.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

246/2561 
23 ส.ค. 2561 

513 จ๎างทาํอาหารประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 

2,520.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์  คําทีระ 
2,520.00 

นายประจักษ์  คําทีระ 
2,520.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

248/2561 
23 ส.ค. 2561 

514 จ๎างทาํปา้ยอบรม โครงการทาํสาย
สะอาด 

360.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี  
360.00 

ร๎านพิมพ์ดี  
360.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

251/2561 
24 ส.ค. 2561 

515 จ๎างซํอมแซมบอร์ดประชาสัมพนัธ์
เทศบาลฯ 

8,600.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาพิทักษ์ 
แวงวรรณ 
8,600.00 

นายธนาพิทักษ์ 
แวงวรรณ 
8,600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

254/2561 
30 ส.ค. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

516 จ๎างทําป้ายอบรม โครงการบริหาร
จัดการขยะอันตราย 

360.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านพิมพ์ดี 
360.00 

ร๎านพิมพ์ดี 
360.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

243/2561 
21 ส.ค. 2561 

517 จ๎างทาํอาหารวํางและเครื่องดื่ม 
อาหารกลางวัน สําหรับเลี้ยงรับรอง
การตรวจเยี่ยม ตรวจงาน นิเทศงาน
ของหัวหน๎าสํวนราชการ 

15,200.00 เฉพาะเจาะจง นางวันเย็น  เรือนคํา 
15,200.00 

นางวันเย็น  เรือนคํา 
15,200.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

255/2561 
31 ส.ค. 2561 

518 ซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับ 
ศพด. 
โรงเรียนบ๎านทําสาย , หัวดอย 

45,270.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหมํ  
เฟรชมิลค์ จํากัด 
45,270.40 

บริษัท เชียงใหม ํ
เฟรชมิลค์ จํากัด 
45,270.40 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

262/2561 
31 ก.ค. 25651 

519 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 
ทะเบียน กต 1841 เชียงราย 
ทะเบียน นข 7106 เชียงราย (รถ
ต๎ู) 
รถจักรยานยนต์ทะเบียน ขงร 784 
ทะเบียน 80-9715 ชร   
เครื่องตัดหญ๎า (สํานักปลัด) 

5,320.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
5,320.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
5,320.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

520 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง  รถ 
บรรทุกขยะ ทะเบียน 81 – 
8665  

11,200.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
11,200.00 

บริษัท แมํกรณ ์
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
11,200.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

521 ซื้อวัสดุน้ํามนัเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน บน 180 เชียงราย 
ทะเบียน ขงร 608 เชียงราย  
ทะเบียน 81-9360 (กช.) 

5,160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
5,160.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม 
จํากัด 
5,160.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

 
 

 



-73- 

ล าดับ
ที่ 

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

522 ซื้อวัสดุน้ํามนัเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน 
กจ 8809 เชียงราย 
ทะเบียน บล 9945 เชียงราย (ปภ.) 
ทะเบียน กร 927 เชียงราย 

8,600.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตรเลี่ยม
จํากัด 
8,600.00 

บริษัท แมํกรณ์ปิโตร
เลี่ยม จํากัด 
8,600.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

523 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์  
ทะเบียน นข 2161 เชียงราย (รถตู๎) 
(กองการศึกษา) 

3,080.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยมจํากัด 
3,080.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
3,080.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

524 ซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง
รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กฆ 
1847 เชียงราย ทะเบียน 1 กข 
3802 เชียงราย(กองคลัง) 

160.00 เฉพาะเจาะจง
(บันทึกตกลงซื้อ) 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
160.00 

บริษัท แมํกรณ์ 
ปิโตรเลี่ยม จํากัด 
160.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

004/2561 
29 มิ.ย. 2560 

525 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
สิงหาคม  2561 (สํานักปลัด) 

3000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

221/2561 
31 พ.ค. 2561 

 

526 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
สิงหาคม  2561 (กองคลัง) 
 
 

3000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

221/2561 
31 พ.ค. 2561 

527 คําเชําเครื่องถํายเอกสาร เดือน  
สิงหาคม  2561 (กองชําง) 

