
แบบ สขร.1

รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(ส ำนักปลัด) จ ำนวน 2 เคร่ือง

34,000.00 34,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด พีพีแอล 
โปรเฟสช่ันนัล 
ไอที เซอร์วิส

33,800.00 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด พีพีแอล 
โปรเฟสช่ันนัล 
ไอที เซอร์วิส

33,800.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

1/2562 (CNTR-
0290/62) 
8/5/2562

2 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) พำส
เจอร์ไรส์ และ ยู เอช ที (ช่วง
ปิดภำคเรียนท่ี 1/2562) 
ส ำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ. 
ในเขตพ้ืนท่ีบริกำรต ำบลไม้ยำ
 จ ำนวน 3 แห่ง จ ำนวน
นักเรียน 420 คน

325,626.00 325,626.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่
เฟรชมิลค์ จ ำกัด

325,626.00 บริษัท 
เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จ ำกัด

325,626.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

11/2562 
(CNTR-
0306/62) 
24/5/2562

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

เทศบาลต าบลไม้ยา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

3 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) พำส
เจอร์ไรส์ และ ยู เอช ที (ช่วง
ปิดภำคเรียน ท่ี 1/2562) 
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบำลต ำบลไม้ยำ 
จ ำนวน 11 ศูนย์ จ ำนวนเด็ก 
115 คน ประจ ำภำคเรียนท่ี 
1/2562 ปีกำรศึกษำ 2562

89,159.50 89,159.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่
เฟรชมิลค์ จ ำกัด

89,159.50 บริษัท 
เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จ ำกัด

89,159.50 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

12/2562 
(CNTR-
0305/62) 
24/5/2562

4 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ส ำนักปลัด)
 เทศบำลต ำบลไม้ยำ จ ำนวน 
13 รำยกำร

7,031.00 7,031.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด สวน
หนังสือ

7,031.00 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด สวน
หนังสือ

7,031.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

17/2562 
(CNTR-
0289/62) 
7/5/2562

5 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะ ,
ครุภัณฑ์ส ำรวจ , ครุภัณฑ์
โรงงำน จ ำนวน 13 รำยกำร

59,000.00 59,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำนำซัพ
พลำยเซอร์วิส 
2015

58,400.00 ร้ำนนำนำซัพ
พลำยเซอร์วิส 
2015

58,400.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

21/2562 
(CNTR-
0286/62) 
7/5/2562



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

6 จัดซ้ือน้ ำมันดีเซล จ ำนวน 
๗,๓๐๐ ลิตร ส ำหรับ
เคร่ืองจักรกลและยำนพำหนะ
 ตำมโครงกำรฟ้ืนฟูและ
พัฒนำล ำน้ ำ คูคลองเพ่ือ
ส่ิงแวดล้อมและคุณภำพชีวิต
ของประชำชน

211,116.00 211,116.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด ธนรักษ์
ปิโตรเลียม

211,116.00 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด ธนรักษ์
ปิโตรเลียม

211,116.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

22/2562 
(CNTR-
0285/62) 
7/5/2562

7 จัดซ้ือจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน
 6 รำยกำร

16,428.00 16,428.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สมบัติกำร
ไฟฟ้ำ

16,428.00 ร้ำน สมบัติกำร
ไฟฟ้ำ

16,428.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

23/2562 
(CNTR-
0293/62) 
10/5/2562

8 จ้ำงเหมำรถโดยสำรไม่ประจ ำ
ทำง ส ำหรับรับ - ส่ง ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรน ำจิตอำสำ เรำท ำ
ควำมดี ด้วยหัวใจ ในวันท่ี ๕ 
พฤษภำคม ๒๕๖๒ ณ ศำลำ
กลำงจังหวัดเชียงรำย จ ำนวน
 ๓ คัน

33,000.00 33,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยส ำรำญ  
ไชยลังกำ

33,000.00 นำยส ำรำญ  
ไชยลังกำ

33,000.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

69/2562 
(CNTR-
0292/62) 
10/5/2562



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

9 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน
พร้อมปรับเกล่ียเรียบสำยห้วย
โป่ง – ไผ่ล้อม หมู่ท่ี ๔

156,000.00 156,000.00 เฉพำะเจำะจง อินสำมกำรค้ำ 155,000.00 อินสำมกำรค้ำ 155,000.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

