
รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

ราคาทีเ่สนอ
(บาท)

ผู้ทีไ่ดร้ับ
การคัดเลือก

ราคาทีต่กลง

1 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร จ านวน 
1 ตู้

6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง เชียงราย
เซอร์วิสเซ็น
เตอร์

6,900.00 เชียงราย
เซอร์วิสเซ็น
เตอร์

6,900.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

15/2561 (CNTR-
0494/61)

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านัก
ปลัด) จ านวน 2 รายการ

6,975.00 6,975.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

6,975.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

6,975.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

16/2561 (CNTR-
0502/61)

3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ เดือน กันยายน 2561 
จ านวน 4 รายการ

12,578.00 12,578.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สมบัติการ
ไฟฟ้า

12,578.00 ร้าน สมบัติ
การไฟฟ้า

12,578.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

17/2561 (CNTR-
0497/61)

4 จัดซ้ือเคร่ืองหว่านปุย๋ จ านวน
 2 เคร่ือง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง เชียงราย
เซอร์วิสเซ็น
เตอร์

7,800.00 เชียงราย
เซอร์วิสเซ็น
เตอร์

7,800.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

18/2561 (CNTR-
0510/61)

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2561

เทศบาลต าบลไมย้า อ าเภอพญาเมง็ราย จังหวัดเชยีงราย

ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง เหตผุลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ



รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

ราคาทีเ่สนอ
(บาท)

ผู้ทีไ่ดร้ับ
การคัดเลือก

ราคาทีต่กลง

ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง เหตผุลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

5 จัดซ้ือตลับหมึก (ส านักปลัด) 
เทศบาลต าบลไม้ยา  จ านวน
 4 รายการ

8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง เค เอส อาร์ จึ 
ไอ เอส 
คอมพิวเตอร์

8,200.00 เค เอส อาร์ 
จึ ไอ เอส 
คอมพิวเตอร์

8,200.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

19/2561 (CNTR-
0505/61)

6 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กอง
คลัง) เทศบาลต าบลไม้ยา  
จ านวน 28 รายการ

14,599.00 14,599.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

14,599.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

14,599.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

20/2561 (CNTR-
0515/61)

7 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพ
รถยนต์ส่วนกลางตามระยะ 
หมายเลขทะเบียน กพ 8238
 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์
 001-57-0003

10,830.22 10,830.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซู
พันล้าน จ ากัด

10,830.22 บริษัท มิตซู
พันล้าน 
จ ากัด

10,830.22 เสนอราคา
ต่ าสุด

69/2561 (CNTR-
0503/61)



รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

ราคาทีเ่สนอ
(บาท)

ผู้ทีไ่ดร้ับ
การคัดเลือก

ราคาทีต่กลง

ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง เหตผุลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

8 จ้างเหมาคัดแยกและก าจัด
ขยะโดยวิธีการเผา ณ บ่อ
ขยะของเทศบาลต าบลไม้ยา 
ต.ไม้ยา ต้ังแต่วันที ่2 
กันยายน ถึงวันที ่30 
กันยายน 2561 จ านวน 29 
วัน

37,700.00 37,700.00 เฉพาะเจาะจง นายถวิล หลัก
เมือง

37,700.00 นายถวิล 
หลักเมือง

37,700.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

76/2561 (CNTR-
0490/61)

9 จ้างเหมาจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ของ
เทศบาลต าบลไม้ยา

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส
โฆษณา

15,500.00 เทิงน้ าใส
โฆษณา

15,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

77/2561 (CNTR-
0492/61)

10 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะรถ 
ถึงก าหนดเวลาเช็คระยะ 
10,000 กม. หมายเลข
ทะเบียน 82-0526 เชียงราย
 หมายเลขครุภัณฑ์ 
006-60-0001

8,841.41 8,841.41 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียง
แสง (เชียงราย)
 จ ากัด

8,841.41 บริษัท เชียง
แสง 
(เชียงราย) 
จ ากัด

8,841.41 เสนอราคา
ต่ าสุด

78/2561 (CNTR-
0506/61)



รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

ราคาทีเ่สนอ
(บาท)

ผู้ทีไ่ดร้ับ
การคัดเลือก

ราคาทีต่กลง

ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง เหตผุลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

11 จ้างเหมาซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษากล้องวงจรปิด 
CCTV ภายนอกและภายใน
เทศบาลต าบลไม้ยา จ านวน 
 7 จุด

29,700.00 29,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด พีพีแอล
 โปรเฟสชั่นนัล
 ไอที จ ากัด

29,700.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด พีพี
แอล โปร
เฟสชั่นนัล 
ไอที จ ากัด

29,700.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

79/2561 (CNTR-
0500/61)

12  จ้างเหมาซ่อมแซมและติดต้ัง
เสาร้ัวคอนกรีตและเสาร้ัวไม้
ไผ่พร้อมซ่อมแซมประตูพืน้ที่
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 
และสวนสาธารณะอ่างเก็บ
น้ าห้วยก้าง หมู่ที ่6 , 10 
และ 14