3000.00 เฉพาะเจาะจง 
(บันทึกตกลง

เชํา) 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี 
3,000.00 

หจก.ส.การพิมพ์ 
อินฟอร์เมชั่น
เทคโนโลยี 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง 
และเป็นผู๎มีอาชีพขาย
โดยตรง 

221/2561 
31 พ.ค. 2561 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

528 จัดซื้อน้ําดื่มสําหรับริการประชาชน
หรือผู๎มาติดตํอราชการ เดือน ก.ค.. 
2561 

1,970.00 เฉพาะเจาะจง นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,970.00 

นาวา วอเตอร์ดริ้ง 
1,970.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

263/2561 
31 ก.ค. 2561 

529 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองชําง
เทศบาลตําบลทําสาย จํานวน 3 
รายการ 

10,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
10,500.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
10,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

314/2561 
3 ก.ย. 2561 

530 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผลแบบที่ 1  เพื่อใช๎งาน
สาธารณสุข สํานักปลัด 

21,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
21,500.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
21,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

315/2561 
4 ก.ย. 2561 

531 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพ่ือใช๎ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร ร๎านค๎าชุมชน 
ทต.ทําสาย 

1,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.จงชัยไลท์ติ้ง จํากัด 
1,900.00 

บ.จงชัยไลท์ติ้ง จํากัด 
1,900.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

316/2561 
4 ก.ย. 2561 

532 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ผงหมึกเครื่อง
ถําย ศพด. จํานวน 1 กลํอง  

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยเบสท์(2019) 
4,500.00 

บจก.ไทยเบสท์(2019) 
4,500.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

319/2561 
5 ก.ย. 2561 

533 จัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว เพ่ือใช๎
งานใน ศพด. จํานวน 17 รายการ 

16,915.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแพร-ภูมิมินิมาร์ท 
16,915.00 

ร๎านแพร-ภูมิมินิมาร์ท 
16,915.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

320/2561 
6 ก.ย. 2561 

534 จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ๎า 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเวียงชัยปศุสัตว์ 
36,000.00 

ร๎านเวียงชัยปศุสัตว์ 
36,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

321/2561 
6 ก.ย. 2561 

535 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอภาพ 
LED จํานวน 1 เครื่อง 

3,790.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
3,790.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
3,790.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

323/2561 
10 ก.ย. 2561 

536 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2 
รายการ 

1,105.00 เฉพาะเจาะจง บ.จงชัยไลท์ติ้ง จํากัด 
1,105.00 

บ.จงชัยไลท์ติ้ง จํากัด 
1,105.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และเป็น
ผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และเป็นผู๎
มีอาชีพขายโดยตรง 

324/2561 
10 ก.ย. 2561 
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ล าดับที ่ งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ผู้เสนอราคา 

และราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

และราคา 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

537 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 
3 รายการ 

1,655.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
1,655.00 

หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
1,655.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

325/2561 
10 ก.ย. 2561 

538 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 
รายการ 

490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
490.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
490.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

326/2561 
10 ก.ย. 2561 

539 จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิยุ จํานวน 2 
รายการ 

2,680.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายซาวด์เซน
เตอร์ 
2,680.00 

หจก.เชียงรายซาวด์เซน
เตอร์ 
2,680.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

327/2561 
10 ก.ย. 2561 

540 จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิยุจํานวน 1 
รายการ 

890.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
890.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
890.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

328/2561 
10 ก.ย.2561 

541 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 
รายการ 

490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
490.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
490.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

329/2561 
10 ก.ย. 2561 

542 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก จํานวน 
3 กลํอง 

2,370.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,370.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,370.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

330/2561 
10 ก.ย. 2561 

543 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก จํานวน 
5 รายการ) เพื่อใช๎งานในกอง
การศึกษา 

9,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
9,650.00 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
9,650.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

331/2561 
11 ก.ย. 2561 

544 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 28 
รายการ เพื่อใช๎งานในกองการศึกษา 

7,283.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค๎า จํากัด 
7,283.00 

บ.วิทวัสกการค๎า จํากัด 
7,283.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

332/2561 
11 ก.ย. 2561 

545 จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิยุ(ปลั๊กไฟฟ้า) 845.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิทวัสกการค๎า จํากัด 
845.00 

