
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
1 เช่าเคร่ืองถ่ายเกสาร 91,200.00            91,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามชัยกรุ๊ปเซอร์วิส บ.สยามชัยกรุ๊ปเซอร์วิส เสนอราคาต่่าสุด 1/2562 ลว. 1/10/61

ราคา 91,200 บาท ราคา 91,200.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

2 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 6,510.00              6,510.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีนวล  วงศ์เป็ง นายศรีนวล  วงศ์เป็ง เสนอราคาต่่าสุด 1/2562 ลว. 1/10/61
สะอาดบริเวณน ่าตกห้วยอ้อ ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

3 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 6,510.00              6,510.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์ วงศ์มา นายเอกรินทร์ วงศ์มา เสนอราคาต่่าสุด 2/2562 ลว. 1/10/61
เอกสารในงานป้องกันฯ ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

4 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 6,510.00              6,510.00 เฉพาะเจาะจง นางสายพิน  ยะนะโย นางสายพิน  ยะนะโย เสนอราคาต่่าสุด 3/2562 ลว.1 /10/61
สะอาดส่านักงานเทศบาล ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

5 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 6,510.00              6,510.00 เฉพาะเจาะจง นางณาลิน  วงศ์วารเตชะ นางณาลิน  วงศ์วารเตชะ เสนอราคาต่่าสุด 4/2562 ลว.1 /10/61
เอกสารในงานทะเบียนและบัตร ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

6 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 6,510.00              6,510.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิลันดา จักร์ปา น.ส.วิลันดา จักร์ปา เสนอราคาต่่าสุด 5/2562 ลว.1 /10/61
เอกสารในงานบุคลากร ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

7 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 6,510.00              6,510.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญาพัชร วงศ์มอก น.ส.กัญญาพัชร วงศ์มอก เสนอราคาต่่าสุด 6/2562 ลว.1 /10/61
เอกสารในงานพัฒนาชุมชนย ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

8 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 6,510.00              6,510.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชรี  ทาจี น.ส.พัชรี  ทาจี เสนอราคาต่่าสุด 7/2562 ลว.1 /10/61
เอกสารในงานนิติกร ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

9 จ้างเหมาบริการวางฏีกาจ่าย 6,510.00              6,510.00 เฉพาะเจาะจง นางปัณฑิตา  หล้าเมือง นางปัณฑิตา  หล้าเมือง เสนอราคาต่่าสุด 8/2562 ลว.1 /10/61
ตรวจรับในระบบE-laas ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

10 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 6,510.00              6,510.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรยุทธ  ทาจี นายธีรยุทธ  ทาจี เสนอราคาต่่าสุด 9/2562 ลว.1 /10/61
สะอาดศูนย์การเกษตร ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

11 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 6,510.00              6,510.00 เฉพาะเจาะจง นางภณิตา  สมแสวง นางภณิตา  สมแสวง เสนอราคาต่่าสุด 10/2562 ลว.1 /10/61
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

12 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร 6,510.00              6,510.00 เฉพาะเจาะจง นางทัศน์วรรณ   เทพเถา นางทัศน์วรรณ   เทพเถา เสนอราคาต่่าสุด 11/2562 ลว.1 /10/61
กลางวันโรงเรียนอนุบาล ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562.....
เทศบำลต ำบลสิริรำช  อ.แม่ทะ  จ.ล ำปำง

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
13 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร 6,510.00              6,510.00 เฉพาะเจาะจง นางฟองค่า   นะนันวี นางฟองค่า   นะนันวี เสนอราคาต่่าสุด 12/2562 ลว.1 /10/61

กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

14 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 6,510.00              6,510.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาวดี   อินสุริยา น.ส.วิภาวดี   อินสุริยา เสนอราคาต่่าสุด 13/2562 ลว.1 /10/61
เอกสารในงานการศึกษา ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

15 จ้างเหมาบริการสนับสนุน 6,510.00              6,510.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ  จอมฟอง นางอุไรวรรณ  จอมฟอง เสนอราคาต่่าสุด 14/2562 ลว.1 /10/61
การสอนอนุบาล 2 ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

16 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ 6,510.00              6,510.00 เฉพาะเจาะจง นายจาบ  กันชุม นายจาบ  กันชุม เสนอราคาต่่าสุด 15/2562 ลว.1 /10/61
ไฟฟ้าภายในต่าบลสันดอนแก้ว ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

17 จ้างเหมาบริการดูแลรักษา 6,510.00              6,510.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงศ์  ฟ่อนชมภู นายวัชรพงศ์  ฟ่อนชมภู เสนอราคาต่่าสุด 16/2562 ลว.1 /10/61
ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 8 ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

18 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 6,510.00              6,510.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิการ์  พรมมาบุญ น.ส.กรรณิการ์  พรมมาบุญ เสนอราคาต่่าสุด 18/2562 ลว.1 /10/61
เอกสารในงานกองช่าง ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

19 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 6,510.00              6,510.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปนัดดา  อุบลศรี น.ส.ปนัดดา  อุบลศรี เสนอราคาต่่าสุด 19/2562 ลว.1 /10/61
เอกสารในงานสาธารณสุข ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

20 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 7,750.00              7,750.00          เฉพาะเจาะจง นายอินปัน  อินจันทร์ นายอินปัน  อินจันทร์ เสนอราคาต่่าสุด 20/2562 ลว.1 /10/61
สะอาดและเก็บขยะในต่าบล ราคา 7,750  บาท ราคา 7,750.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

21 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 7,750.00              7,750.00          เฉพาะเจาะจง นายน่ัน  นันตา นายน่ัน  นันตา เสนอราคาต่่าสุด 21/2562 ลว.1 /10/61
สะอาดและเก็บขยะในต่าบล ราคา 7,750  บาท ราคา 7,750.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

22 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 7,750.00              7,750.00          เฉพาะเจาะจง นายสุพล  ศรีจันทร์ นายสุพล  ศรีจันทร์ เสนอราคาต่่าสุด 22/2562 ลว.1 /10/61
สะอาดและเก็บขยะในต่าบล ราคา 7,750  บาท ราคา 7,750.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

23 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 7,750.00              7,750.00          เฉพาะเจาะจง นายสุริโย  มโนเรือน นายสุริโย  มโนเรือน เสนอราคาต่่าสุด 23/2562 ลว.1 /10/61
สะอาดและเก็บขยะในต่าบล ราคา 7,750  บาท ราคา 7,750.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

24 จ้างเหมาบริการดูแลรักษา 6,510.00              6,510.00 เฉพาะเจาะจง นายเจติพงษ์  ปินตาวงศ์ นายเจติพงษ์  ปินตาวงศ์ เสนอราคาต่่าสุด 24/2562 ลว.1 /10/61
ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 3 ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

25 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 6,510.00              6,510.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นุชนาฎ   ใจค่า น.ส.นุชนาฎ   ใจค่า เสนอราคาต่่าสุด 25/2562 ลว.1 /10/61
สะอาดส่านักงานเทศบาล ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
26 ซื อน ่าด่ืมส่าหรับส่านักงาน 17,280.00            17,280.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญ  หลวงชมภู นางบุญ  หลวงชมภู เสนอราคาต่่าสุด 2/2562 ลว. 3/10/61

ราคา 17,280 บาท ราคา 17,280.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

27 จ้างขุดลอกหน้าฝายต้นปอบ 498,400.00          498,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขันแก้วก่อสร้าง หจก.ขันแก้วก่อสร้าง เสนอราคาต่่าสุด 1/2562 ลว. 3/10/61
ราคา 498,400  บาท ราคา 498,400.00      คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

28 จ้างท่าพวงมาลา 1,000.00              1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้และใบตอง ร้านดอกไม้และใบตอง เสนอราคาต่่าสุด 4/2562 ลว. 12/10/61
ราคา 1,000  บาท ราคา 1,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

29 จ้างท่าพวงมาลา 1,000.00              1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้และใบตอง ร้านดอกไม้และใบตอง เสนอราคาต่่าสุด 5/2562 ลว. 17/10/61
ราคา 1,000 บาท ราคา 1,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

30 ซื อแบตเตอร่ี 2,700.00              2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโจแบตเตอร่ี ร้านโจแบตเตอร่ี เสนอราคาต่่าสุด 6/262 ลว. 17/10/61
ราคา 2,700 บาท ราคา 2,700.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

31 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 8,000.00              8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสาร ๒๐๐๐ ร้านถ่ายเอกสาร ๒๐๐๐ก็อบป้ี เสนอราคาต่่าสุด 7/2562 ลว.18/10/61
ก็อปป้ี ราคา 8,000 บ.  ราคา 8,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

32 จ้างเหมาประกอบอาหาร 1,650.00              1,650.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทร์สม ปินตาวงศ์ นางจันทร์สม ปินตาวงศ์ เสนอราคาต่่าสุด 10/2562 ลว.26/10/61
ราคา 1,650 บ. ราคา 1,650.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

33 ซื ออาหารเสริมนมส่าหรับ 270,353.04          270,353.04      เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์ จ่ากัด บ.เชียงใหม่เฟรชมิลล์ จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด 11/2561 ลว.31/10/61
โรงเรียนและศพด. ราคา 270,353.04 ราคา 270,353.04      คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

34 ซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000.00            50,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ่ากัด สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด 52/2562 ลว. 1/11/61
เดือน พ.ย. ราคา 45,000 บาท ราคา 45,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

35 ซื อน ่าด่ืมส่าหรับ ศพด. 9,900.00              9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญ หลวงชมภู นางบุญ หลวงชมภู เสนอราคาต่่าสุด 16/2562 ลว.2 /11/61
ราคา 9,900  บาท ราคา 9,900.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

36 ซื อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,320.00              4,320.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น ่าล้อมการไฟฟ้า หจก.น ่าล้อมการไฟฟ้า เสนอราคาต่่าสุด 13/2562 ลว. 2/11/61
ราคา 4,320 บาท ราคา 4,320.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

37 ซื อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,000.00              4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น ่าล้อมการไฟฟ้า หจก.น ่าล้อมการไฟฟ้า เสนอราคาต่่าสุด 14/2562 ลว. 5/11/61
ราคา 4,000 บาท ราคา 4,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

38 จ้างท่าป้ายไวนิล 450.00                450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แม็กซิม่ัมวอยซ์ หจก.แม็กซิม่ัมวอยซ์ เสนอราคาต่่าสุด 18/2562 ลว. 6/11/61
ราคา 450 บาท ราคา 450.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
39 จ้างประกอบอาหาร 5,000.00              5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญย่ิง   เต็มบุญ นางบุญย่ิง   เต็มบุญ เสนอราคาต่่าสุด 19/2562 ลว. 8/11/61

โครงการปลูกจิตส่านึกฯ ราคา  5,000  บาท ราคา 5,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

40 จ้างประกอบอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 5,000.00              5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 20/2562 ลว. 8/11/61
โครงการปลูกจิตส่านึกฯ ราคา 5,000  บาท ราคา 5,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

41 จ้างซ่อมรถยนต์ นข 5464 11,304.55            11,304.55 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้า จ่ากัด บ.โตโยต้า จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด 21/2562 ลว. 8/11/61
ราคา 11,304.55  บาท ราคา 11,304.55        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

42 จ้างเพาะช่าต้นกล้า 27,040.00            27,040.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนทร  บุญเลิศ นายสุนทร  บุญเลิศ เสนอราคาต่่าสุด 22/2562 ลว. 12/11/61
ราคา  27,040 บาท ราคา  27,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

43 จ้างก่อสร้างเมรุเผาศพ ม.7-ม.9 970,000.00          916600 e-bidding หจก.สล่าลานนา ร้านธีรศักด์ิพาณิชย์ เสนอราคาต่่าสุด 2/2562 ลว. 19/11/61
ราคา 888,000 บาท ราคา  860,610.00      คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
หจก.ขันแก้วก่อสร้าง

ราคา 895,500 บาท
ร้านธีรศักด์ิพาณิชย์
ราคา  860,610  บาท

44 ซื อวัสดุโครงการลอยกระทง 3,100.00              3,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 23/2562 ลว. 19/11/61
ราคา  3,100  บาท ราคา 3,100.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

45 ซื อวัสดุส่านักงาน(ตรายาง) 240.00                240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 24/2562 ลว. 23/11/61
ราคา  240 บาท ราคา 240.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

46 ซื อวัสดุก่อสร้าง 35,000.00            35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรศักด์ิพาณิชย์ ร้านธีรศักด์ิพาณิชย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 25/2562 ลว. 23 /11/61
ราคา  35,000  บาท ราคา 35,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

47 จ้างท่าป้ายไวนิล 1,000.00              1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็มป้ายสวย ร้านพีเอ็มป้ายสวย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 26/2562 ลว. 19/11/61
ราคา 1,000  บาท ราคา 1,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

48 ซื อวัสดุส่านักงาน 6,250.00              6,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 27/2562 ลว. 30/11/61
ราคา 6,250  บาท ราคา 6,250.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

49 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 5,580.00              5,580.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีนวล  วงศ์เป็ง นายศรีนวล  วงศ์เป็ง เสนอราคาต่่าสุด 53/2562 ลว. 30/11/61
สะอาดบริเวณน ่าตกห้วยอ้อ ราคา 5,580  บาท ราคา 5,580.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
50 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 5,580.00              5,580.00          เฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์ วงศ์มา นายเอกรินทร์ วงศ์มา เสนอราคาต่่าสุด 54/2562 ลว. 30/11/61

เอกสารในงานป้องกันฯ ราคา 5,580  บาท ราคา 5,580.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

51 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 5,580.00              5,580.00 เฉพาะเจาะจง นางณาลิน  วงศ์วารเตชะ นางณาลิน  วงศ์วารเตชะ เสนอราคาต่่าสุด 55/2562 ลว. 30/11/61
เอกสารในงานทะเบียนและบัตร ราคา 5,580  บาท ราคา 5,580.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

52 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 5,580.00              5,580.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิลันดา จักร์ปา น.ส.วิลันดา จักร์ปา เสนอราคาต่่าสุด 56/2562 ลว. 30/11/61
เอกสารในงานบุคลากร ราคา 5,580  บาท ราคา 5,580.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

53 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 5,580.00              5,580.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญาพัชร วงศ์มอก น.ส.กัญญาพัชร วงศ์มอก เสนอราคาต่่าสุด 57/2562 ลว. 30/11/61
เอกสารในงานพัฒนาชุมชน ราคา 5,580  บาท ราคา 5,580.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