70/2562 
(CNTR-
0294/62) 
14/5/2562

10 จ้ำงเหมำตรวจเช็ดระยะ
รถยนต์ส่วนกลำง หมำยเลข
ทะเบียน 82-0526

11,316.32 11,316.32 เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงแสง
 (เชียงรำย) 
จ ำกัด

11,316.32 บริษัท เชียง
แสง (เชียงรำย)
 จ ำกัด

11,316.32 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

71/2562 
(CNTR-
0300/62) 
17/5/2562

11 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหิน
พร้อมปรับเกล่ียเรียบสำยม่อน
แคว้นสำยกลำง ม.2

108,000.00 108,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ส.พญำ 107,000.00 หจก.ส.พญำ 107,000.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

72/2562 
(CNTR-
0302/62) 
22/5/2562

12 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน
พร้อมปรับเกล่ียเรียบสำยจ ำ
ค่ำ ม.18

137,000.00 137,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด ส.พญำ

136,000.00 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด ส.พญำ

136,000.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

73/2562 
(CNTR-
0297/62) 
16/5/2562



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

13 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก
พร้อมปรัยเกล่ียเรียบและขุด
ร่องระบำยน้ ำสำยโศกน้ ำดัง -
 ห้วยต้นต้อง หมู่ท่ี 5

121,000.00 121,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด ส.พญำ

120,000.00 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด ส.พญำ

120,000.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

74/2562 
(CNTR-
0296/62) 
16/5/2562

14 โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน
พร้อมปรับเกล่ียเรียบสำยนำ
นำยหน่อ แปงถำ ม.13

85,000.00 85,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด ส.พญำ

84,500.00 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด ส.พญำ

84,500.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

75/2562 
(CNTR-
0301/62) 
22/5/2562

15 จ้ำงเหมำขุด ขน และฝังกลบ
ขยะ ณ บ่อขยะบ้ำนสันโค้ง 
หมู่ท่ี 8

12,000.00 12,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวฟองแก้ว
 เสริมสำยพิศ

12,000.00 นำงสำวฟอง
แก้ว เสริมสำย
พิศ

12,000.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

76/2562 
(CNTR-
0303/62) 
22/5/2562

16 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ ขนำด
 ๑๘,๐๐๐ บีทียู จ ำนวน 2 
เคร่ือง และขนำด ๒๔,๐๐๐ 
บีทียู จ ำนวน 6 เคร่ือง พร้อม
ติดต้ัง

251,600.00 251,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็น.พี.ดี.
 อินเตอร์เนช่ัน
แนล  จ ำกัด

250,800.00 บริษัท เอ็น.พี.
ดี. อินเตอร์
เนช่ันแนล  
จ ำกัด

250,800.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

78/2562 
(CNTR-
0304/62) 
23/5/2562



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

17 จ้ำงเหมำขุดลองหน้ำฝำย
ประชำอำสำ หมู่ท่ี 9

9,700.00 9,700.00 เฉพำะเจำะจง อินสำมกำรค้ำ 9,700.00 อินสำมกำรค้ำ 9,700.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

79/2562 
(CNTR-
0314/62) 
28/5/2562

18 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก
และถนนดินพร้อมปรับเกล่ีย
เรียบสำยก็อดหญ้ำไทร  ม.16

187,000.00 187,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด ชนันท์วร
พัชร กำรก่อสร้ำง

186,000.00 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด ชนันท์
วรพัชร กำร
ก่อสร้ำง

186,000.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

81/2562 
(CNTR-
0308/62) 
27/5/2562

19 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก
พร้อมปรับเกล่ียเรียบสำยจอ
หมูน้อย  ม.16

156,000.00 156,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด ชนันท์วร
พัชร กำรก่อสร้ำง

155,000.00 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด ชนันท์
วรพัชร กำร
ก่อสร้ำง

155,000.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

82/2562 
(CNTR-
0316/62) 
28/5/2562

20 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก
พร้อมปรับเกล่ียสำยบ่อขยะ -
 สันป่ำสัก หมู่ 8

216,000.00 216,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

215,000.00 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

215,000.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

83/2562 
(CNTR-
0312/62) 
27/5/2562



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

21 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก
พร้อมปรับเกล่ียสำยร่องตึง 3
 หมู่ 12

