
วันที่ เลขที่

1 0575535000049 บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม จ ากัด
ซ้ือน้ ามันส าหรับพ่นหมอกควนัป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

            835.00 4 ก.ค. 62 222/2562 1

2 0575554000768 บริษัท วทิวสัการค้า จ ากัด
ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (แผ่น DVD-F16)
 จ านวน 100 แผ่น

            650.00 8 ก.ค. 62 223/2562

3 '0573549000648 หจก.เควซีี คอมพิวเตอร์
ซ้ือแบตเตอร่ีส าหรับกล้องถ่ายรูปยีห่้อ
 Nikon กองช่าง

         1,470.00 18 ก.ค. 62 227/2562

4 0575554000768 บริษัท วทิวสัการค้า จ ากัด
ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ (ปล๊ักไฟ 
จ านวน 2 รายการ เพื่อใช้งานกองคลัง

         1,998.00 19 ก.ค. 62 229/2562

5 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม ซ้ือหน้ากากอนามัย จ านวน 24 กล่อง          1,104.00 23 ก.ค. 62 232/2562

6 0575555000702 บริษัท จงชัยไลท์ต้ิง จ ากัด
ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 5 
รายการ

         1,975.00 30 ก.ค. 62 235/2562

7 '0573560005847 หจก.ผลไสววสัดุก่อสร้าง
ซ้ือวสัดุก่อสร้างส าหรับใช้ในการส ารวจ
ในการปฏบิัติงานของกองช่าง

         1,820.00 30 ก.ค. 62 237/2562

8 3579900133285 บริษัท สหธานี มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด
ซ้ือครุภณัฑ์พัดลมระบายอากาศ 
จ านวน 3 ตัว

         2,970.00 13 ส.ค. 62 249/2562

9 0575554000768 บริษัท วทิวสัการค้า จ ากัด
ซ้ือวสัดุส านักงาน (กระดาษเอ4 
จ านวน 30 รีม)

         3,450.00 21 ส.ค. 62 260/2562

10 '0573560005847 หจก.ผลไสววสัดุก่อสร้าง ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ          1,790.00 21 ส.ค. 62 261/2562

11 '0573549000648 หจก.เควซีี คอมพิวเตอร์
ซ้ือแบตเตอร่ี ส าหรับคอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊ค รหัส 416-53-0044

         3,100.00 28 ส.ค. 62 266/2562

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดอืน กันยายน พ.ศ. 2562)

เทศบาลต าบลท่าสาย

ล าดบัที่
(1)

เอกสารอ้างอิง (6)เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เหตผุล
สนับสนุน

(7)



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดอืน กันยายน พ.ศ. 2562)

เทศบาลต าบลท่าสาย

ล าดบัที่
(1)

เอกสารอ้างอิง (6)เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

12 '3570101694440 แพร-ภมูิมิมาร์ท
ซ้ือถุงมือผ้า จ านวน 50 โหล ตาม
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

         4,750.00 5 ก.ย. 62 271/2562

13 '0573560005847 หจก.ผลไสววสัดุก่อสร้าง
ซ้ือปูน ตามโครงการสร้างความชุมชื้น
คืนผืนป่า

         1,324.99 6 ก.ย. 62 274/2562

14 1579900274788 ท่าสายทรายงาม
ซ้ือทราย ตามโครงการสร้างความชุม
ชื้นคืนผืนป่า

            833.08 6 ก.ย. 62 275/2562

15 0575560004435 บริษัท คิทเช่นดีโปร จ ากัด
ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 
รายการ

         4,260.00 24 ก.ย. 62 282/2562

16 3579900057651 หจก.เชียงรายซาวด์เซนเตอร์ทีวี
ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย(ุขาต้ัง
ไมโครโฟน) จ านวน 2 อัน

         1,300.00 24 ก.ย. 62 283/2562

17 0573560003488 ร้านยารักษ์สุขภาพ
ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง เคร่ืองวดั
ความดันโลหิตแบบพกพา จ านวน 1 
เคร่ือง

         3,900.00 24 ก.ย. 62 284/2562

18 '1570700168676 ทีเด็ด
จ้างท าป้ายประชาสัมพันธห์้าม
รถบรรทุกผ่าน จ านวน 2 ป้าย

            900.00 18 ก.ค. 62 178/2562

19 3570300686846 เชียงราย มอเตอร์แอร์
จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมมาย
เลขทะเบียน กต 1841 เชียงราย

         2,400.00 18 ก.ค. 62 197/2562

20 3560100349625 ส.เคร่ืองเย็น
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ รหัส 
420-48-0012

         1,800.00 22 ก.ค. 62 182/2562



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดอืน กันยายน พ.ศ. 2562)

เทศบาลต าบลท่าสาย

ล าดบัที่
(1)

เอกสารอ้างอิง (6)เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

21 3570200118561 นางสายคอน มณีรัตน์
จ้างซ่อมแซมผ้าม่านฉากเวที ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลท่าสาย