54 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 5,580.00              5,580.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชรี  ทาจี น.ส.พัชรี  ทาจี เสนอราคาต่่าสุด 58/2562 ลว. 30/11/61
เอกสารในงานนิติกร ราคา 5,580  บาท ราคา 5,580.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

55 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 5,580.00              5,580.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาวดี   อินสุริยา น.ส.วิภาวดี   อินสุริยา เสนอราคาต่่าสุด 59/2562 ลว. 30/11/61
เอกสารในงานการศึกษา ราคา 5,580  บาท ราคา 5,580.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

56 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 5,580.00              5,580.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิการ์  พรมมาบุญ น.ส.กรรณิการ์  พรมมาบุญ เสนอราคาต่่าสุด 60/2562 ลว. 30/11/61
เอกสารในงานกองช่าง ราคา 5,580  บาท ราคา 5,580.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

57 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 5,580.00              5,580.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปนัดดา  อุบลศรี น.ส.ปนัดดา  อุบลศรี เสนอราคาต่่าสุด 61/2562 ลว. 30/11/61
เอกสารในงานสาธารณสุข ราคา 5,580  บาท ราคา 5,580.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

58 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 5,580.00              5,580.00 เฉพาะเจาะจง นางสายพิน  ยะนะโย นางสายพิน  ยะนะโย เสนอราคาต่่าสุด 62/2562 ลว. 30/11/61
สะอาดส่านักงานเทศบาล ราคา 5,580  บาท ราคา 580.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

59 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 5,580.00              5,580.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นุชนาฎ   ใจค่า น.ส.นุชนาฎ   ใจค่า เสนอราคาต่่าสุด 63/2562 ลว. 30/11/61
สะอาดส่านักงานเทศบาล ราคา 5,580  บาท ราคา 5,580.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

60 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 5,580.00              5,580.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรยุทธ  ทาจี นายธีรยุทธ  ทาจี เสนอราคาต่่าสุด 64/2562 ลว. 30/11/61
สะอาดศูนย์การเกษตร ราคา 5,580  บาท ราคา 5,580.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

61 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 5,580.00              5,580.00 เฉพาะเจาะจง นางภณิตา  สมแสวง นางภณิตา  สมแสวง เสนอราคาต่่าสุด 65/2562 ลว. 30/11/61
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคา 5,580  บาท ราคา 5,580.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

62 จ้างเหมาบริการสนับสนุน 5,580.00              5,580.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ  จอมฟอง นางอุไรวรรณ  จอมฟอง เสนอราคาต่่าสุด 66/2562 ลว. 30/11/61
การสอนอนุบาล 2 ราคา 5,580  บาท ราคา 5,580.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
63 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ 5,580.00              5,580.00 เฉพาะเจาะจง นายจาบ  กันชุม นายจาบ  กันชุม เสนอราคาต่่าสุด 67/2562 ลว. 30/11/61

ไฟฟ้าภายในต่าบลสันดอนแก้ว ราคา 5,580  บาท ราคา 5,580.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

64 จ้างเหมาบริการดูแลรักษา 5,580.00              5,580.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงศ์  ฟ่อนชมภู นายวัชรพงศ์  ฟ่อนชมภู เสนอราคาต่่าสุด 68/2562 ลว. 30/11/61
ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 8 ราคา 5,580  บาท ราคา 5,580.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

65 จ้างเหมาบริการดูแลรักษา 5,580.00              5,580.00 เฉพาะเจาะจง นายเจติพงษ์  ปินตาวงศ์ นายเจติพงษ์  ปินตาวงศ์ เสนอราคาต่่าสุด 69/2562 ลว. 30/11/61
ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 3 ราคา 5,580  บาท ราคา 5,580.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

66 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร 5,580.00              5,580.00 เฉพาะเจาะจง นางทัศน์วรรณ   เทพเถา นางทัศน์วรรณ   เทพเถา เสนอราคาต่่าสุด 70/2562 ลว. 30/11/61
กลางวันโรงเรียนอนุบาล ราคา 5,580  บาท ราคา 5,580.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

67 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร 5,580.00              5,580.00 เฉพาะเจาะจง นางฟองค่า   นะนันวี นางฟองค่า   นะนันวี เสนอราคาต่่าสุด 71/2562 ลว. 30/11/61
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคา 5,580  บาท ราคา 5,580.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

68 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 7,440.00              7,440.00          เฉพาะเจาะจง นายอินปัน  อินจันทร์ นายอินปัน  อินจันทร์ เสนอราคาต่่าสุด 72/2562 ลว. 30/11/61
สะอาดและเก็บขยะในต่าบล ราคา 7,440  บาท ราคา 7,440.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

69 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 7,440.00              7,440.00          เฉพาะเจาะจง นายน่ัน  นันตา นายน่ัน  นันตา เสนอราคาต่่าสุด 73/2562 ลว. 30/11/61
สะอาดและเก็บขยะในต่าบล ราคา 7,440  บาท ราคา 7,440.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

70 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 7,440.00              7,440.00          เฉพาะเจาะจง นายสุพล  ศรีจันทร์ นายสุพล  ศรีจันทร์ เสนอราคาต่่าสุด 74/2562 ลว. 30/11/61
สะอาดและเก็บขยะในต่าบล ราคา 7,440  บาท ราคา 7,440.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

71 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 7,440.00              7,440.00          เฉพาะเจาะจง นายสุริโย  มโนเรือน นายสุริโย  มโนเรือน เสนอราคาต่่าสุด 75/2562 ลว. 30/11/61
สะอาดและเก็บขยะในต่าบล ราคา 7,440  บาท ราคา 7,440.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

72 จ้างเหมาบริการวางฏีกาจ่าย 5,580.00              5,580.00 เฉพาะเจาะจง นางปัณฑิตา  หล้าเมือง นางปัณฑิตา  หล้าเมือง เสนอราคาต่่าสุด 76/2562 ลว. 30/11/61
ตรวจรับในระบบE-laas ราคา 5,580  บาท ราคา 5,580.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

73 ซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 45,000.00            45,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ่ากัด สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด 77/2562 ลว. 30/11/61
เดือน ธ.ค. ราคา 45,000 บาท ราคา 45,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

71 ซื อชุดอุปกรณ์การเรียน DLTV 30,700.00            30,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.สอาดกรุ๊ป จ่ากัด บ.สอาดกรุ๊ป จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด 3/2562 ลว. 6/12/61
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.สิริราช ราคา  30,700  บาท ราคา 30,700.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

75 ซื อชุดอุปกรณ์การเรียน DLTV 30,700.00            30,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.สอาดกรุ๊ป จ่ากัด บ.สอาดกรุ๊ป จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด  4/2562 ลว.6/12/61
โรงเรียนอนุบายทต.สิริราช ราคา  30,700  บาท ราคา 30,700.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
76 ซื อยางรถยนต์ กบ 3662 14,000.00            14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรยางยนต์ ร้านภัทรยางยนต์ เสนอราคาต่่าสุด  28/2562 ลว.13/12/61

ราคา  14,000  บาท ราคา 14,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

77 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,910.00              1,910.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ เสนอราคาต่่าสุด 29/2562 ลว.13/12/61
ราคา  1,910  บาท ราคา 1,910.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

78 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,500.00              4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ เสนอราคาต่่าสุด 31/2562 ลว.14/12/61
ราคา  4,500  บาท ราคา 4,500.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

79 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่ท่ี 8 499,000.00          460,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธารธาราลัยเชียงใหม่จ่ากัด บ.ธารธาราลัยเชียงใหม่จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด  5/2562 ลว. 18/12/61
ราคา  459,900  บาท ราคา 459,900.00      คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

80 จ้างท่าป้ายประชาสัมพันธ์ 8,950.00              8,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็นป้ายสวยดีไซน์ ร้านพีเอ็นป้ายสวยดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด 38/2562 ลว.25/12/61
(เทศกาลวันปีใหม่) ราคา  8,860  บาท ราคา 8,860.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

81 ซื อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ 9,880.00              9,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรือง ร้านรุ่งเรือง เสนอราคาต่่าสุด  39/2562 ลว.27/12/61
ราคา  9,880  บาท ราคา 9,880.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

82 ซื อวัสดุกีฬา 8,997.00              8,997.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด  40/2562 ลว.20/12/61
ราคา 4,997  บาท ราคา 4,997.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

83 ซื อน ่าด่ืม(โครงการแข่งขันกีฬา) 2,500.00              2,500.00          เฉพาะเจาะจง นางบุญ หลวงชุมภู นางบุญ หลวงชุมภู เสนอราคาต่่าสุด  41/2562 ลว.20/12/61
ราคา  2,500  บาท ราคา 2,500.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

84 จ้างเหมาท่าป้ายโครงการวันเด็ก 3,300.00              3,300.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็นป้ายสวยดีไซน์ ร้านพีเอ็นป้ายสวยดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด 42/2562 ลว.24/12/61
แห่งชาติ ราคา  3,300  บาท ราคา 3,300.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

85 ซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 45,000.00            45,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ่ากัด สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด 78/2562 ลว. 28/12/61
เดือน ม.ค. ราคา 45,000 บาท ราคา 45,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

86 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 6,820.00              6,820.00          เฉพาะเจาะจง นายศรีนวล  วงศ์เป็ง นายศรีนวล  วงศ์เป็ง เสนอราคาต่่าสุด 79/2562 ลว. 28/12/61
สะอาดบริเวณน ่าตกห้วยอ้อ ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

87 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 6,820.00              6,820.00          เฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์ วงศ์มา นายเอกรินทร์ วงศ์มา เสนอราคาต่่าสุด 80/2562 ลว. 28/12/61
เอกสารในงานป้องกันฯ ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

88 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 6,820.00              6,820.00          เฉพาะเจาะจง นางณาลิน  วงศ์วารเตชะ นางณาลิน  วงศ์วารเตชะ เสนอราคาต่่าสุด 81/2562 ลว. 28/12/61
เอกสารในงานทะเบียนและบัตร ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
89 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 6,820.00              6,820.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิลันดา จักร์ปา น.ส.วิลันดา จักร์ปา เสนอราคาต่่าสุด 82/2562 ลว. 28/12/61

เอกสารในงานบุคลากร ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

90 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 6,820.00              6,820.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญาพัชร วงศ์มอก น.ส.กัญญาพัชร วงศ์มอก เสนอราคาต่่าสุด 83/2562 ลว. 28/12/61
เอกสารในงานพัฒนาชุมชน ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

91 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 6,820.00              6,820.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชรี  ทาจี น.ส.พัชรี  ทาจี เสนอราคาต่่าสุด 84/2562 ลว. 28/12/61
เอกสารในงานนิติกร ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

92 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 6,820.00              6,820.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาวดี   อินสุริยา น.ส.วิภาวดี   อินสุริยา เสนอราคาต่่าสุด 85/2562 ลว. 28/12/61
เอกสารในงานการศึกษา ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

93 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 6,820.00              6,820.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิการ์  พรมมาบุญ น.ส.กรรณิการ์  พรมมาบุญ เสนอราคาต่่าสุด 86/2562 ลว. 28/12/61
เอกสารในงานกองช่าง ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

94 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 6,820.00              6,820.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปนัดดา  อุบลศรี น.ส.ปนัดดา  อุบลศรี เสนอราคาต่่าสุด 87/2562 ลว. 28/12/61
เอกสารในงานสาธารณสุข ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

95 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 6,820.00              6,820.00 เฉพาะเจาะจง นางสายพิน  ยะนะโย นางสายพิน  ยะนะโย เสนอราคาต่่าสุด 88/2562 ลว. 28/12/61
สะอาดส่านักงานเทศบาล ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

96 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 6,820.00              6,820.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรนิชา  ทะนันไชย น.ส.อรนิชา  ทะนันไชย เสนอราคาต่่าสุด 89/2562 ลว. 28/12/61
สะอาดส่านักงานเทศบาล ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

97 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 6,820.00              6,820.00 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  กองสุผล นายยงยุทธ  กองสุผล เสนอราคาต่่าสุด 90/2562 ลว. 28/12/61
สะอาดศูนย์การเกษตร ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

98 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 6,820.00              6,820.00          เฉพาะเจาะจง นางภณิตา  สมแสวง นางภณิตา  สมแสวง เสนอราคาต่่าสุด 91/2562 ลว. 28/12/61
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

99 จ้างเหมาบริการสนับสนุน 6,820.00              6,820.00          เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ  จอมฟอง นางอุไรวรรณ  จอมฟอง เสนอราคาต่่าสุด 92/2562 ลว. 28/12/61
การสอนอนุบาล 2 ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

100 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ 6,820.00              6,820.00          เฉพาะเจาะจง นายจาบ  กันชุม นายจาบ  กันชุม เสนอราคาต่่าสุด 93/2562 ลว. 28/12/61
ไฟฟ้าภายในต่าบลสันดอนแก้ว ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

101 จ้างเหมาบริการดูแลรักษา 6,820.00              6,820.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงศ์  ฟ่อนชมภู นายวัชรพงศ์  ฟ่อนชมภู เสนอราคาต่่าสุด 94/2562 ลว. 28/12/61
ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 8 ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
102 จ้างเหมาบริการดูแลรักษา 6,820.00              6,820.00          เฉพาะเจาะจง นายเจติพงษ์  ปินตาวงศ์ นายเจติพงษ์  ปินตาวงศ์ เสนอราคาต่่าสุด 95/2562 ลว. 28/12/61

ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 3 ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

103 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร 6,820.00              6,820.00          เฉพาะเจาะจง นางทัศน์วรรณ   เทพเถา นางทัศน์วรรณ   เทพเถา เสนอราคาต่่าสุด 96/2562 ลว. 28/12/61
กลางวันโรงเรียนอนุบาล ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

104 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร 6,820.00              6,820.00          เฉพาะเจาะจง นางฟองค่า   นะนันวี นางฟองค่า   นะนันวี เสนอราคาต่่าสุด 97/2562 ลว. 28/12/61
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

105 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 6,820.00              6,820.00          เฉพาะเจาะจง นายอินปัน  อินจันทร์ นายอินปัน  อินจันทร์ เสนอราคาต่่าสุด 98/2562 ลว. 28/12/61
สะอาดและเก็บขยะในต่าบล ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

106 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 6,820.00              6,820.00          เฉพาะเจาะจง นายน่ัน  นันตา นายน่ัน  นันตา เสนอราคาต่่าสุด 99/2562 ลว. 28/12/61
สะอาดและเก็บขยะในต่าบล ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