127,000.00 127,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

126,000.00 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

126,000.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

84/2562 
(CNTR-
0313/62) 
27/5/2562

22 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ สำย
ม่อนป่ำยำง หมู่ท่ี 8

46,000.00 46,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

45,500.00 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

45,500.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

85/2562 
(CNTR-
0315/62) 
28/5/2562

23 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก
พร้อมปรับเกล่ียเรียบสำยจ ำ
หมู หมู่ท่ี 9,18

78,000.00 78,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด ชนันท์วร
พัชร กำรก่อสร้ำง

77,500.00 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด ชนันท์
วรพัชร กำร
ก่อสร้ำง

77,500.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

86/2562 
(CNTR-
0317/62) 
28/5/2562

24 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคลุก
พร้อมปรับเกล่ียเรียบสำยดง
แฟน หมู่ท่ี 9,18

123,000.00 123,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด ชนันท์วร
พัชร กำรก่อสร้ำง

122,000.00 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด ชนันท์
วรพัชร กำร
ก่อสร้ำง

122,000.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

87/2562 
(CNTR-
0318/62) 
29/5/2562



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

25 โครงกำรซ่อมแซมถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบสำย
ล ำห้วยโป่ง – ร่องแซ๊ะ หมู่ท่ี 4

147,000.00 147,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด ชนันท์วร
พัชร กำรก่อสร้ำง

146,000.00 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด ชนันท์
วรพัชร กำร
ก่อสร้ำง

146,000.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

88/2562 
(CNTR-
0319/62) 
29/5/2562

26 โครงกำรซ่อมแซมถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบสำย
บ้ำนไม้ยำบุนนำคเช่ือมอ่ำง
เก็บน้ ำห้วยก้ำง หมู่ท่ี 18

122,000.00 122,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด ชนันท์วร
พัชร กำรก่อสร้ำง

121,000.00 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด ชนันท์
วรพัชร กำร
ก่อสร้ำง

121,000.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

90/2562 
(CNTR-
0320/62) 
30/5/2562

27 โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก
พร้อมปรับเกล่ียเรียบสำยจ ำ
เติม หมู่ท่ี 9,18

154,000.00 154,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด ชนันท์วร
พัชร กำรก่อสร้ำง

153,000.00 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด ชนันท์
วรพัชร กำร
ก่อสร้ำง

153,000.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

91/2562 
(CNTR-
0321/62) 
30/5/2562

28 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง (เดือน
พฤษภำคม - สิงหำคม 2562 )

100,000.00 100,000.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์
กำรเกษตรพญำ
เม็งรำย จ ำกัด

100,000.00 สหกรณ์
กำรเกษตร
พญำเม็งรำย 
จ ำกัด

100,000.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

CNTR-
0282/62 
1/5/2562

29 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล
โครงกำรน ำจิตอำสำ เรำท ำ
ควำม ดี ด้วยหัวใจ

360.00 360.00 เฉพำะเจำะจง เทิงน้ ำใสโฆษณำ 360.00 เทิงน้ ำใสโฆษณำ 360.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

CNTR-
0284/62 
10/5/2562



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

30 จัดซ้ือธงพระรำชพิธีฯ  วปร. 
ขนำด 60*90  จ ำนวน 12 ผืน

660.00 660.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด สวน
หนังสือ

660.00 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด สวน
หนังสือ

660.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

CNTR-
0291/62 
10/5/2562

31 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล
โครงกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำล ำน้ ำ
 คูคลองเพ่ือส่ิงแวดล้อมและ
คุณภำพชีวิตของประชำชน

1,440.00 1,440.00 เฉพำะเจำะจง เทิงน้ ำใสโฆษณำ 1,440.00 เทิงน้ ำใสโฆษณำ 1,440.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

CNTR-
0295/62 
16/5/2562

32 จ้ำงเหมำป้ำยไวนิลโครงกำร
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
จัดกำรขยะมูลฝอยตำมหลัก 
3Rs

468.00 468.00 เฉพำะเจำะจง เทิงน้ ำใสโฆษณำ 468.00 เทิงน้ ำใสโฆษณำ 468.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

CNTR-
0298/62 
16/5/2562

33 จ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยไวนิล    
จ ำนวน 1 ป้ำย