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเล่ือน ไชย
ด้วง

13,000.00 นายเล่ือน 
ไชยด้วง

13,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

80/2561 (CNTR-
0507/61)

13 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์
พืน้ทีส่าธารณะประโยชน์
ต าบลไม้ยา (พืน้ทีห่น้าอ่าง
เก็บน้ าห้วยก้างลพืน้ทีจุ่ดชม
วิวต าบลไม้ยา)

22,950.00 22,950.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญช่วย  
ไชยมงคล

22,950.00 นายบุญช่วย 
 ไชยมงคล

22,950.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

81/2561 (CNTR-
0504/61)



รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

ราคาทีเ่สนอ
(บาท)

ผู้ทีไ่ดร้ับ
การคัดเลือก

ราคาทีต่กลง

ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง เหตผุลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

14 จ้างเหมาปรับปรุงถนนสู่
พืน้ทีก่ารเกษตรสายอ่างเก็บ
น้ าไม้ยา - ต้นไทร หมู่ที ่7 
ต าบลไม้ยา

28,900.00 28,900.00 เฉพาะเจาะจง อินสามการค้า 28,400.00 อินสามการค้า 28,400.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

82/2561 (CNTR-
0514/61)

15 จ้างเหมาปรับปรุงหอประชุม
เอนกประสงค์ เทศบาลต าบล
ไม้ยา โดยเทฟุตบาทโดยรอบ

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

26,500.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

26,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

83/2561 (CNTR-
0512/61)

16 จ้างเหมาปรับปรุงทีจ่อดรถ
เทศบาลต าบลไม้ยา โดยเท
คอนกรีตจากพืน้เดิมให้สูงขึ้น

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

74,000.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

74,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

84/2561 (CNTR-
0513/61)

17 จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบลไม้ยา

7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง วีระการค้า 7,900.00 วีระการค้า 7,900.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

85/2561 (CNTR-
0516/61)



รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

ราคาทีเ่สนอ
(บาท)

ผู้ทีไ่ดร้ับ
การคัดเลือก

ราคาทีต่กลง

ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง เหตผุลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

18 จัดซ้ือตู้รางเล่ือน จ านวน 1 ตู้ 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด พีพีแอล
 โปรเฟสชั่นนัล
 ไอที จ ากัด

74,900.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด พีพี
แอล โปร
เฟสชั่นนัล 
ไอที จ ากัด

74,900.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

9/2561 (CNTR-
0501/61)

19 จัดซ้ือแบบพิมพ์  จ านวน 8 
รายการ   เป็นเงิน  
22,024.-บาท

7,624.00 7,624.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสา
รักษาดินแดน 
 กรมการ
ปกครอง

7,624.00 โรงพิมพ์
อาสารักษา
ดินแดน  
กรมการ
ปกครอง

7,624.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0170/61-1

20 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่
การแพทย์ฉุกเฉิน กรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบ
อุบัติเหตุก่อนถึงโรงพยาบาล
แก่ประชาชนตลอด 24 
ชั่วโมง ทุกวัน ประจ าเดือน  
กันยายน  จ านวน 1 เดือนๆ
 ละ 7,000.- บาท

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา 
 หยังกุล

7,000.00 นางสาว
ปวีณา  หยัง
กุล

7,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0473/61



รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

ราคาทีเ่สนอ
(บาท)

ผู้ทีไ่ดร้ับ
การคัดเลือก

ราคาทีต่กลง

ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง เหตผุลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

21 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่
การแพทย์ฉุกเฉิน กรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบ
อุบัติเหตุก่อนถึงโรงพยาบาล
แก่ประชาชนตลอด 24 
ชั่วโมง ทุกวัน ประจ าเดือน  
กันยายน  จ านวน 1 เดือนๆ
 ละ 7,000.- บาท

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร  
บุญถา

7,000.00 นายธนกร  
บุญถา

7,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0475/61

22 ค่าจ้างเหมาขับรถบรรทุก
จัดเก็บขยะ  วันจันทร์ – วัน
เสาร์  จนกว่าจะแล้วเสร็จ  
พร้อมทัง้บ ารุงดูแลรักษา  
ประจ าเดือน  กันยายน 
2561 จ านวน 1 เดือนๆละ 
8,000.- บาท

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนั่น อาริ
ยะ

8,000.00 นายสนั่น อา
ริยะ

8,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0477/61



รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

ราคาทีเ่สนอ
(บาท)

ผู้ทีไ่ดร้ับ
การคัดเลือก

ราคาทีต่กลง

ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง เหตผุลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

23 ค่าจ้างเหมาดูแลตกแต่ง
สวนหย่อม  สวนดอกไม้
ประดับ  ปรับปรุงภูมิทัศน์  
ภายในส านักงานเทศบาล
ต าบลไม้ยา วันละ 8 ชั่วโมง 
6วัน/สัปดาห์  ประจ าเดือน 
 กันยายน  2561 จ านวน   1
 เดือนๆละ 8,000.-บาท