107 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 6,820.00              6,820.00          เฉพาะเจาะจง นายสุพล  ศรีจันทร์ นายสุพล  ศรีจันทร์ เสนอราคาต่่าสุด 100/2562 ลว.28/12/61
สะอาดและเก็บขยะในต่าบล ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

108 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 6,820.00              6,820.00          เฉพาะเจาะจง นายสุริโย  มโนเรือน นายสุริโย  มโนเรือน เสนอราคาต่่าสุด 101/2562 ลว.28/12/61
สะอาดและเก็บขยะในต่าบล ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

109 จ้างเหมาบริการวางฏีกาจ่าย 6,820.00              6,820.00          เฉพาะเจาะจง นางปัณฑิตา  หล้าเมือง นางปัณฑิตา  หล้าเมือง เสนอราคาต่่าสุด 102/2562 ลว.28/12/61
ตรวจรับในระบบE-laas ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

110 จ้างเหมาบริการจัดท่าและจัดเก็บ 6,820.00              6,820.00          เฉพาะเจาะจง นายธนันชัย  ผาบสายยาน นายธนันชัย  ผาบสายยาน เสนอราคาต่่าสุด 103/2562 ลว.28/12/62
เอกสารงานวิเคราะห์นโยบายฯ ราคา 6,820  บาท ราคา 6,820.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

111 จ้างเหมาจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์ 3,300.00              3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็นป้ายสวยดีไซน์ ร้านพีเอ็นป้ายสวยดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด 43/2562 ลว. 4/1/62
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ราคา  3,300  บาท ราคา 3,300.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

112 จัดซื อน ่าด่ืมโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2,000.00              2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญ หลวงชมภู นางบุญ หลวงชมภู เสนอราคาต่่าสุด  44/2562 ลว.7/1/62
ราคา  3,000  บาท ราคา 3,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

113 ซื อวัสดุส่านักงาน 11,920.00            11,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด  46/2562 ลว.7/1/62
ราคา  11,920  บาท ราคา 11,920.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

114 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,080.00            10,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 47/2562 ลว.7/1/62
ราคา  10,080  บาท ราคา 10,080.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
115 ซื อวัสดุโครงการวันเด็กแห่งชาติ 24,500.00            24,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 48/2562 ลว.10/1/62

ราคา  24,500  บาท ราคา 24,500.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

116 จ้างเหมารถแทรคเตอร์ปรับเกล่ีย 4,788.00              4,788.00 เฉพาะเจาะจง นายอินจันทร์  ป้อตะมา นายอินจันทร์  ป้อตะมา เสนอราคาต่่าสุด  49/2562 ลว. 10/1/62
บ่อขยะ ราคา  4,788  บาท ราคา 4,788.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

117 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 9,758.40              9,758.40 เฉพาะเจาะจง ร้านกลการออโต้คาร์ ร้านกลการออโต้คาร์ เสนอราคาต่่าสุด 51/2562 ลว.14/1/62
ราคา  9,758.40 บาท ราคา 9,758.40          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

118 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 5,255.00              5,255.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ บ.เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ เสนอราคาต่่าสุด  52/2562 ลว.16/1/62
หมายเลขทะเบียน กบ 3662 ราคา  5,255  บาท ราคา 5,255.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

119 จัดซื อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 43,000.00            43,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.น ่าล้อมการไฟฟ้า หจก.น ่าล้อมการไฟฟ้า เสนอราคาต่่าสุด  53/2562 ลว.18/1/62
ราคา 43,000  บาท ราคา 43,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

120 จ้างเหมาท่าป้ายประชาสัมพันธ์ 4,300.00              4,300.00          เฉพาะเจาะจง หจก.แม็กซิม่ัม หจก.แม็กซิม่ัม เสนอราคาต่่าสุด  54/2562 ลว.18/1/62
ราคา  4,300  บาท ราคา 4,300.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

121 จัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 4,252.00              4,252.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 55/2562 ลว.24/1/62
ราคา  4,252  บาท ราคา 4,252.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

122 ซื อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,120.00              1,120.00          เฉพาะเจาะจง หจก.น ่าล้อมการไฟฟ้า หจก.น ่าล้อมการไฟฟ้า เสนอราคาต่่าสุด  56/2562 ลว.22/1/62
ราคา 1,120  บาท ราคา 1,120.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

123 ซื อวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 3,660.00              3,660.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด  57/2562 ลว.28/1/62
ราคา 3,660  บาท ราคา 3,660.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

124 ซื อน ่าด่ืมและน ่าแข็งโครงการ 1,100.00              1,100.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด  59/2562 ลว.28/1/62
TO BE NUMBERVAN ราคา 1,100  บาท ราคา 1,100.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

125 ซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 45,000.00            45,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ่ากัด สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด 104/2562 ลว. 31/1/62
เดือน ก.พ. ราคา 45,000 บาท ราคา 45,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

126 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 5,890.00              5,890.00          เฉพาะเจาะจง นายศรีนวล  วงศ์เป็ง นายศรีนวล  วงศ์เป็ง เสนอราคาต่่าสุด 105/2562 ลว. 31/1/62
สะอาดบริเวณน ่าตกห้วยอ้อ ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

127 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 5,890.00              5,890.00          เฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์ วงศ์มา นายเอกรินทร์ วงศ์มา เสนอราคาต่่าสุด 106/2562 ลว. 31/1/62
เอกสารในงานป้องกันฯ ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
128 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 5,890.00              5,890.00          เฉพาะเจาะจง นางณาลิน  วงศ์วารเตชะ นางณาลิน  วงศ์วารเตชะ เสนอราคาต่่าสุด 107/2562 ลว. 31/1/62

เอกสารในงานทะเบียนและบัตร ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

129 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 5,890.00              5,890.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิลันดา จักร์ปา น.ส.วิลันดา จักร์ปา เสนอราคาต่่าสุด 108/2562 ลว. 31/1/62
เอกสารในงานบุคลากร ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

130 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 5,890.00              5,890.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญาพัชร วงศ์มอก น.ส.กัญญาพัชร วงศ์มอก เสนอราคาต่่าสุด 109/2562 ลว. 31/1/62
เอกสารในงานพัฒนาชุมชน ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

131 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 5,890.00              5,890.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชรี  ทาจี น.ส.พัชรี  ทาจี เสนอราคาต่่าสุด 110/2562 ลว. 31/1/62
เอกสารในงานนิติกร ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

132 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 5,890.00              5,890.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาวดี   อินสุริยา น.ส.วิภาวดี   อินสุริยา เสนอราคาต่่าสุด 111/2562 ลว. 31/1/62
เอกสารในงานการศึกษา ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

133 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 5,890.00              5,890.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิการ์  พรมมาบุญ น.ส.กรรณิการ์  พรมมาบุญ เสนอราคาต่่าสุด 112/2562 ลว. 31/1/62
เอกสารในงานกองช่าง ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

134 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 5,890.00              5,890.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปนัดดา  อุบลศรี น.ส.ปนัดดา  อุบลศรี เสนอราคาต่่าสุด 113/2562 ลว. 31/1/62
เอกสารในงานสาธารณสุข ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

135 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 5,890.00              5,890.00 เฉพาะเจาะจง นางสายพิน  ยะนะโย นางสายพิน  ยะนะโย เสนอราคาต่่าสุด 114/2562 ลว. 31/1/62
สะอาดส่านักงานเทศบาล ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

136 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 5,890.00              5,890.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรนิชา  ทะนันไชย น.ส.อรนิชา  ทะนันไชย เสนอราคาต่่าสุด 115/2562 ลว. 31/1/62
สะอาดส่านักงานเทศบาล ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

137 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 5,890.00              5,890.00 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  กองสุผล นายยงยุทธ  กองสุผล เสนอราคาต่่าสุด 116/2562 ลว. 31/1/62
สะอาดศูนย์การเกษตร ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

138 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 5,890.00              5,890.00          เฉพาะเจาะจง นางภณิตา  สมแสวง นางภณิตา  สมแสวง เสนอราคาต่่าสุด 117/2562 ลว. 31/1/62
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

139 จ้างเหมาบริการสนับสนุน 5,890.00              5,890.00          เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ  จอมฟอง นางอุไรวรรณ  จอมฟอง เสนอราคาต่่าสุด 118/2562 ลว. 31/1/62
การสอนอนุบาล 2 ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

140 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ 5,890.00              5,890.00          เฉพาะเจาะจง นายจาบ  กันชุม นายจาบ  กันชุม เสนอราคาต่่าสุด 119/2562 ลว. 31/1/62
ไฟฟ้าภายในต่าบลสันดอนแก้ว ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
141 จ้างเหมาบริการดูแลรักษา 5,890.00              5,890.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงศ์  ฟ่อนชมภู นายวัชรพงศ์  ฟ่อนชมภู เสนอราคาต่่าสุด 120/2562 ลว. 31/1/62

ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 8 ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

142 จ้างเหมาบริการดูแลรักษา 5,890.00              5,890.00          เฉพาะเจาะจง นายเจติพงษ์  ปินตาวงศ์ นายเจติพงษ์  ปินตาวงศ์ เสนอราคาต่่าสุด 121/2562 ลว. 31/1/62
ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 3 ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

143 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร 5,890.00              5,890.00          เฉพาะเจาะจง นางทัศน์วรรณ   เทพเถา นางทัศน์วรรณ   เทพเถา เสนอราคาต่่าสุด 122/2562 ลว. 31/1/62
กลางวันโรงเรียนอนุบาล ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

144 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร 5,890.00              5,890.00          เฉพาะเจาะจง นางฟองค่า   นะนันวี นางฟองค่า   นะนันวี เสนอราคาต่่าสุด 123/2562 ลว. 31/1/62
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

145 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 6,510.00              6,510.00          เฉพาะเจาะจง นายอินปัน  อินจันทร์ นายอินปัน  อินจันทร์ เสนอราคาต่่าสุด 124/2562 ลว. 31/1/62
สะอาดและเก็บขยะในต่าบล ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

146 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 6,510.00              6,510.00          เฉพาะเจาะจง นายน่ัน  นันตา นายน่ัน  นันตา เสนอราคาต่่าสุด 125/2562 ลว. 31/1/62
สะอาดและเก็บขยะในต่าบล ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

147 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 6,510.00              6,510.00          เฉพาะเจาะจง นายสุพล  ศรีจันทร์ นายสุพล  ศรีจันทร์ เสนอราคาต่่าสุด 126/2562 ลว.31/1/62
สะอาดและเก็บขยะในต่าบล ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

148 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 6,510.00              6,510.00          เฉพาะเจาะจง นายสุริโย  มโนเรือน นายสุริโย  มโนเรือน เสนอราคาต่่าสุด 127/2562 ลว.31/1/62
สะอาดและเก็บขยะในต่าบล ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

149 จ้างเหมาบริการวางฏีกาจ่าย 5,890.00              5,890.00          เฉพาะเจาะจง นางปัณฑิตา  หล้าเมือง นางปัณฑิตา  หล้าเมือง เสนอราคาต่่าสุด 128/2562 ลว.31/1/62
ตรวจรับในระบบE-laas ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

150 จ้างเหมาบริการจัดท่าและจัดเก็บ 5,890.00              5,890.00          เฉพาะเจาะจง นายธนันชัย  ผาบสายยาน นายธนันชัย  ผาบสายยาน เสนอราคาต่่าสุด 129/2562 ลว.31/1/62
เอกสารงานวิเคราะห์นโยบายฯ ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

151 ซื อวัสดุส่านักงาน 7,450.00              7,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 59/2562 ลว. 5/2/62
ราคา  7,450  บาท ราคา 7,450.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

152 จัดจ้างท่าตรายาง 1,480.00              1,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา เสนอราคาต่่าสุด  60/2562 ลว.13/2/62
ราคา  1,480  บาท ราคา 1,480.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

153 จ้างประกอบอาหารกลางวัน 1,650.00              1,650.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทร์สม ปินตาวงศ์ นางจันทร์สม ปินตาวงศ์ เสนอราคาต่่าสุด  61/2562 ลว.14/2/62
ราคา  1,650  บาท ราคา 1,650.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
154 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,930.00              5,930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 62/2562 ลว.14/2/62

ราคา  5,930  บาท ราคา 5,930.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

155 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 700.00                700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต่ิงโฆษณา ร้านต่ิงโฆษณา เสนอราคาต่่าสุด 63/2562 ลว.15/2/62
ราคา  700  บาท ราคา 700.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

156 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 360.00                360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต่ิงโฆษณา ร้านต่ิงโฆษณา เสนอราคาต่่าสุด  64/2562 ลว. 20/2/62
ราคา  360  บาท ราคา 360.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

157 ซื อวัสดุก่อสร้าง 1,750.00              1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรศักด์ิพาณิชย์ ร้านธีรศักด์ิพาณิชย์ เสนอราคาต่่าสุด 65/2562 ลว.20/2/62
ราคา  1,750 บาท ราคา  1,750.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

158 จ้างท่าป้ายปิดประกาศเก่ียวกับการ 29,700.00            29,700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านข้าววัสดุก่อสร้าง ร้านข้าววัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต่่าสุด 66/2562 ลว.21/2/62
เลือกตั ง ราคา  29,700  บาท ราคา  29,700.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

159 ซื อวัสดุส่านักงาน 2,479.00              2,479.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด  67/2562 ลว.21/2/62
ราคา 2,479  บาท ราคา 2,479.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

160 จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง 1,000.00              1,000.00          เฉพาะเจาะจง นางบุญถม  หูทิพย์ นางบุญถม  หูทิพย์ เสนอราคาต่่าสุด  68/2562 ลว.22/2/62
ราคา  1,000  บาท ราคา  1,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

161 จ้างเหมาจัดท่าอาหารกลางวัน 1,000.00              1,000.00          เฉพาะเจาะจง นางจันทร์ฟอง  วันสูง นางจันทร์ฟอง  วันสูง เสนอราคาต่่าสุด 69/2562 ลว.22/2/62
ราคา  1,000  บาท ราคา 1,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

162 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน ่า 9,908.20              9,908.20          เฉพาะเจาะจง ร้านกลการออโต้คาร์ ร้านกลการออโต้คาร์ เสนอราคาต่่าสุด  70/2562 ลว.22/2/62
ราคา 9,908.20  บาท ราคา 9,908.20          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

163 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและ 4,000.00              4,000.00          เฉพาะเจาะจง นางบุญย่ิง  เต็มบุญ นางบุญย่ิง  เต็มบุญ เสนอราคาต่่าสุด  71/2562 ลว.25/2/62
เคร่ืองด่ืม (โครงการอบรมแนวกันไฟ) ราคา 4,000  บาท ราคา 4,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