         2,700.00 25 ก.ค. 62 186/2562

22 '1570700168676 ทีเด็ด
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานกองคลัง 
จ านวน 3 เคร่ือง

900.00            31 ก.ค. 62 187/2562

23 '0573549000648 หจก.เควซีี คอมพิวเตอร์
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเคร่ืองปร้ิน
เตอร์ กองการศึกษา 1 เคร่ือง

800.00            31 ก.ค. 62 188/2562

24 '1570700168676 ทีเด็ด
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์ กองช่าง

300.00            13 ส.ค. 62 195/2562

25 3570100585892 เดชาเซอร์วสิ
จ้างตรวจเช็คและเปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง ทะเบียน บน 180 
เชียงราย

3,210.00         21 ส.ค. 62 197/2562

26 3570100623948 ภกัดีคอมมิวนิเคชั่น
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมตู้สาขา
โทรศัพท์ สนง.

3,000.00         21 ส.ค. 62 198/2562

27 0573553000045 หจก.พิมพ์ทรัพย์ทวี
จ้างเหมารถแทรคเตอร์ล้อยาง ปรับ
เกล่ียหินคลุก

4,500.00         28 ส.ค. 62 201/2562

28 0575554000768 บริษัท วทิวสัการค้า จ ากัด
จ้างท าตรายาง เพื่อใช้งานกองคลัง 
จ านวน 6 รายการ

1,440.00         28 ส.ค. 62 202/2562

29 0575554000768 บริษัท วทิวสัการค้า จ ากัด
จ้างท าตรายาง เพื่อใช้งานกองคลัง 
จ านวน 6 รายการ

1,445.00         2 ก.ย. 62 206/2562



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดอืน กันยายน พ.ศ. 2562)

เทศบาลต าบลท่าสาย

ล าดบัที่
(1)

เอกสารอ้างอิง (6)เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

30 '1570700168676 ทีเด็ด
จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ ์โครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย จ านวน 2 
รายการ

864.00            6 ก.ย. 62 208/2562

31 '1570700168676 ทีเด็ด
จ้างท าป้ายไวนิล โครงการสร้างความ
ชุ่มชื้นคืนผืนป่า

360.00            6 ก.ย. 62 209/2562

32 '1570700168676 ทีเด็ด
จ้างท าป้าย ตามโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ เพื่อรณรงค์และ
ประชาสัมพันธก์ิจกรรมโครงการ

300.00            6 ก.ย. 62 210/2562

33 '1570700168676 ทีเด็ด
จ้างท าป้าย โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงตามหลักธรรมาภบิาล

300.00            6 ก.ย. 62 211/2562

34 '1570700168676 ทีเด็ด
จ้างท าป้าย กิจกรรมจิตอาสา "เราท า
ความดี ด้วยหัวใจ"

300.00            6 ก.ย. 62 212/2562

35 3570400250942 นายประมวล พิมโสดา
จ้างซ่อมเคร่ืองพ่นยาและปุ๋ย รหัส 
605-46-0002

1,800.00         13 ก.ย. 62 213/2562

36 0575554000768 บริษัท วทิวสัการค้า จ ากัด
จ้างท าตรายาง เพื่อใช้งานในกองช่าง 
จ านวน 4 รายการ

1,140.00         12 ก.ย. 62 217/2562

37 3560100349625 ส.เคร่ืองเย็น
จ้างตรวจเช็คซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ
ส านักปลัด (ชั้นบน) เลขครุภณัฑ์ 
420-48-0011

1,400.00         18 ก.ย. 62 220/2562



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดอืน กันยายน พ.ศ. 2562)

เทศบาลต าบลท่าสาย

ล าดบัที่
(1)

เอกสารอ้างอิง (6)เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

38 '1570700168676 ทีเด็ด
จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ ์
จ านวน 2 รายการ

600.00            19 ก.ย. 62 221/2562

39 3560100349625 ส.เคร่ืองเย็น
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเคร่ืองปรับ
อากาษส านักปลัด (ชั้นล่าง) รหัส 
420-48-0005

1,800.00         20 ก.ย. 62 222/2562

40 1579900384141 ร้านธนัทชพนต์
จ้างซ่อมล าโพงและไมค์ลอย กอง
การศึกษา จ านวน 1 เคร่ือง

1,900.00         20 ก.ย. 62 223/2562

41 0575551000155 บริษัท โตโยต้าเชียงราย จ ากัด
จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองและตรวจเช็ค
สภาพทั่วไป รถทะเบียน นข 7106 
เชียงราย

4,569.44         24 ก.ย. 62 227/2562

42 '1570700168676 ทีเด็ด
ค่าท าแผ่นพับ (สี) จ านวน 300 ใบ+
ค่าป้ายโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

2,760.00         9 ก.ค. 62
กค (กวจ) 
0405.2/     
 ว 119

43 3570101540281 นาวา วอเตอร์ดร๊ิง ค่าน้ าด่ืม เดือน ก.ค. 2562 2,590.00         31 ก.ค. 62
กค (กวจ) 
0405.2/     
 ว 119