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนัญ กอง
ธรรม

8,000.00 นายอนัญ 
กองธรรม

8,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0479/61

24 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด
อาคารส านักงานใหญ่ ห้องน้ า
 ห้องประชุมชั้น2 ใน
ส านักงานเทศบาลต าบลไม้ยา
  พืน้ทีใ่ช้สอยไม่น้อยกว่า  
จ านวน  895.60 ตร.ม. วัน
ละ 8 ชั่วโมง  6 วัน/สัปดาห์
 ประจ าเดือน  กันยายน  
2561 จ านวน 1 เดือนๆ ละ 
7,000.- บาท

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพร
นภา  ปันทิพย์

7,000.00 นางสาวพร
นภา  ปัน
ทิพย์

7,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0480/61



รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

ราคาทีเ่สนอ
(บาท)

ผู้ทีไ่ดร้ับ
การคัดเลือก

ราคาทีต่กลง

ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง เหตผุลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

25 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะชุมชน
  จ านวน 18 หมู่บ้าน  วันละ
 8 ชั่วโมง  จ านวน 6 วัน/
สัปดาห์ประจ าเดือน  
กันยายน  2561 จ านวน 1 
เดือนๆละ 7,000.- บาท

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนิท  สุข
ประเสริฐ

7,000.00 นายสนิท  
สุขประเสริฐ

7,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0481/61

26 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะชุมชน
  จ านวน 18 หมู่บ้าน  วันละ
 8 ชั่วโมง  จ านวน 6 วัน/
สัปดาห์ประจ าเดือน  
กันยายน  2561 จ านวน 1 
เดือนๆละ 7,000.- บาท

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดุสิต แปง
ปัน

7,000.00 นายดุสิต 
แปงปัน

7,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0482/61

27 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษา  
เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 
481-56-0024  เป็นเงิน  
800.- บาท

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด พีพีแอล
 โปรเฟสขั่น
เนล ไอที 
เซอร์วิส

800.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด พีพี
แอล โปร
เฟสขั่นเนล 
ไอที เซอร์วิส

800.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0491/61



รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

ราคาทีเ่สนอ
(บาท)

ผู้ทีไ่ดร้ับ
การคัดเลือก

ราคาทีต่กลง

ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง เหตผุลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

28 จัดซ้ือตลับหมึก  35 A  
จ านวน 2 กล่อง ๆ ละ  700
 บาท  เป็นเงิน  1,400.-บาท

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง เค เอส อาร์ จี 
ไอ เอส 
คอมพิวเตอร์

1,400.00 เค เอส อาร์ 
จี ไอ เอส 
คอมพิวเตอร์

1,400.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0495/61

29 ค่าส่วนเกินจากมิเตอร์ทีไ่ด้
ถ่ายฟรี  ของปีงบประมาณ 
2561  จ านวน  17,777 
แผ่น ๆ ละ  0.20 บาท  เป็น
เงิน  3,555.40 บาท

3,555.40 3,555.40 เฉพาะเจาะจง พ.ีเอ็น.ซัพ
พลายเซอร์วิส

3,555.40 พ.ีเอ็น.ซัพ
พลายเซอร์วิส

3,555.40 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0498/61

30 จัดซ้ือหมึก HP 35A  จ านวน
  4 กล่อง ๆ ละ  700 บาท  
 เป็นเงิน  2,800.- บาท

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง เค เอส อาร์ จึ 
ไอ เอส 
คอมพิวเตอร์

2,800.00 เค เอส อาร์ 
จึ ไอ เอส 
คอมพิวเตอร์

2,800.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0508/61

31 1.โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการจัดการขยะมูลฝอย
ตามหลัก 3Rs

1,634.00 1,634.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

1,634.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

1,634.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0509/61



รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

ราคาทีเ่สนอ
(บาท)

ผู้ทีไ่ดร้ับ
การคัดเลือก

ราคาทีต่กลง

ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง เหตผุลที่

คัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

32 จ้างเหมาจัดท าป้าย โครงการ
เพิม่ประสิทธิภาพในการ
จัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 
3Rs

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นายพิตรพิบูล 
แสนเขื่อน

360.00 นายพิตร
พิบูล แสน
เขื่อน

360.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0511/61

33 จ้างเหมาอาหารว่าง ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมสภา ในวันที่
 26 กันยายน 2561 จ านวน
 30 ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 
บาท เป็นเงิน 750.- บาท

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรา
ภรณ์ จรรยา

750.00 นางสาวจิรา
ภรณ์ จรรยา

750.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0518/61

34 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กอง
การศึกษา) จ านวน 12 
รายการ เป็นเงิน 4,700 บาท

4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด พีพีแอล
 โปรเฟสขั่น
เนล ไอที 
เซอร์วิส

4,700.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด พีพี
แอล โปร
เฟสขั่นเนล 
ไอที เซอร์วิส

4,700.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0519/61

485,097.03 485,097.03 481,897.03 481,897.03รวม
