164 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 1,360.00              1,360.00          เฉพาะเจาะจง ร้านบีเจพริ นติ ง ร้านบีเจพริ นติ ง เสนอราคาต่่าสุด  72/2562 ลว.25/2/62
(โครงการอบรมแนวกันไฟ) ราคา 1,360  บาท ราคา 1,360.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

165 ซื อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมแนว 10,850.00            10,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัชรีเอ็นเตอร์ไพร์ ร้านพัชรีเอ็นเตอร์ไพร์ เสนอราคาต่่าสุด 73/2562 ลว. 25/2/62
กันไฟ ราคา 10,850 บาท ราคา 10,850.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

166 ซื อป๊ัมน ่าอัตโนมัติ 15,000.00            15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธารธาลาลัยเชียงใหม่จ่ากัด บ.ธารธาลาลัยเชียงใหม่จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด 74/2562 ลว.27/2/62
ราคา 14,800  บาท ราคา 14,800.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
167 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 5,890.00              5,890.00          เฉพาะเจาะจง นายศรีนวล  วงศ์เป็ง นายศรีนวล  วงศ์เป็ง เสนอราคาต่่าสุด 130/2562 ลว. 28/2/62

สะอาดบริเวณน ่าตกห้วยอ้อ ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

168 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 5,890.00              5,890.00          เฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์ วงศ์มา นายเอกรินทร์ วงศ์มา เสนอราคาต่่าสุด 131/2562 ลว. 28/2/62
เอกสารในงานป้องกันฯ ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

169 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 5,890.00              5,890.00          เฉพาะเจาะจง นางณาลิน  วงศ์วารเตชะ นางณาลิน  วงศ์วารเตชะ เสนอราคาต่่าสุด 132/2562 ลว. 28/2/62
เอกสารในงานทะเบียนและบัตร ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

170 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 5,890.00              5,890.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิลันดา จักร์ปา น.ส.วิลันดา จักร์ปา เสนอราคาต่่าสุด 133/2562 ลว. 28/2/62
เอกสารในงานบุคลากร ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

172 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 5,890.00              5,890.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญาพัชร วงศ์มอก น.ส.กัญญาพัชร วงศ์มอก เสนอราคาต่่าสุด 134/2562 ลว. 28/2/62
เอกสารในงานพัฒนาชุมชน ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

173 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 5,890.00              5,890.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชรี  ทาจี น.ส.พัชรี  ทาจี เสนอราคาต่่าสุด 135/2562 ลว. 28/2/62
เอกสารในงานนิติกร ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

174 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 5,890.00              5,890.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาวดี   อินสุริยา น.ส.วิภาวดี   อินสุริยา เสนอราคาต่่าสุด 136/2562 ลว. 28/2/62
เอกสารในงานการศึกษา ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

175 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 5,890.00              5,890.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิการ์  พรมมาบุญ น.ส.กรรณิการ์  พรมมาบุญ เสนอราคาต่่าสุด 137/2562 ลว. 28/2/62
เอกสารในงานกองช่าง ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

176 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 5,890.00              5,890.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปนัดดา  อุบลศรี น.ส.ปนัดดา  อุบลศรี เสนอราคาต่่าสุด 138/2562 ลว. 28/2/62
เอกสารในงานสาธารณสุข ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

177 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 5,890.00              5,890.00 เฉพาะเจาะจง นางสายพิน  ยะนะโย นางสายพิน  ยะนะโย เสนอราคาต่่าสุด 139/2562 ลว. 28/2/62
สะอาดส่านักงานเทศบาล ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

178 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 5,890.00              5,890.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรนิชา  ทะนันไชย น.ส.อรนิชา  ทะนันไชย เสนอราคาต่่าสุด 140/2562 ลว. 28/2/62
สะอาดส่านักงานเทศบาล ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

179 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 5,890.00              5,890.00 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  กองสุผล นายยงยุทธ  กองสุผล เสนอราคาต่่าสุด 141/2562 ลว. 28/2/62
สะอาดศูนย์การเกษตร ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

180 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 5,890.00              5,890.00          เฉพาะเจาะจง นางภณิตา  สมแสวง นางภณิตา  สมแสวง เสนอราคาต่่าสุด 142/2562 ลว. 28/2/62
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
181 จ้างเหมาบริการสนับสนุน 5,890.00              5,890.00          เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ  จอมฟอง นางอุไรวรรณ  จอมฟอง เสนอราคาต่่าสุด 143/2562 ลว. 28/2/62

การสอนอนุบาล 2 ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

182 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ 5,890.00              5,890.00          เฉพาะเจาะจง นายจาบ  กันชุม นายจาบ  กันชุม เสนอราคาต่่าสุด 144/2562 ลว. 28/2/62
ไฟฟ้าภายในต่าบลสันดอนแก้ว ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

183 จ้างเหมาบริการดูแลรักษา 5,890.00              5,890.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงศ์  ฟ่อนชมภู นายวัชรพงศ์  ฟ่อนชมภู เสนอราคาต่่าสุด 145/2562 ลว. 28/2/62
ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 8 ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

184 จ้างเหมาบริการดูแลรักษา 5,890.00              5,890.00          เฉพาะเจาะจง นายเจติพงษ์  ปินตาวงศ์ นายเจติพงษ์  ปินตาวงศ์ เสนอราคาต่่าสุด 146/2562 ลว. 28/2/62
ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 3 ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

185 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร 5,890.00              5,890.00          เฉพาะเจาะจง นางทัศน์วรรณ   เทพเถา นางทัศน์วรรณ   เทพเถา เสนอราคาต่่าสุด 147/2562 ลว. 28/2/62
กลางวันโรงเรียนอนุบาล ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

186 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร 5,890.00              5,890.00          เฉพาะเจาะจง นางฟองค่า   นะนันวี นางฟองค่า   นะนันวี เสนอราคาต่่าสุด 148/2562 ลว. 28/2/62
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

187 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 6,510.00              6,510.00          เฉพาะเจาะจง นายอินปัน  อินจันทร์ นายอินปัน  อินจันทร์ เสนอราคาต่่าสุด 149/2562 ลว. 28/2/62
สะอาดและเก็บขยะในต่าบล ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

188 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 6,510.00              6,510.00          เฉพาะเจาะจง นายน่ัน  นันตา นายน่ัน  นันตา เสนอราคาต่่าสุด 150/2562 ลว. 28/2/62
สะอาดและเก็บขยะในต่าบล ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

189 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 6,510.00              6,510.00          เฉพาะเจาะจง นายสุพล  ศรีจันทร์ นายสุพล  ศรีจันทร์ เสนอราคาต่่าสุด 151/2562 ลว. 28/2/62
สะอาดและเก็บขยะในต่าบล ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

190 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 6,510.00              6,510.00          เฉพาะเจาะจง นายสุริโย  มโนเรือน นายสุริโย  มโนเรือน เสนอราคาต่่าสุด 152/2562 ลว. 28/2/62
สะอาดและเก็บขยะในต่าบล ราคา 6,510  บาท ราคา 6,510.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

191 จ้างเหมาบริการวางฏีกาจ่าย 5,890.00              5,890.00          เฉพาะเจาะจง นางปัณฑิตา  หล้าเมือง นางปัณฑิตา  หล้าเมือง เสนอราคาต่่าสุด 153/2562 ลว. 28/2/62
ตรวจรับในระบบE-laas ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

192 จ้างเหมาบริการจัดท่าและจัดเก็บ 5,890.00              5,890.00          เฉพาะเจาะจง นายธนันชัย  ผาบสายยาน นายธนันชัย  ผาบสายยาน เสนอราคาต่่าสุด 154/2562 ลว. 28/2/62
เอกสารงานวิเคราะห์นโยบายฯ ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

193 ซื อน ่ามันเชื อเพลิงเดือน มี.ค. 62 45,000.00            45,000.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ท่า จ่ากัด สหกรณ์การเกษตรแม่ท่า จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด 155/2562 ลว. 28/2/62
ราคา 45,000  บาท ราคา 45,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
194 จ้างท่าป้ายไวนิล โครงการสตรี 360.00                360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต่ิงโฆษณา ร้านต่ิงโฆษณา เสนอราคาต่่าสุด 75/2562 ลว. 4/3/62

ราคา  360  บาท ราคา 360.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

195 จ้างเหมาท่าอาหารว่าง 2,800.00              2,800.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญถม หูทิพย์ นางบุญถม หูทิพย์ เสนอราคาต่่าสุด  76/2562 ลว.4/3/62
โครงการส่งเสริมวันสตรี ราคา  2,800  บาท ราคา 2,800.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

196 จ้างประกอบอาหารกลางวัน 4,000.00              4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทร์ฟอง วันสูง นางจันทร์ฟอง วันสูง เสนอราคาต่่าสุด  77/2562 ลว.4/3/62
โครงการส่งเสริมวันสตรี ราคา  4,000  บาท ราคา 4,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

197 ซื อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) 69,246.00            69,246.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขันแก้วก่อสร้าง หจก.ขันแก้วก่อสร้าง เสนอราคาต่่าสุด 78/2562 ลว.4/3/62
ราคา  69,246  บาท ราคา 69,246.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

198 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 3,327.70              3,327.70 เฉพาะเจาะจง ร้านกลการออโต้คาร์ ร้านกลการออโต้คาร์ เสนอราคาต่่าสุด 79/2562 ลว.5/3/62
ราคา  3,327.70  บาท ราคา 3,327.70          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

199 จ้างจัดท่าแผนท่ีภาษี 90,000.00            90,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.นอร์ทเมท บ.นอร์ทแมท เสนอราคาต่่าสุด 80/2562 ลว. 5/3/62
ราคา  90,000  บาท ราคา 90,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

200 ซื อวัสดุก่อสร้าง 700.00                700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวรยุทธก่อสร้าง ร้านธีรศักด์ิพาณิชย์ เสนอราคาต่่าสุด 85/2562 ลว.8/3/62
ราคา  700 บาท ราคา 700.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

201 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,340.00              9,340.00          เฉพาะเจาะจง ร้านรักษ์กมล ร้านรักษ์กมล เสนอราคาต่่าสุด 89/2562 ลว.12/3/62
ราคา  9,340  บาท ราคา 9,340.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

201 ก่อสร้างพนังหินเรียงริมห้วย 569,400.00          400,000.00 e-bidding หจก.เจริญก่อสร้าง 2559 หจก.เจริญก่อสร้าง 2560 เสนอราคาต่่าสุด 6/2562 ลว.13/3/62
แม่สัก หมู่ท่ี 6 ราคา  359,000  บาท ราคา 359,000.00      คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

202 จ้างเหมาท่าป้ายประชาสัมพันธ์ 4,950.00              4,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็มป้ายสวยดีไซน์ ร้านพีเอ็มป้ายสวยดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด  90/2562 ลว.14/3/62
ราคา 4,950  บาท ราคา 4,950.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

203 ซื อยางรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) 15,729.00            15,729.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกลการออโต้คาร์ ร้านกลการออโต้คาร์ เสนอราคาต่่าสุด  91/2562 ลว.14/3/62
ราคา  15,729  บาท ราคา  15,729.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

204 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ 550.00                550.00            เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ทะใหม่ยนต์ ร้านแม่ทะใหม่ยนต์ เสนอราคาต่่าสุด 92/2562 ลว.14/3/62
ราคา  550  บาท ราคา 550.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

205 จ้างเหมาเคร่ืองขยายเสียง 4,200.00              4,200.00          เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  ค่าท้าว นายเจริญ  ค่าท้าว เสนอราคาต่่าสุด  93/2562 ลว.15/3/62
(โครงการสงน ่าพระธาตุ ม.7) ราคา 4,200  บาท ราคา 4,200.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
206 จ้างเหมาประกอบอาหาร 900.00                900.00            เฉพาะเจาะจง นางปราณีย์ สุพรรณ นางปราณีย์ สุพรรณ เสนอราคาต่่าสุด  94/2562 ลว.15/3/62

(โครงการสงน ่าพระธาตุ ม.7) ราคา 900  บาท ราคา 900.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

207 ซื อวัสดุไฟฟ้า 2,073.00              2,073.00          เฉพาะเจาะจง หจก.น ่าล้อมการไฟฟ้า หจก.น ่าล้อมการไฟฟ้า เสนอราคาต่่าสุด  95/2562 ลว.15/3/62
ราคา 2,073  บาท ราคา 2,073.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

208 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,120.00              9,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 96/2562 ลว. 15/3/62
ราคา 9,120 บาท ราคา 9,120.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

209 ซื อยางรถยนต์ 15,729.00            15,729.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกลการออโต้คาร์ ร้านกลการออโต้คาร์ เสนอราคาต่่าสุด 97/2562 ลว.21/3/62
ราคา 15,500  บาท ราคา 15,500.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

210 จ้างเหมาประกอบอาหาร 900.00                900.00            เฉพาะเจาะจง น.ส.จิรัฐติกาล ทองเตจา น.ส.จิรัฐติกาล ทองเตจา เสนอราคาต่่าสุด 98/2562 ลว. 22/3/62
(โครงการน ่าบ่อริน) ราคา  900  บาท ราคา 900.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

211 จ้างเหมาจัดสถานท่ี 2,200.00              2,200.00          เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  วงศ์ษา นายวิเชียร  วงศ์ษา เสนอราคาต่่าสุด 99/2562 ลว. 22/3/62
(โครงการน ่าบ่อริน) ราคา 2,200  บาท ราคา 2,200.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

212 ค่าจัดซื อวัสดุตกแต่ง 2,000.00              2,000.00          เฉพาะเจาะจง นายถาวร  บุตรพิชัย นายถาวร บุตรพิชัย เสนอราคาต่่าสุด 100/2562 ลว. 22/3/62
(ครงการน ่าบ่อริน) ราคา 2,000  บาท ราคา 2,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

213 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 350.00                350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีซีพรีเมียมคอมพิวเตอร์ หจก.ทีซีพรีเมียมคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต่่าสุด 102/2562 ลว.25/3/62
ราคา 350  บาท ราคา 350.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

214 จ้างเหมาบริการวางฏีกาจ่าย 35,960.00            35,960.00        เฉพาะเจาะจง นางปัณฑิตา  หล้าเมือง นางปัณฑิตา  หล้าเมือง เสนอราคาต่่าสุด 103/2562 ลว. 28/3/62
ตรวจรับในระบบE-laas เม.ย.-ก.ย. ราคา 35,960  บาท ราคา 35,960.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