360.00 360.00 เฉพำะเจำะจง เทิงน้ ำใสโฆษณำ 360.00 เทิงน้ ำใสโฆษณำ 360.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

CNTR-
0299/62 
16/5/2562

34 จ้ำงเหมำลงโปรแกรมใหม่  
เปล่ียนถ่ำน  หมำยเลข
ครุภัณฑ์  416-56-0052/2

330.00 330.00 เฉพำะเจำะจง บีทีคอมพิวเตอร์
เซอร์วิส

330.00 บีที
คอมพิวเตอร์
เซอร์วิส

330.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

CNTR-
0307/62 
24/5/2562



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

35 จ้ำงเหมำเปล่ียนกล้องวงจรปิด
  CCTV  จ ำนวน 1 ตัว

1,290.00 1,290.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด พีพีแอล 
โปรเฟสช่ันนัล 
ไอที เซอร์วิส

1,290.00 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด พีพีแอล 
โปรเฟสช่ันนัล 
ไอที เซอร์วิส

1,290.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

CNTR-
0309/62 
27/5/2562

36 จ้ำงเหมำซ่อมแมคอมพิวเตอร์ 
 หมำยเลขครุภัณฑ์  
416-50-0019  และ  
416-50-0020  จ ำนวน 2 
เคร่ือง

1,000.00 1,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด พีพีแอล 
โปรเฟสช่ันนัล 
ไอที เซอร์วิส

1,000.00 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด พีพีแอล 
โปรเฟสช่ันนัล 
ไอที เซอร์วิส

1,000.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

CNTR-
0311/62 
27/5/2562

37 จ้ำงเหมำเพ่ือเฝ้ำระวังป้องกัน
รักษำควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน รักษำควำมสงบ
เรียบร้อยในบริเวณพ้ืนท่ี
โดยรวมของส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลไม้ยำ  ปฏิบัติ
หน้ำท่ีทุกวัน  ประจ ำเดือน 
มิถุนำยน 2562

10,500.00 10,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยชำญณรงค์ 
จันทร์เพ็ญ

10,500.00 นำยชำญณรงค์
 จันทร์เพ็ญ

10,500.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

CNTR-
0322/62 
30/5/2562



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

38 จ้ำงเหมำเพ่ือขับรถยนต์
ส่วนกลำง  หมำยเลขทะเบียน
 กจ 7893 เชียงรำย  พร้อม
ท้ังดูแล บ ำรุงรักษำท ำควำม
สะอำดรถยนต์ทุกกวัน 
ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2562

7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยธนำนัด  
สุริยะ

7,500.00 นำยธนำนัด  
สุริยะ

7,500.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

CNTR-
0323/62 
30/5/2562

39 จ้ำงเหมำเพ่ือจัดเก็บขยะชุมชน
 จ ำนวน 18 หมู่บ้ำน  
ประจ ำเดือน มิถุนำยน  2562

7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยดุสิต แปงปัน 7,500.00 นำยดุสิต แปง
ปัน

7,500.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

CNTR-
0324/62 
30/5/2562

40 จ้ำงเหมำเพ่ือจัดเก็บขยะชุมชน
 จ ำนวน 18 หมู่บ้ำน  
ประจ ำเดือน มิถุนำยน  2562

7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสนิท  สุข
ประเสริฐ

7,500.00 นำยสนิท  สุข
ประเสริฐ

7,500.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

CNTR-
0325/62 
30/5/2562

41 จ้ำงเหมำเพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ี
แพทย์ฉุกเฉิน ประจ ำเดือน 
มิถุนำยน 2562

7,500.00 7,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยอนุกูล บุญ
หำญ

7,500.00 นำยอนุกูล 
บุญหำญ

7,500.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

CNTR-
0326/62 
30/5/2562

42 ค่ำเช่ำเตำเผำประจ ำเดือน มิ.ย
 2562

30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด เอ็มเคที 
กรีนแอนด์คลีน

30,000.00 ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด เอ็มเคที
 กรีนแอนด์คลีน

30,000.00 เสนอรำคำ
ต่ ำสุด

CNTR-
0327/62 
31/5/2562



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

3,199,384.82 3,199,384.82 3,184,284.82 3,184,284.82รวม