บ.วิทวัสกการค๎า จํากัด 
845.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

333/2561 
11 ก.ย. 2561 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

546 จัดซื้อไมโคโฟนและสายไมค์ หมูํ 
13  
 

19,550.00 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงรายซาวด์เซ็น
เตอร์ 
19,550.00 

บ.เชียงรายซาวด์เซ็น
เตอร์ 
19,550.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

337/2561 
12 ก.ย. 2561 

547 จัดซื้อวัสดุในการทําปุ๋ยหมัก 
 
 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเลียง วายะคํา 
3,000.00 

นายเลียง วายะคํา 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพขายโดยตรง 

338/2561 
12 ก.ย. 2561 

548 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับบรรจุปุ๋ย
หมักและแปลงสาธิต 

4,145.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
4,145.00 

หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
4,145.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

339/2561 
12 ก.ย.2561 

549 จัดซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกและ
จํากัดขยะ 

3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแพร-ภูมิมินิมาร์ท 
3,200.00 

ร๎านแพร-ภูมิมินิมาร์ท 
3,200.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

340/2561 
12 ก.ย. 2561 

550 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 
2 รายการ 

3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บุญทา พาณิชย์ 
3,000.00 

หจก. บุญทา พาณิชย์ 
3,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

341/2561 
12 ก.ย. 2561 

551 จัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวทิยุ จํานวน 4 
รายการ 

6,150.00 เฉพาะเจาะจง บ.จงชัยไลท์ติ้ง จํากัด 
6,150.00 

บ.จงชัยไลท์ติ้ง จํากัด 
6,150.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

342/2561 
13 ก.ย. 2561 

552 จัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง ซํอมแซมแผํน
เวทีที่ชํารุด และวัสดุอุปกรณ์
ภายใน สนง. จํานวน 15 รายการ 

6,192.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
6,192.00 

หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
6,192.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

344/2561 
17 ก.ย. 2561 

553 จัดซื้อหนังสือ สื่อ วารสาร ตาม
โครงการศูนย์การเรียนรู๎และบริการ
ชุมชน ต.ทําสาย 

15,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดวงกลมบุ๏ค 
เชียงราย 
15,000.00 

บจก.ดวงกลมบุ๏ค 
เชียงราย 
15,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

346/2561 
19 ก.ย. 2561 

554 จ๎างตรวจเช็คและซํอมแซมเครื่อง 
ปริ้นส์เตอร์ รหัส 416 58 0091  

2,190.000 เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,190.000 

หจก.เควีซี คอมพิวเตอร์ 
2,190.000 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

258/2561 
4 ก.ย.2561 



-77- 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อ จัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ/จัด
จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข๎อตกลงในการซื้อ
หรือจ๎าง 

555 จ๎างซํอมคอมพิวเตอร์ กองชําง 
416 59 0096 

800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
800.00 

หจก.ผลไสววัสดุกํอสร๎าง 
800.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

260/2561 
5 ก.ย. 2561 

556 จ๎างทําซุ๎มหมูํที่ 5 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสาร์แก๎ว จักรคํา 
12,000.00 

นายเสาร์แก๎ว จักรคํา 
12,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

262/2561 
7 ก.ย. 2561 

557 จ๎างทําป้ายพระฉายาลักษณ์ รัชการ
ที่ 10 จํานวน 1 ป้าย 

2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านทีเด็ด 
2,910.00 

ร๎านทีเด็ด 
2,910.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

264/2561 
12 ก.ย. 2561 

558 จ๎างทําอาหารประชุมสภา สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 3 

2,520.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์ คําทีระ 
2,520.00 

นายประจักษ์ คําทีระ 
2,520.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

266/2561 
14 ก.ย. 2561 

559 จ๎างปรบัปรุงถนนลงหินคลุกในตาํบล
ทําสาย 

167,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
167,000.00 

หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี 
167,000.00 

เป็นผู๎เสนอราคาต่ําสุด และ
เป็นผู๎มีคุณสมบัติถูกต๎อง และ
เป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งโดยตรง 

268/2561 
28 ก.ย. 2561 

 
 

 
 
 
 

 