215 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 35,960.00            35,960.00        เฉพาะเจาะจง นายศรีนวล  วงศ์เป็ง นายศรีนวล  วงศ์เป็ง เสนอราคาต่่าสุด 104/2562 ลว. 28/3/62
สะอาดบริเวณน ่าตกห้วยอ้อ เม.ย.-ก.ย. ราคา 35,960  บาท ราคา 35,960.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

216 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 35,960.00            35,960.00        เฉพาะเจาะจง นายเอกรินทร์ วงศ์มา นายเอกรินทร์ วงศ์มา เสนอราคาต่่าสุด 105/2562 ลว. 28/3/62
เอกสารในงานป้องกันฯ เม.ย.-ก.ย. ราคา 35,960  บาท ราคา 35,960.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

217 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 35,960.00            35,960.00 เฉพาะเจาะจง นางสายพิน  ยะนะโย นางสายพิน  ยะนะโย เสนอราคาต่่าสุด 106/2562 ลว. 28/3/62
สะอาดส่านักงานเทศบาล เม.ย.-ก.ย. ราคา 35,960  บาท ราคา 35,960.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

218 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 35,960.00            5,890.00          เฉพาะเจาะจง นางณาลิน  วงศ์วารเตชะ นางณาลิน  วงศ์วารเตชะ เสนอราคาต่่าสุด 107/2562 ลว. 28/3/62
เอกสารในงานทะเบียนและบัตร เม.ย.-ก.ย. ราคา 35,960  บาท ราคา 35,960.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

และรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

 (8)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
219 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 35,960.00            35,960.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิลันดา จักร์ปา น.ส.วิลันดา จักร์ปา เสนอราคาต่่าสุด 108/2562 ลว. 28/3/62

เอกสารในงานบุคลากร เม.ย.-ก.ย. ราคา 35,960  บาท ราคา 35,960.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

220 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 35,960.00            35,960.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.กัญญาพัชร วงศ์มอก น.ส.กัญญาพัชร วงศ์มอก เสนอราคาต่่าสุด 109/2562 ลว. 28/3/62
เอกสารในงานพัฒนาชุมชน เม.ย.-ก.ย. ราคา 35,960  บาท ราคา 35,960.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

221 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 35,960.00            35,960.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชรี  ทาจี น.ส.พัชรี  ทาจี เสนอราคาต่่าสุด 110/2562 ลว. 28/3/62
เอกสารในงานนิติกร เม.ย.-ก.ย. ราคา 35,960  บาท ราคา 35,960.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

222 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 35,960.00            35,960.00 เฉพาะเจาะจง นายยงยุทธ  กองสุผล นายยงยุทธ  กองสุผล เสนอราคาต่่าสุด 111/2562 ลว. 28/3/62
สะอาดศูนย์การเกษตร เม.ย.-ก.ย. ราคา 35,960  บาท ราคา 35,960.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

223 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 35,960.00            35,960.00        เฉพาะเจาะจง นางภณิตา  สมแสวง นางภณิตา  สมแสวง เสนอราคาต่่าสุด 112/2562 ลว. 28/3/62
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เม.ย.-ก.ย. ราคา 35,960  บาท ราคา 35,960.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

224 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร 35,960.00            35,960.00        เฉพาะเจาะจง นางทัศน์วรรณ   เทพเถา นางทัศน์วรรณ   เทพเถา เสนอราคาต่่าสุด 113/2562 ลว. 28/3/62
กลางวันโรงเรียนอนุบาล เม.ย.-ก.ย. ราคา 35,960  บาท ราคา 35,960.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

225 จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร 35,960.00            35,960.00        เฉพาะเจาะจง นางฟองค่า   นะนันวี นางฟองค่า   นะนันวี เสนอราคาต่่าสุด 114/2562 ลว. 28/3/62
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เม.ย.-ก.ย. ราคา 35,960  บาท ราคา 35,960.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

226 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 35,960.00            35,960.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.วิภาวดี   อินสุริยา น.ส.วิภาวดี   อินสุริยา เสนอราคาต่่าสุด 115/2562 ลว. 28/3/62
เอกสารในงานการศึกษา เม.ย.-ก.ย. ราคา 35,960  บาท ราคา 35,960.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

227 จ้างเหมาบริการสนับสนุน 35,960.00            35,960.00        เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ  จอมฟอง นางอุไรวรรณ  จอมฟอง เสนอราคาต่่าสุด 116/2562 ลว. 28/3/62
การสอนอนุบาล 2 เม.ย.-ก.ย. ราคา 35,960  บาท ราคา 35,960.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

228 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 42,780.00            42,780.00        เฉพาะเจาะจง นายสุริโย  มโนเรือน นายสุริโย  มโนเรือน เสนอราคาต่่าสุด 117/2562 ลว. 28/3/62
สะอาดและเก็บขยะในต่าบล เม.ย.-ก.ย. ราคา 42,780  บาท ราคา 42,780.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

229 จ้างเหมาบริการจัดท่าและจัดเก็บ 35,960.00            35,960.00        เฉพาะเจาะจง นายธนันชัย  ผาบสายยาน นายธนันชัย  ผาบสายยาน เสนอราคาต่่าสุด 118/2562 ลว. 28/3/62
เอกสารงานวิเคราะห์นโยบายฯ เม.ย.-ก.ย. ราคา 35,960  บาท ราคา 35,960.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

230 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 35,960.00            35,960.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อรนิชา  ทะนันไชย น.ส.อรนิชา  ทะนันไชย เสนอราคาต่่าสุด 119/2562 ลว. 28/3/62
สะอาดส่านักงานเทศบาล เม.ย.-ก.ย. ราคา 35,960  บาท ราคา 35,960.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

231 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 35,960.00            35,960.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปนัดดา  อุบลศรี น.ส.ปนัดดา  อุบลศรี เสนอราคาต่่าสุด 120/2562 ลว. 28/3/62
เอกสารในงานสาธารณสุข เม.ย.-ก.ย. ราคา 35,960  บาท ราคา 35,960.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
232 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 42,780.00            42,780.00        เฉพาะเจาะจง นายอินปัน  อินจันทร์ นายอินปัน  อินจันทร์ เสนอราคาต่่าสุด 121/2562 ลว. 28/3/62

สะอาดและเก็บขยะในต่าบล เม.ย.-ก.ย. ราคา 42,780  บาท ราคา 42,780.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

233 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 42,780.00            42,780.00        เฉพาะเจาะจง นายน่ัน  นันตา นายน่ัน  นันตา เสนอราคาต่่าสุด 122/2562 ลว. 28/3/62
สะอาดและเก็บขยะในต่าบล เม.ย.-ก.ย. ราคา 42,780  บาท ราคา 42,780.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

234 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 42,780.00            42,780.00        เฉพาะเจาะจง นายสุพล  ศรีจันทร์ นายสุพล  ศรีจันทร์ เสนอราคาต่่าสุด 123/2562 ลว. 28/3/62
สะอาดและเก็บขยะในต่าบล เม.ย.-ก.ย. ราคา 42,780  บาท ราคา 42,780.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

235 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ 35,960.00            35,960.00        เฉพาะเจาะจง นายจาบ  กันชุม นายจาบ  กันชุม เสนอราคาต่่าสุด 124/2562 ลว. 28/3/62
ไฟฟ้าภายในต่าบลสันดอนแก้ว เม.ย.-ก.ย. ราคา 35,960  บาท ราคา 35,960.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

236 จ้างเหมาบริการดูแลรักษา 35,960.00            35,960.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงศ์  ฟ่อนชมภู นายวัชรพงศ์  ฟ่อนชมภู เสนอราคาต่่าสุด 125/2562 ลว. 28/3/62
ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 8 เม.ย.-ก.ย. ราคา 35,960  บาท ราคา 35,960.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

237 จ้างเหมาบริการจัดท่าจัดเก็บ 35,960.00            35,960.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิการ์  พรมมาบุญ น.ส.กรรณิการ์  พรมมาบุญ เสนอราคาต่่าสุด 126/2562 ลว. 28/3/62
เอกสารในงานกองช่าง เม.ย.-ก.ย. ราคา 35,960  บาท ราคา 35,960.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

238 จ้างเหมาบริการดูแลรักษา 35,960.00            35,960.00        เฉพาะเจาะจง นายเจติพงษ์  ปินตาวงศ์ นายเจติพงษ์  ปินตาวงศ์ เสนอราคาต่่าสุด 127/2562 ลว. 28/3/62
ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 3 เม.ย.-ก.ย. ราคา 5,890  บาท ราคา 5,890.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

239 ซื อน ่ามันเชื อเพลิงเดือน เม.ย. 62 45,000.00            45,000.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ท่า จ่ากัด สหกรณ์การเกษตรแม่ท่า จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด 129/2562 ลว. 28/3/62
ราคา 45,000  บาท ราคา 45,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

240 ซื อตุงล้านนา 26,200.00            26,200.00 เฉพาะเจาะจง นางอูบ   ป้อต๊ะมา นางอูบ   ป้อต๊ะมา เสนอราคาต่่าสุด 131/2562 ลว. 5/4/62
ราคา  26,200  บาท ราคา 26,200.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

241 ซื อไม้ไผ่ 9,100.00              9,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเพชร   ทองสุวรรณ นายเพชร   ทองสุวรรณ เสนอราคาต่่าสุด 132/2562 ลว. 5/4/62
ราคา  9,100  บาท ราคา 9,100.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

242 ซื อวัสดุอุปกรณ์ 12,750.00            12,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 133/2562 ลว. 5/4/62
ราคา  12,750  บาท ราคา 12,750.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

243 ป้ายประชาสัมพันธ์ 5,700.00              5,700.00 เฉพาะเจาะจง พีเอ็นป้ายสวยดีไซน์ พีเอ็นป้ายสวยดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด 134/2562 ลว. 5/4/62
ราคา  5,700  บาท ราคา 5,700.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

244 ค่าวัสดุ (ป๋ีใหม่เมือง) 2,290.00              2,290.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทร์สม   ปินตาวงศ์ นางจันทร์สม   ปินตาวงศ์ เสนอราคาต่่าสุด 135/2562 ลว. 5/4/62
ราคา  2,290  บาท ราคา 2,290.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
245 ค่าวัสดุ (ป๋ีใหม่เมือง) 2,660.00              2,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรณ์ก่อสร้าง ร้านถาวรณ์ก่อสร้าง เสนอราคาต่่าสุด 136/2562 ลว. 5/4/62

ราคา  2,660  บาท ราคา 2,660.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

246 ค่าวัสดุ (ป๋ีใหม่เมือง) 4,500.00              4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 137/2562 ลว. 5/4/62
ราคา  4,500 บาท ราคา 4,500.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

247 ค่าจัดสถานท่ี (ป๋ีใหม่เมือง) 8,500.00              8,500.00          เฉพาะเจาะจง นางกมลทิพย์   วงศ์ค่าเฮียง นางกมลทิพย์   วงศ์ค่าเฮียง เสนอราคาต่่าสุด 138/2562 ลว. 5/4/62
ราคา  8,500  บาท ราคา 8,500.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

248 จัดซื อเคร่ืองปรับอากาศ 47,000.00            47,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอสไฮแคร์เซอร์วิส หจก.พีเอสไฮแคร์เซอร์วิส เสนอราคาต่่าสุด 7/2562 ลว. 10/4/62
ราคา  46,500  บาท ราคา 46,500.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

249 ซื อต้นเฟืองฟ้า 2,000.00              2,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรือง ร้านรุ่งเรือง เสนอราคาต่่าสุด 141/2562 ลว. 19/4/62
ราคา 20,000 บาท ราคา 20,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

250 จัดสถานท่ี (บั งไฟเดือน 7) 4,200.00              4,200.00          เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  ค่าท้าว นายเจริญ  ค่าท้าว เสนอราคาต่่าสุด 142/2562 ลว. 19/4/62
ราคา  4,200  บาท ราคา 4,200.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

251 ป้ายโครงการ (บั งไฟเดือน 7) 720.00                720.00            เฉพาะเจาะจง พีเอ็นป้ายสวยดีไซน์ พีเอ็นป้ายสวยดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด 143/2562 ลว. 19/4/62
ราคา  720  บาท ราคา 720.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

252 ค่าวัสดุ (วันเทศบาล) 3,500.00              3,500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 144/2562 ลว.23/4/62
ราคา 3,500  บาท ราคา 3,500.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

253 ค่าอาหาร (วันเทศบาล) 900.00                900.00            เฉพาะเจาะจง นางบุญย่ิง   เต็มบุญ นางบุญย่ิง   เต็มบุญ เสนอราคาต่่าสุด 145/2562 ลว.23/4/62
ราคา 900  บาท ราคา 900.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

254 ค่าป้ายโครงการ (วันเทศบาล) 720.00                720.00            เฉพาะเจาะจง พีเอ็นป้ายสวยดีไซน์ พีเอ็นป้ายสวยดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด 146/2562 ลว.23/4/62
ราคา 720 บาท ราคา 720.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

255 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล 20,770.00            20,770.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุธิมา   หล้าเมือง นางสาวสุธิมา   หล้าเมือง เสนอราคาต่่าสุด 147/2562 ลว.24/4/62
ราคา 20,770 บาท ราคา 20,770.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

256 จ้างท่าป้ายไวนิล 360.00                360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต่ิงโฆษณา ร้านต่ิงโฆษณา เสนอราคาต่่าสุด 148/2562 ลว.25/4/62
(โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ) ราคา 360  บาท ราคา 360.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

257 ซื อวัสดุ 985.00                985.00            เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรการค้า ร้านถาวรการค้า เสนอราคาต่่าสุด 149/2562 ลว.25/4/62
(โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ) ราคา  985 บาท ราคา 985.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

และรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

 (8)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
258 จ้างท่าอาหารประชุมสภา 30/4/62 550.00                550.00            เฉพาะเจาะจง นางจันทร์สม   ปินตาวงศ์ นางจันทร์สม   ปินตาวงศ์ เสนอราคาต่่าสุด 150/2562 ลว.26/4/62

ราคา 550  บาท ราคา 550.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

259 จ้างท่าอาหารว่าง+เคร่ืองด่ืม 6,000.00              6,000.00          เฉพาะเจาะจง นางวิจิตรา   ทองข่าย นางวิจิตรา   ทองข่าย เสนอราคาต่่าสุด 151/2562 ลว.26/4/62
(โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ) ราคา 6,000  บาท ราคา 6,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