44 3579900331923 อ านาจสังฆภณัฑ์

ค่าพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง 1 ชุด 
ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร

2,800.00         2 ส.ค. 62
กค (กวจ) 
0405.2/     
 ว 119



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดอืน กันยายน พ.ศ. 2562)

เทศบาลต าบลท่าสาย

ล าดบัที่
(1)

เอกสารอ้างอิง (6)เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

45 0575554000768 บริษัท วทิวสัการค้า จ ากัด
ค่าวสัดุอุปกรณ์ ตามโครงการกิจการ
ประปาฯ

4,480.00         5 ส.ค. 62
กค (กวจ) 
0405.2/     
 ว 119

46 '1570700168676 ทีเด็ด ค่าป้าย ตามโครงการกิจการประปาฯ 345.00            5 ส.ค. 62
กค (กวจ) 
0405.2/     
 ว 119

47 3570100872875 นางมาลีวรรณ บุญธมิา
ค่ากระเป๋าผ้า ตามโครงการกิจการ
ประปาฯ

7,000.00         5 ส.ค. 62
กค (กวจ) 
0405.2/     
 ว 119

48 0573533000325 หจก.รวมสินชื่นชอบการเกษตร
ค่าซ้ือตาข่ายพลาสติกสีด า ตาม
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

900.00            ๑๙ ส.ค. ๖๒
กค (กวจ) 
0405.2/     
 ว 119

49 '1570700168676 ทีเด็ด

ค่าป้ายและค่าแผ่นพับสี จ านวน 100
 ใบ ตามโครงการตามแนว
พระราชด าริด้านสาธารณสุข กิจกรรม
ที่ 4 การปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก

1,160.00         ๑๙ ส.ค. ๖๒
กค (กวจ) 
0405.2/     
 ว 119



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดอืน กันยายน พ.ศ. 2562)

เทศบาลต าบลท่าสาย

ล าดบัที่
(1)

เอกสารอ้างอิง (6)เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

50 0575554000768 บริษัท วทิวสัการค้า จ ากัด

ค่าวสัดุอุปกรณ์อบรมสาธติ ตาม
โครงการตามแนวพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข กิจกรรมที่ 4 การ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็ก

961.00            ๒๒ ส.ค. ๖๒
กค (กวจ) 
0405.2/     
 ว 119

51 '1570700168676 ทีเด็ด
ค่าแผ่นพับสี จ านวน 600 ใบ 
กิจกรรมที่ 1,3,5 การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก

4,800.00         ๒๒ ส.ค. ๖๒
กค (กวจ) 
0405.2/     
 ว 119

52 '1570700168676 ทีเด็ด
ค่าท าแผ่นพับ (สี) จ านวน 400 ใบ 
จามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

3,200.00         ๒๒ ส.ค. ๖๒
กค (กวจ) 
0405.2/     
 ว 119

53 3570101540281 นาวา วอเตอร์ดร๊ิง ค่าน้ าด่ืม เดือน ส.ค. 62 1,930.00         ๒๘ ส.ค. ๖๒
กค (กวจ) 
0405.2/     
 ว 119

54 '1570700168676 ทีเด็ด
ค่าป้าย โครงการอบรมให้ความรู้
เกีย่วกับงานด้านสาธารณสุข

300.00            ๙ ก.ย. ๖๒
กค (กวจ) 
0405.2/     
 ว 119

55 3570501217465 ร้าน ทริปเปิล เอไฟร์แอนด์ เซฟต้ี
ค่าน้ ายาถังดับเพลิง (ผงเคมีแห้ง) 15 
ถัง โครงการอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
งานด้านสาธารณสุข

900.00            ๙ ก.ย. ๖๒
กค (กวจ) 
0405.2/     
 ว 119



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรอืผู้ไดร้บัการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 3 (เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดอืน กันยายน พ.ศ. 2562)

เทศบาลต าบลท่าสาย

ล าดบัที่
(1)

เอกสารอ้างอิง (6)เลขประจ าตวัผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตวัประชาชน

(2)

ชื่อผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดทุี่จัดซ้ือจัดจ้าง
(4)

 จ านวนเงนิรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

(5)

เหตผุล
สนับสนุน

(7)

56 3570101626576 ร้านเกมส์ ก๊อปซ๊อป
ค่าเติมแก๊สหุงต้ม 1 ถัง โครงการ
อบรมให้ความรู้เกีย่วกับงานด้าน
สาธารณสุข

440.00            ๙ ก.ย. ๖๒
กค (กวจ) 
0405.2/     
 ว 119

57 0575535000049 บริษัท แม่กรณ์ปิโตรเลียม จ ากัด
ค่าน้ ามัน โครงการอบรมให้ความรู้
เกีย่วกับงานด้านสาธารณสุข

1,800.00         ๙ ก.ย. ๖๒
กค (กวจ) 
0405.2/     
 ว 119

112,624.51    รวมทั้งสิ้น