260 จ้างท่าอาหารกลางวัน 6,000.00              6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญย่ิง   เต็มบุญ นางบุญย่ิง   เต็มบุญ เสนอราคาต่่าสุด 152/2562 ลว.26/4/62
(โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ) ราคา 6,000  บาท ราคา 6,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

261 ซื อเคร่ืองพ่นหมอกควัน 59,000.00            59,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟสตาร์โออาร์ หจก.โฟสตาร์โออาร์ เสนอราคาต่่าสุด 8/2562 ลว.26/4/62
ราคา 59,000  บาท ราคา 59,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

262 ซื อกระถาง 7,500.00              7,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ เสนอราคาต่่าสุด 153/2562 ลว.29/4/62
(วัสดุส่านักงาน) ราคา 7,500  บาท ราคา 7,500.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

263 ซื อน ่ามันเชื อเพลิงเดือน พ.ค.62 45,000.00            45,000.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ่ากัด สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด 154/2562 ลว.29/4/62
ราคา 45,000  บาท ราคา 45,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

264 ป้ายเฉลิมพระเกียรติ (ร.10) 4,000.00              4,000.00          เฉพาะเจาะจง พีเอ็นป้ายสวยดีไซน์ พีเอ็นป้ายสวยดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด 155/2562 ลว.30/4/62
ราคา 4,000  บาท ราคา 4,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

265 วัสดุอุปกรณ์ (ร.10) 1,000.00              1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 156/2562 ลว.30/4/62
ราคา 1,000  บาท ราคา 1,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

266 ซื อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมในพิธี 17,000.00            17,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 157/2562 ลว. 1/5/62
บรมราชาภิเษก ราคา  17,000  บาท ราคา 17,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

267 ซื อวัสดุโครงการถนนสะอาด 9,250.00              9,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 158/2562 ลว. 1/5/62
ราคา  9,250  บาท ราคา 9,250.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

268 จ้างท่าป้ายโครงการส่งเสริมสนับ 480.00                480.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ ทิพย์มณฑา นายสุเทพ ทิพย์มณฑา เสนอราคาต่่าสุด 159/2562 ลว. 7/5/62
สนุนป้องกันก่าจัดโรคพืช ราคา  480  บาท ราคา 480.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

269 จัดซื อวัสดุโครงการส่งเสริมสนับ 4,900.00              4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเกษตร ร้านบ้านเกษตร เสนอราคาต่่าสุด 160/2562 ลว. 7/5/62
สนุนป้องกันก่าจัดโรคพืช ราคา  4,900  บาท ราคา 4,900.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

270 ซื อเคร่ืองตัดหญ้า 10,900.00            10,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์โอเอ หจก. โพร์สตาร์โอเอ เสนอราคาต่่าสุด 161/2562 ลว. 8/5/62
ราคา  10,900  บาท ราคา 10,900.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
271 ซื อตู้เอกสารสองบาน 44,000.00            44,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเลิศเฟอร์นิเจอร์ หจก.บุญเลิศเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาต่่าสุด 162/2562 ลว. 8/5/62

ราคา  44,000  บาท ราคา 44,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

272 จ้างประกอบอาหารโครงการอบรม 33,750.00            33,750.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนทร  บุญเลิศ ร้านสุนทรบุญเลิศ เสนอราคาต่่าสุด 163/2562 ลว. 10/5/62
สนับสนุนโรคพืช ราคา  33,750 บาท ราคา 33,750.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

273 จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสพัลท์ติก 9,970,000.00        5,925,640.44    e-bidding หจก.ศิลาแม่ทะ หจก.ศิลาแม่ทะ เสนอราคาต่่าสุด 9/2562 ลว. 14/5/62
คอนกรีต ราคา  4,815,800  บาท ราคา 4,815,800.00    คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

274 จ้างขุดลอกห้วยแม่วะ หมู่ท่ี 3 50,000.00            50,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านธีรศักด์ิพานิชย์ ร้านธีรศักด์ิพาณิชย์ เสนอราคาต่่าสุด 10/2562 ลว. 14/5/62
ราคา  49,900  บาท ราคา 49,900.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

275 ซื ออาหารเสริมนม 35,659.20            35,659.20        เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เพชรมิลล์ จ่ากัด บ.เชียงใหม่เพชรมิลล์ จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด 164/2562 ลว. 16/5/62
ราคา  35,659.20  บาท ราคา 35,659.20        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

276 จ้างซ่อมตู้ล่าโพง 1,400.00              1,400.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอสไฮแคร์เซอร์วิส หจก.พีเอสไฮแคร์เซอร์วิส เสนอราคาต่่าสุด 165/2562 ลว. 17/5/62
ราคา  1,400  บาท ราคา 1,400.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

277 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 4,000.00              4,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.อภิชญา อินทะนุ น.ส.อภิชญา อินทะนุ เสนอราคาต่่าสุด 166/2562 ลว. 17/5/62
โครงการชีวาสดใสในวัยทอง ราคา 4,000 บาท ราคา 24,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

278 จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง 4,000.00              4,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.จิตรา ศรีธิ น.ส.จิตรา ศรีธิ เสนอราคาต่่าสุด 167/2562 ลว. 17/5/62
โครงการชีวาสดใสในวัยทอง ราคา  4,000  บาท ราคา 4,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

279 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล 360.00                360.00            เฉพาะเจาะจง พีเอ็นป้ายสวยดีไซน์ พีเอ็นป้ายสวยดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด 168/2562 ลว. 17/5/62
โครงการชีวาสดใสในวัยทอง ราคา  360  บาท ราคา 360.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

280 จ้างท่าป้ายโครงการสนับสนุนให้ 360.00                360.00            เฉพาะเจาะจง ร้านต่ิงโฆษณา ร้านต่ิงโฆษณา เสนอราคาต่่าสุด 169/2562 ลว. 17/5/62
สตรีมีส่วนร่วมฯ ราคา 360  บาท ราคา 360.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

281 ซื อวัคซีนพิษสุนัขบ้า 23,520.00            23,520.00        เฉพาะเจาะจง ร้านแจ่มศิริ ร้านแจ่มศิริ เสนอราคาต่่าสุด 171/2562 ลว. 23/5/62
ราคา 23,520  บาท ราคา 23,520.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

282 ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 4,230.00              4,230.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 172/2562 ลว. 24/5/62
ราคา 4,230 บาท ราคา 4,230.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

283 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,470.00              2,470.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 173/2562 ลว. 24/5/62
ราคา 2,470 บาท ราคา 2,470.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
284 ซื อวัสดุอุปกรณ์โครงการทบทวนแผน 4,000.00              4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 174/2562 ลว. 24/5/62

ราคา 4,000  บาท ราคา 4,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

285 จ้างท่าป้ายโครงการทบทวนแผน 600.00                600.00            เฉพาะเจาะจง หจก.แม็กซิม่ัมวอยซ์ หจก.แม็กซิม่ัมวอยซ์ เสนอราคาต่่าสุด 175/2562 ลว. 24/5/62
ราคา  600 บาท ราคา 600.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

286 จ้างท่าป้ายโครงการเทศบาลพบ 1,500.00              1,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก.แม็กซิม่ัมวอยซ์ หจก.แม็กซิม่ัมวอยซ์ เสนอราคาต่่าสุด 176/2562 ลว. 24/5/62
ประชาชน ราคา 1,500  บาท ราคา 1,500.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

287 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 11,074.50            11,074.50        เฉพาะเจาะจง ร้านกลการออโต้คาร์ ร้านกลการออโต้คาร์ เสนอราคาต่่าสุด 180/2562 ลว. 24/5/62
ราคา 11,074.50  บาท ราคา 11,074.50        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

288 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ 29,140.00            29,140.00 เฉพาะเจาะจง นายพรมมา ปัญโญ นายพรมมา ปัญโญ เสนอราคาต่่าสุด 181/2562 ลว. 24/5/62
สะอาดและเก็บขยะในต่าบล พ.ค.-ก.ย. ราคา 29,140  บาท ราคา 29,140.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

289 ซื อกาต้มน ่าไฟฟ้า 19,000.00            19,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ เสนอราคาต่่าสุด 182/2562 ลว. 24/5/62
ราคา 19,000  บาท ราคา 19,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

290 จ้างท่าป้ายไวนิลโครงการสัตว์ 230.00                230.00            เฉพาะเจาะจง หจก.แม็กซิม่ัมวอยซ์ หจก.แม็กซิม่ัมวอยซ์ เสนอราคาต่่าสุด 183/2562 ลว. 27/5/62
ปลอดโรคคนปลอดภัย ราคา 230  บาท ราคา 230.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

291 ซื อวัสดุส่านักงาน 9,243.00              9,243.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 184/2562 ลว. 29/5/62
ราคา 9,243  บาท ราคา 9,243.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

292 ซื อน ่ามันเชื อเพลิง 45,000.00            45,000.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ่ากัด สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด 158/2562 ลว.30/5/62
ราคา 45,000  บาท ราคา 45,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

293 โต๊หมู่บูชา (การศึกษา) 8,500.00              8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ ร้านศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาต่่าสุด 185/2562 ลว. 4/6/62
ราคา  8,500 บาท ราคา 8,500.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

294 กระดาษ A4 (การศึกษา) 5,000.00              5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ เสนอราคาต่่าสุด 186/2562 ลว. 5/6/62
ราคา  5,000  บาท ราคา 5,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

295 วัสดุส่านักงาน (ส่านักปลัด) 3,081.00              3,081.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ เสนอราคาต่่าสุด 187/2562 ลว. 6/6/62
ราคา  3,081  บาท ราคา 3,081.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

296 วัสดุในโครงการเทศบาลพบประชาชน 9,490.00              9,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 188/2562 ลว. 6/6/62
ราคา  9,490  บาท ราคา 9,490.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

และรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

 (8)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
297 ซื อวัสดุส่านักงาน (กองช่าง) 9,612.00              9,612.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักษ์กมล ร้านรักษ์กมล เสนอราคาต่่าสุด 189/2562 ลว. 6/6/62

ราคา  9,612  บาท ราคา 9,612.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

298 จัดท่าป้ายโครงการ 1,500.00              1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แม็กซิม่ัมวอยซ์ หจก.แม็กซิม่ัมวอยซ์ เสนอราคาต่่าสุด 190/2562 ลว. 6/6/62
เทศบาลพบประชาชน ราคา  1,500  บาท ราคา 1,500.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

299 จ้างก่อสร้างรางระบายน ่า 288,000.00          239,000.00 e-bidding หจก.ขันแก้วก่อสร้าง หจก.ขันแก้วก่อสร้าง เสนอราคาต่่าสุด 12/2562 ลว. 12/6/62
บ้านนางปิน อุดเลิศ ม.6 ราคา  199,000 บาท ราคา 199,000.00      คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

หจก.เจริญก่อสร้าง 2559
ราคา 250,000 บาท
ร้านโขลงทรัพย์พาณิชย์
ราคา 228,000 บาท
ร้านธีรศักด์ิพาณิชย์
ราคา 228,100 บาท

300 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,990.00              2,990.00          เฉพาะเจาะจง ร้านทีซีพรีเมียม ร้านทีซีพรีเมียม เสนอราคาต่่าสุด 191/2562 ลว. 13/6/62
ราคา  2,990  บาท ราคา 2,990.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

301 ซื ออาหารเสริม (นม) 203,609.34          203,609.34      เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลล์ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลล์ เสนอราคาต่่าสุด 13/2562 ลว. 14/6/62
ราคา  203,609.34  บาท ราคา 203,609.34      คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

302 จ้างซ่อมรถบรรทุกน ่า 9,715.60              9,715.60          เฉพาะเจาะจง ร้านกลการออโต้คาร์ ร้านกลการออโต้คาร์ เสนอราคาต่่าสุด 192/2562 ลว. 14/6/62
ราคา  9,715.60  บาท ราคา 9,715.60          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

303 ซื อวัสดุส่านักงาน 5,000.00              5,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ เสนอราคาต่่าสุด 193/2562 ลว. 14/6/62
ราคา  5,000  บาท ราคา 5,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

304 จ้างซ่อมรถดับเพลิง 18,092.50            18,092.50        เฉพาะเจาะจง ร้านกลการออโต้คาร์ ร้านกลการออโต้คาร์ เสนอราคาต่่าสุด 194/2562 ลว. 14/6/62
ราคา 18,029.50 บาท ราคา 18,029.50        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

305 จ้างซ่อมล่าโพง 1,400.00              1,400.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอสไฮแคเซอร์วิส หจก.พีเอสไฮแคเซอร์วิส เสนอราคาต่่าสุด 195/2562 ลว. 14/6/62
ราคา  1,400  บาท ราคา 1,400.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

306 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,970.00              6,970.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 196/2562 ลว. 17/6/62
ราคา  6,970  บาท ราคา 6,970.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)
307 จ้างซ่อมเคร่ืองสูบน ่า 27,713.00            27,713.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ธารธาราลัย บริษัท ธารธาราลัย เสนอราคาต่่าสุด 197/2562 ลว. 19/6/62

ราคา 27,713  บาท ราคา 27,713.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

308 ซื อทรายก่าจัดลูกน ่ายุงลาย 42,500.00            42,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์โอเอ หจก.โฟร์สตาร์โอเอ เสนอราคาต่่าสุด 198/2562 ลว. 19/6/62
ราคา 42,500  บาท ราคา 42,500.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

309 ซื อยางรถยนต์ 31,458.00            31,458.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกลการออโต้คาร์ ร้านกลการออโต้คาร์ เสนอราคาต่่าสุด 199/2562 ลว. 20/6/62
ราคา 31,458 บาท ราคา 31,458.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

310 จ้างก่อสร้างรางระบายน ่าห้วยแล้ง 515,000.00          501,000.00 e-bidding หจก.เจริญก่อสร้าง หจก.เจริญก่อสร้าง เสนอราคาต่่าสุด 14/2562 ลว. 26/6/62
ราคา 440,000 บาท ราคา 440,000.00      คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
หจก.ขันแก้วก่อสร้าง
ราคา 449,000 บาท
ร้านโขลงทรัพย์พาณิชย์
ราคา 488,000 บาท
ร้านธีรศักด์ิพาณิชย์
ราคา 490,100 บาท

311 ก่อสร้างท่อลอด คสล.ม.2 472,000.00          399,280.00 e-bidding หจก.ขันแก้วก่อสร้าง หจก.ขันแก้วก่อสร้าง เสนอราคาต่่าสุด 15/2562 ลว. 27/6/62
ราคา 370,000  บาท ราคา 370,000.00      คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

312 ซ่อมรถยนต์ นข 178 ล่าปาง 9,977.75              9,977.75          เฉพาะเจาะจง ร้านกลการออโต้คาร์ ร้านกลการออโต้คาร์ เสนอราคาต่่าสุด 200/2562 ลว. 28/6/62
ราคา  9,977.75 บาท ราคา 9,977.75          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

313 จ้างซ่อมรถ บม 2280 ล่าปาง 14,766.00            14,766.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกลการออโต้คาร์ ร้านกลการออโต้คาร์ เสนอราคาต่่าสุด 201/2562 ลว. 28/6/62
ราคา 14,766  บาท ราคา 14,766.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

314 จ้างท่าป้ายไวนิล 360.00                360.00            เฉพาะเจาะจง ร้านต่ิงโฆษณา ร้านต่ิงโฆษณา เสนอราคาต่่าสุด 202/2562 ลว. 28/6/62
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ราคา 360  บาท ราคา 360.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

315 ซื อวัสดุ 375.00                375.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรการค้า ร้านถาวรการค้า เสนอราคาต่่าสุด 203/2562 ลว. 28/6/62
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ราคา 375  บาท ราคา 375.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

316 จ้างท่าอาหารว่าง 2,500.00              2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณิภา   สายอาณา นางวรรณิภา   สายอาณา เสนอราคาต่่าสุด 204/2562 ลว. 28/6/62
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ราคา 2,500  บาท ราคา 2,500.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
317 จ้างท่าอาหาร 2,500.00              2,500.00          เฉพาะเจาะจง นางกนกพร   ปองรักษ์ นางกนกพร   ปองรักษ์ เสนอราคาต่่าสุด 205/2562 ลว. 28/6/62

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ ราคา 2,500  บาท ราคา 2,500.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

318 ซื อน ่ามันเชื อเพลิง 45,000.00            45,000.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ่ากัด สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด 159/2562 ลว.30/6/62
ราคา 45,000  บาท ราคา 45,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

319 ซื อถังขยะ 30,420.00            30,420.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์โอเอ หจก.โฟร์สตาร์โอเอ เสนอราคาต่่าสุด 206/2562 ลว. 3/7/62
ราคา  30,420 บาท ราคา 30,420.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

320 จ้างเหมาบริการจัดท่าเอกสาร 16,740.00            16,740.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุจรินทร์ ฟองแก้ว นางสาวนุจรินทร์ ฟองแก้ว เสนอราคาต่่าสุด 207/2562 ลว. 5/7/62
ราคา  16,740  บาท ราคา 16,740.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

321 จ้างปรับปรุงระบบประปา ม.3 259,500.00          260,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เปรมโซล่าเซลส์ หจก.เปรมโซล่าเซลส์ เสนอราคาต่่าสุด 16/2562 ลว. 5/7/62
ราคา 259,500 บาท ราคา 259,500.00      คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

322 ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 4,500.00              4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญย่ิง  เต็มบุญ นางบุญย่ิง  เต็มบุญ เสนอราคาต่่าสุด 208/2562 ลว. 8/7/62
โครงการศิลปะมวยไทย ราคา  4,500  บาท ราคา 4,500.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

323 ค่าป้ายไวนิล(โครงการศิลปะมวยไทย) 720.00                720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็มป้ายสวย ร้านพีเอ็มป้ายสวย เสนอราคาต่่าสุด 209/2562 ลว. 8/7/62
ราคา  720  บาท ราคา 720.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

324 ค่าจัดซื อน ่าด่ืม 1,000.00              1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญ หลวงชมภู นางบุญ หลวงชมภู เสนอราคาต่่าสุด 210/2562 ลว. 8/7/62
ราคา  1,000  บาท ราคา 1,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

325 ค่าวัสดุส่าหรับโครงการศิลปะมวยไทย 1,125.00              1,125.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรการค้า ร้านถาวรการค้า เสนอราคาต่่าสุด 211/2562 ลว. 8/7/62
ราคา  1,125  บาท ราคา 1,125.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

326 ก่อสร้างฝาย คสล. (นายไฝ วงศ์ชมภู) 191,300.00          192,300.00 e-bidding ร้านธีรศักด์ิพาณิชย์ ร้านธีรศักด์ิพาณิชย์ เสนอราคาต่่าสุด 17/2562 ลว. 9/7/62
ราคา 191,300 บาท ราคา 191,300.00      คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

327 ค่าจัดซื อวัสดุส่านักงาน 660.00                660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักกันโฆษณา ร้านรักกันโฆษณา เสนอราคาต่่าสุด 212/2562 ลว. 12/7/62
ราคา  660 บาท ราคา 660.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

328 ค่าจ้างประกอบอาหารว่างและ 2,750.00              2,750.00          เฉพาะเจาะจง นางบุญย่ิง  เต็มบุญ นางบุญย่ิง  เต็มบุญ เสนอราคาต่่าสุด 214/2562 ลว. 15/7/62
เคร่ืองด่ืม ราคา  2,750  บาท ราคา 2,750.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

329 ค่าจ้างท่าป้ายไวนิล 420.00                420.00            เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็มป้ายสวย ร้านพีเอ็มป้ายสวย เสนอราคาต่่าสุด 215/2562 ลว. 15/7/62
ราคา  420  บาท ราคา 420.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
330 ซื อเคร่ืองอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 2,100.00              2,100.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ เสนอราคาต่่าสุด 219/2562 ลว. 24/7/62

ราคา  2,100  บาท ราคา 2,100.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

331 จ้างท่าป้ายไวนิล(โครงการค่ายสามวัย) 360.00                360.00            เฉพาะเจาะจง ร้านต่ิงโฆษณา ร้านต่ิงโฆษณา เสนอราคาต่่าสุด 220/2562 ลว. 23/7/62
ราคา  360  บาท ราคา 360.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

332 ซื อวัสดุส่าหรับโครงการค่ายสามวัย 720.00                720.00            เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรการค้า ร้านถาวรการค้า เสนอราคาต่่าสุด 221/2562 ลว. 23/7/62
ราคา 720 บาท ราคา 720.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

333 จ้างประกอบอาหารกลางวัน 1,550.00              1,550.00          เฉพาะเจาะจง นางวิจิตรา  ทองข่าย นางวิจิตรา  ทองข่าย เสนอราคาต่่าสุด 222/2562 ลว. 23/7/62
โครงการค่ายสามวัย ราคา  1,550  บาท ราคา 1,550.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

334 จ้างท่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 3,100.00              3,100.00          เฉพาะเจาะจง นางวรรณิภา สายอาณา นางวรรณิภา สายอาณา เสนอราคาต่่าสุด 223/2562 ลว. 23/7/62
โครงการค่ายสามวัย ราคา  3,100  บาท ราคา 3,100.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

335 ค่าจ้างท่าป้ายไวนิล ร.10 2,400.00              2,400.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็มป้ายสวย ร้านพีเอ็มป้ายสวย เสนอราคาต่่าสุด 224/2562 ลว. 24/7/62
ราคา 2,400  บาท ราคา 2,400.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

336 ค่าวัสดุส่าหรับโครงการวันเฉลิมฯร.10 4,850.00              4,850.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 225/2562 ลว. 24/7/62
ราคา 4,850  บาท ราคา 4,850.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

337 ค่าน ่าด่ืมโครงการวันเฉลิมฯ ร.10 1,000.00              1,000.00          เฉพาะเจาะจง นางบุญ หลวงชมภู นางบุญ หลวงชมภู เสนอราคาต่่าสุด 226/2562 ลว. 24/7/62
ราคา 1,000 บาท ราคา 1,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

338 ค่าวัสดุส่านักงาน 11,644.00            11,644.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ เสนอราคาต่่าสุด 227/2562 ลว. 30/7/62
ราคา 11,644 บาท ราคา 11,644.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

339 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,360.00              3,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 228/2562 ลว. 30/7/62
ราคา 3,360  บาท ราคา 3,360.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

340 ซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 45,000.00            45,000.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ่ากัด สหกรณ์การเกษตรแม่ทะ จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด 161/2562 ลว.30/7/62
ราคา 45,000  บาท ราคา 45,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

341 ก่อสร้างลานกีฬา ม.3 577,000.00          570,800.00 e-bidding ร้านธีรศักด์ิพาณิชย์ ร้านธีรศักด์ิพาณิชย์ เสนอราคาต่่าสุด 18/2562 ลว. 31/7/62
ราคา 502,750 บาท ราคา 502,750.00      คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
หจก.ขันแก้วก่อสร้าง
ราคา 531,800 บาท

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
342 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 4,840.00              4,840.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ เสนอราคาต่่าสุด 229/2562 ลว. 8/8/62

ราคา  4,840 บาท ราคา 4,840.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

343 จ้างท่าอาหารกลางวัน+เคร่ืองด่ืม 1,725.00              1,725.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญย่ืง   เต็มบุญ นางบุญย่ืง   เต็มบุญ เสนอราคาต่่าสุด 230/2562 ลว. 13/8/62
ประชุมสภา ราคา  1,725  บาท ราคา 1,725.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

344 ซื อวัสดุส่านักงาน 8,561.00              8,561.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 231/2562 ลว. 13/8/62
ราคา  8,561  บาท ราคา 8,561.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

345 จ้างท่าป้ายไวนิล 360.00                360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต่ิงโฆษณา ร้านต่ิงโฆษณา เสนอราคาต่่าสุด 232/2562 ลว. 16/8/62
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ราคา  360  บาท ราคา 360.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

346 จ้างท่าอาหารว่าง 3,000.00              3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญย่ืง   เต็มบุญ นางบุญย่ืง   เต็มบุญ เสนอราคาต่่าสุด 233/2562 ลว. 16/8/62
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ราคา  3,000  บาท ราคา 3,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

347 จ้างท่าอาหารกลางวัน 3,000.00              30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอารีย์   แซ้แต้ นางอารีย์   แซ้แต้ เสนอราคาต่่าสุด 234/2562 ลว. 16/8/62
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ราคา  3,000  บาท ราคา 3,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

348 ซื อวัสดุไฟฟ้า 9,600.00              9,600.00 เฉพาะเจาะจง น ่าล้อมการไฟฟ้า น ่าล้อมการไฟฟ้า เสนอราคาต่่าสุด 235/2562 ลว. 16/8/62
ราคา  9,600 บาท ราคา 9,600.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

349 ซื อวัสดุก่อสร้าง หมู่ท่ี 4 29,764.00            29,764.00        เฉพาะเจาะจง ร้านธีรศักด์ิพานิชย์ ร้านธีรศักด์ิพานิชย์ เสนอราคาต่่าสุด 236/2562 ลว. 21/8/62
ราคา  29,764  บาท ราคา 29,764.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

350 ซื อวัสดุก่อสร้าง หมู่ท่ี 5 13,282.00            13,282.00        เฉพาะเจาะจง ร้านธีรศักด์ิพานิชย์ ร้านธีรศักด์ิพานิชย์ เสนอราคาต่่าสุด 237/2562 ลว. 21/8/62
ราคา  13,282  บาท ราคา 13,282.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

351 ค่าซ่อมเคร่ืองพ่นหมอกควัน 2,320.00              2,320.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มอาร์ มาเก็ตต่ิง ร้านเอ็มอาร์ มาเก็ตต่ิง เสนอราคาต่่าสุด 239/2562 ลว. 21/8/62
ราคา  2,320  บาท ราคา 2,320.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

352 จ้างเหมาอาหารกลางวัน 4,000.00              4,000.00          เฉพาะเจาะจง น.ส.พริญาภรณ์  สักแก้ว น.ส.พริญาภรณ์  สักแก้ว เสนอราคาต่่าสุด 240/2562 ลว. 23/8/62
อบรมซ้อมแผนอพยพ ราคา 4,000 บาท ราคา 4,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

353 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิล 400.00                400.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน บี เจ พริ นติ ง ร้าน บี เจ พริ นติ ง เสนอราคาต่่าสุด 241/2562 ลว. 23/8/62
อบรมซ้อมแผนอพยพ ราคา  400  บาท ราคา 400.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

354 จ้างเหมาอาหารกลางวัน 4,000.00              4,000.00          เฉพาะเจาะจง นางบุญย่ิง   เต็มบุญ นางบุญย่ิง   เต็มบุญ เสนอราคาต่่าสุด 242/2562 ลว. 23/8/62
อบรมซ้อมแผนอพยพ ราคา  4,000  บาท ราคา 4,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
355 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิล 300.00                300.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน บี เจ พริ นติ ง ร้าน บี เจ พริ นติ ง เสนอราคาต่่าสุด 243/2562 ลว. 26/8/62

โครงการแผ่นดินไหว ราคา  300  บาท ราคา 300.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

356 จ้างเหมาอาหารว่าง 4,000.00              4,000.00          เฉพาะเจาะจง นางบุญย่ิง   เต็มบุญ นางบุญย่ิง   เต็มบุญ เสนอราคาต่่าสุด 244/2562 ลว. 26/8/62
โครงการแผ่นดินไหว ราคา  4,000  บาท ราคา 4,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

357 จ้างซ่อมรถ กบ 3662 ลป 3,345.00              3,345.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทเจริญมอเตอร์ จ่ากัด บริษัทเจริญมอเตอร์ จ่ากัด เสนอราคาต่่าสุด 245/2562 ลว. 26/8/62
ราคา 3,345 บาท ราคา 3,345.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

358 จ้างท่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง 1,725.00              1,725.00 เฉพาะเจาะจง นางโชติกา   ธรรมวงศ์ นางโชติกา   ธรรมวงศ์ เสนอราคาต่่าสุด 246/2562 ลว. 26/8/62
ประชุมสภา ราคา 1,725 บาท ราคา 1,725.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

359 จ้างเหมาท่าอาหารว่าง 2,700.00              2,700.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญย่ิง   เต็มบุญ นางบุญย่ิง   เต็มบุญ เสนอราคาต่่าสุด 247/2562 ลว. 27/8/62
โครงการแผ่นดินไหว ราคา  2,700  บาท ราคา 2,700.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

360 จ้างเหมาซ่อมรถ บม 2280 ล่าปาง 9,244.80              9,244.80          เฉพาะเจาะจง ร้านกลการออโต้คาร์ ร้านกลการออโต้คาร์ เสนอราคาต่่าสุด 248/2562 ลว. 27/8/62
ราคา  9,244.80 บาท ราคา 9,244.80          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

361 จ้างเหมาอาหารว่าง+ข้างกล่อง 4,500.00              4,500.00          เฉพาะเจาะจง นางบุญย่ิง   เต็มบุญ นางบุญย่ิง   เต็มบุญ เสนอราคาต่่าสุด 249/2562 ลว. 28/8/62
ราคา  4,500  บาท ราคา 4,500.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

362 ค่าวัสดุ 1,125.00              1,125.00          เฉพาะเจาะจง ร้านถาวรการค้า ร้านถาวรการค้า เสนอราคาต่่าสุด 250/2562 ลว. 28/8/62
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมเรียนดนตรีไทยฯ ราคา 1,125  บาท ราคา 1,125.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

363 ค่าป้ายโครงการ 480.00                480.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีเอ็น ป้ายสวยดีไซน์ ร้าน พีเอ็น ป้ายสวยดีไซน์ เสนอราคาต่่าสุด 251/2562 ลว. 28/8/62
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมเรียนดนตรีไทยฯ ราคา  480  บาท ราคา 480.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

364 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,494.00              4,494.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 252/2562 ลว. 28/8/62
ราคา  4,494  บาท ราคา 4,494.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

365 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 4,810.00              4,810.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 253/2562 ลว. 26/8/62
ราคา  4,810  บาท ราคา 4,810.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

366 ค่าวัสดุการเกษตร 4,852.00              4,852.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 254/2562 ลว. 26/8/62
ราคา  4,852  บาท ราคา 4,852.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

367 ค่าป้ายโครงการหมู่บ้านปลอดขยะ 450.00                450.00            เฉพาะเจาะจง เต็งหน่ึง กราฟฟิก เต็งหน่ึง กราฟฟิก เสนอราคาต่่าสุด 255/2562 ลว. 30/8/62
ราคา  450  บาท ราคา 450.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
368 ค่าวัสดุโครงการหมู่บ้านปลอดขยะ 450.00                450.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 256/2562 ลว. 30/8/62

ราคา  450  บาท ราคา 450.00            คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

369 ซื อหมึกพิมพ์ 6,380.00              6,380.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีซี พรีเมียม หจก.ทีซี พรีเมียม เสนอราคาต่่าสุด 257/2562 ลว. 30/8/62
ราคา  6,380  บาท ราคา 6,380.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

370 ซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 8,900.00              8,900.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ทีซี พรีเมียม หจก.ทีซี พรีเมียม เสนอราคาต่่าสุด 258/2562 ลว. 30/8/62
ราคา  8,900  บาท ราคา 8,900.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

371 ซื อเคร่ืองปริ น (กองช่าง) 7,100.00              7,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีซี พรีเมียม หจก.ทีซี พรีเมียม เสนอราคาต่่าสุด 259/2562 ลว. 30/8/62
ราคา  7,100  บาท ราคา 7,100.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

372 ค่าอาหาร+เคร่ืองด่ืม 3,000.00              3,000.00          เฉพาะเจาะจง นางธัญญาพร   ทาจี นางธัญญาพร   ทาจี เสนอราคาต่่าสุด 260/2562 ลว. 30/8/62
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ ราคา   3,000   บาท ราคา 3,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

373 ค่าจัดซื อคอลลีน 3,500.00              3,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตา โอเอ หจก.โฟร์สตา โอเอ เสนอราคาต่่าสุด 261/2562 ลว. 11/9/62
ราคา   3,500   บาท ราคา 3,500.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

374 ซื อวัสดุคอมฯ 4,290.00              4,290.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีซี พรีเมียม หจก.ทีซี พรีเมียม เสนอราคาต่่าสุด 262/2562 ลว. 3/9/62
ราคา   4,290   บาท ราคา 4,290.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

375 จ้างซ่อมรถ นข 5464 ล่าปาง 6,101.14              6,101.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า บริษัท โตโยต้า เสนอราคาต่่าสุด 263/2562 ลว. 3/9/62
ราคา    5,653.51      บาท ราคา 5,653.51          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

376 จ้างซ่อมรถดับเพลิง บบ 9375 ล่าปาง 12,540.40            12,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกลกาลออโต้คาร์ ร้านกลกาลออโต้คาร์ เสนอราคาต่่าสุด 264/2562 ลว. 3/9/62
ราคา   12,540    บาท ราคา 12,540.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

377 จ้างเหมาดันบ่อขยะ 4,725.00              4,725.00 เฉพาะเจาะจง นายอินจันทร์   ป้ตะมา นายอินจันทร์   ป้ตะมา เสนอราคาต่่าสุด 265/2562 ลว. 5/9/62
ราคา   4,725   บาท ราคา 4,725.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

378 ซื อวัสดุก่อสร้าง หมู่ท่ี 7 6,030.00              6,030.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรศักด์ิพานิชย์ ร้านธีรศักด์ิพานิชย์ เสนอราคาต่่าสุด 266/2562 ลว. 5/9/62
ราคา   6,030   บาท ราคา 6,030.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

379 ก่อสร้างรางส่าเร็จรูปนายแก้ว ป้อมูล 221,600.00          209,600.00 e-bidding หจก.ขันแก้วก่อสร้าง หจก.ขันแก้วก่อสร้าง เสนอราคาต่่าสุด 20/2562 ลว. 5/9/62
 -นานายทัด วงศ์ปินค่า ม.6 ราคา   209,500   บาท ราคา 209,500.00      คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

380 ซื อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,130.00            19,130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านข้าววัสดุก่อสร้าง ร้านข้าววัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต่่าสุด 267/2562 ลว. 6/9/62
ราคา   19,130   บาท ราคา 19,130.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
381 ซื อวัสดุก่อสร้าง 11,520.00            11,520.00        เฉพาะเจาะจง ร้านข้าววัสดุก่อสร้าง ร้านข้าววัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต่่าสุด 268/2562 ลว. 6/9/62

ราคา   11,520   บาท ราคา 11,520.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

382 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,470.00              5,470.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 269/2562 ลว. 9/9/62
ราคา   5,470   บาท ราคา 5,470.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

383 ซื อยางรถยนต์ นข 178 ล่าปาง 15,000.00            15,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านภัทรยางยนต์ ร้านภัทรยางยนต์ เสนอราคาต่่าสุด 270/2562 ลว. 9/9/62
ราคา  15,000 บาท ราคา 15,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

384 แบตเตอร์ร่ีแห้ง 4,378.00              4,378.00          เฉพาะเจาะจง ร้านกลกาลออโต้คาร์ ร้านกลกาลออโต้คาร์ เสนอราคาต่่าสุด 271/2562 ลว. 9/9/62
ราคา   4,387   บาท ราคา 4,387.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

385 ซื อกล้องวงจรปิด 78,000.00            78,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพ่ือนแอร์ล่าปาง หจก.เพ่ือนแอร์ล่าปาง เสนอราคาต่่าสุด 21/2562 ลว. 9/9/62
ราคา   78,000   บาท ราคา 78,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

386 ซื อเล่ือยยนต์ 22,000.00            22,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์โอเอ หจก.โฟร์สตาร์โอเอ เสนอราคาต่่าสุด 22/2562 ลว. 10/9/62
ราคา   22,000   บาท ราคา 22,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

387 จ้างซ่อมรถ บธ 5360 ล่าปาง 54,335.00            54,335.00        เฉพาะเจาะจง เกาะคาอินเจียนิร่ิง เกาะคาอินเจียนิร่ิง เสนอราคาต่่าสุด 272/2562 ลว. 11/9/62
ราคา   54,335   บาท ราคา 54,335.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

388 ซื อเคร่ืองพ่นหมอกควัน 11,400.00            11,400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตา โอเอ หจก.โฟร์สตา โอเอ เสนอราคาต่่าสุด 273/2562 ลว. 12/9/62
ราคา   11,400   บาท ราคา 11,400.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

389 ซื อวัสดุคอมแผนท่ี 5,040.00              5,040.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 274/2562 ลว. 12/9/62
ราคา   5,040   บาท ราคา 5,040.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

390 ซื อสายส่งดับเพลิง 12,000.00            12,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศิริพาณิชย์ ร้านศิริพาณิชย์ เสนอราคาต่่าสุด 275/2562 ลว. 12/9/62
ราคา   12,000   บาท ราคา 12,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

391 ซื อวัสดุล่านักงาน 18,147.00            18,147.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรักษมน ร้านรักษมน เสนอราคาต่่าสุด 276/2562 ลว. 12/9/62
ราคา   18,147   บาท ราคา 18,147.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

392 ซื อวัสดุล่านักงาน 10,339.00            10,339.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 277/2562 ลว. 13/9/62
ราคา   10,339   บาท ราคา 10,339.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

393 ซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ 13,210.00            13,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 278/2562 ลว. 13/9/62
ราคา   13,210   บาท ราคา 13,210.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
394 ซื อวัสดุก่อสร้าง (ถนน หมู่ 1 ) 11,645.00            11,645.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรศักด์ิพานิชย์ ร้านธีรศักด์ิพานิชย์ เสนอราคาต่่าสุด 279/2562 ลว. 13/9/62

ราคา   11,645   บาท ราคา 11,645.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

395 จ้างประกอบอาหารว่าง 6,000.00              6,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 280/2562 ลว. 13/9/62
ราคา   6,000   บาท ราคา 6,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

396 จ้างประกอบอาหารกลางวัน 6,000.00              6,000.00          เฉพาะเจาะจง นางบัวลอน   วงศ์มอก นางบัวลอน   วงศ์มอก เสนอราคาต่่าสุด 281/2562 ลว. 13/9/62
ราคา  6,000   บาท ราคา 6,000.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

397 ซื อสารเคมีก่าจัดศัตรูพืช 47,200.00            47,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเกษตร ร้านบ้านเกษตร เสนอราคาต่่าสุด 282/2562 ลว. 13/9/62
ราคา  47,200    บาท ราคา 47,200.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

398 วัสดุก่อสร้างการเกษตร 8,226.00              8,226.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวรยุทธก่อสร้าง ร้านวรยุทธก่อสร้าง เสนอราคาต่่าสุด 283/2562 ลว. 13/9/62
ราคา   8,226   บาท ราคา 8,226.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

399 ก่อสร้างลานพาราติกส่านักงาน 450,000.00          403,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สินทวีเคหะกิจ หจก.สินทวีเคหะกิจ เสนอราคาต่่าสุด 23/2562 ลว. 16/9/62
เทศบาลต่าบลสิริราช ราคา 400,800  บาท ราคา 400,800.00      คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

400 ซื อคอมพิวเตอร์ 99,000.00            103,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ เสนอราคาต่่าสุด 24/2562 ลว. 16/9/62
ราคา 99,000  บาท ราคา 99,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

401 จ้างประกอบอาหารกลางวันเลี ยง 1,725.00              1,725.00 เฉพาะเจาะจง นางล่าดวน  รูปละออ นางล่าดวน  รูปละออ เสนอราคาต่่าสุด 285/2562 ลว. 18/9/62
รับรองการประชุมสภาฯ ราคา   1,725   บาท ราคา 1,725.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

402 ซื อวัสดุก่อสร้าง(ประปา) 2,600.00              2,600.00          เฉพาะเจาะจง นางล่าดวน  รูปละออ นางล่าดวน  รูปละออ เสนอราคาต่่าสุด 287/2562 ลว. 19/9/62
ราคา   2,600   บาท ราคา 2,600.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

403 ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน ่าโรงเรียน 150,000.00          150,000.00 แฉพาะเจาะจง ร้านก้าววัสดุก่อสร้าง ร้านก้าววัสดุก่อสร้าง เสนอราคาต่่าสุด 25/2562 ลว. 19/9/62
อนุบาลสิริราช ราคา 149,700  บาท ราคา 149,700.00      คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

404 ซื อตู้เอกสาร 16,500.00            16,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บุญเลิศเฟอร์นิเจอร์ หจก.บุญเลิศเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาต่่าสุด 288/2562 ลว. 20/9/62
ราคา   16,500   บาท ราคา 16,500.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

405 ซื อวัสดุก่อสร้าง 4,720.00              4,720.00          เฉพาะเจาะจง ร้านธีรศักด์ิพานิชย์ ร้านธีรศักด์ิพานิชย์ เสนอราคาต่่าสุด 289/2562 ลว. 20/9/62
ราคา   4,720   บาท ราคา 4,720.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

406 ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,910.00              5,910.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 290/2562 ลว. 20/9/62
ราคา   5,910   บาท ราคา 5,910.00          คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

(บำท) ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (9)  (10)
407 ซื อวัสดุส่านักงาน 16,996.00            16,996.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเฟสเคมีคอน ร้านเฟสเคมีคอน เสนอราคาต่่าสุด 291/2562 ลว. 20/9/62

ราคา   16,996   บาท ราคา 16,996.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

408 ซื อเคร่ืองสูบน ่า 11,000.00            11,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล่าปางเซ็นทรัลพาร์ท หจก.ล่าปางเซ็นทรัลพาร์ท เสนอราคาต่่าสุด 292/2562 ลว. 20/9/62
ราคา   11,000   บาท ราคา 11,000.00        คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

409 ก่อสร้างรางส่งน ่าส่าเร็จรูปเหมือง 106,000.00          123,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขันแก้วก่อสร้าง หจก.ขันแก้วก่อสร้าง เสนอราคาต่่าสุด 26/2562 ลว. 20/9/62
เหมืองทุ่งแพะตึง ราคา 106,000  บาท ราคา 106,000.00      คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

410 ก่อสร้างรางส่งน ่าส่าเร็จรูปเหมือง 171,000.00          200,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ขันแก้วก่อสร้าง หจก.ขันแก้วก่อสร้าง เสนอราคาต่่าสุด 27/2562 ลว. 20/9/62
เหมืองทุ่งดง ราคา 170,800  บาท ราคา 170,800.00      คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

411 ก่อสร้างรางส่งน ่าส่าเร็จรูปเหมือง 149,000.00          173,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านยศพรก่อสร้าง ร้านยศพรก่อสร้าง เสนอราคาต่่าสุด 28/2562 ลว. 20/9/62
เหมืองทุ่งหนองบง ราคา 148,700  บาท ราคา 148,700.00      คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

รวมท้ังส้ิน 21,066,236.12      15,715,586.16  15,144,065.09  
วิธี (e-bidding) 13,774,300.00      7,947,960.00    
วิธีเฉพำะเจำะจง 7,291,936.12        7,196,105.09    

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง
 (8)


