
แบบ สขร.1

รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

1 ซ้ือของรางวัลส าหรับการ
แข่งขันเล่นเกมส์บนเวทีและ
ประจ าซุ้มกิจกรรม จ านวน ๕
 ซุ้มตามโครงการวันเด็ก
แห่งชาติต าบลไม้ยา ในวัน
เสาร์ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ 
ณ หอประชุมอเนกประสงค์
และลานกิจกรรมเทศบาล
ต าบลไม้ยา

17,900.00 17,900.00 เฉพาะเจาะจง โชคพาณิชย์ 17,900.00 โชคพาณิชย์ 17,900.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

08/2563 
(CNTR-
0122/63)

2 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน ๑ ชุด 
(กองช่าง)

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสช่ันนัล 
ไอที เซอร์วิส

21,900.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสช่ันนัล 
ไอที เซอร์วิส

21,900.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

1/2563 
(CNTR-
0112/63)

3 ซ้ือแฟ้มใส่เอกสาร A๔ ๓ น้ิว 
สีด า จ านวน ๒๐๐ อัน (กอง
คลัง)

19,800.00 19,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

19,800.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

19,800.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

10/2563 
(CNTR-
0116/63)

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

เทศบาลต าบลไม้ยา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

4 จ้างเหมาจัดสถานท่ีและ
ตกแต่งภายในบริเวณงาน ตาม
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติต าบลไม้ยา ประจ าปี
 ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ท่ี ๑๑ 
มกราคม ๒๕๖๓ ณ 
หอประชุมอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลไม้ยา

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดนัย โคตะ
บุตร

10,000.00 นายดนัย โค
ตะบุตร

10,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

10/2563 
(CNTR-
0120/63)

5 ซ้ืออาหารเสริม (นม) พาส
เจอร์ไรส์ พร้อมหลอด บรรจุ
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิลิตร 
ส าหรับโรงเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ใน
เขตพ้ืนท่ีบริการต าบลไม้ยา 
จ านวน ๓ แห่ง จ านวนเด็ก
นักเรียน ๔๒๓ คน 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒

52,883.46 52,883.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่
เฟรชมิลค์ จ ากัด

52,883.46 บริษัท 
เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จ ากัด

52,883.46 เสนอราคา
ต่ าสุด

10/2563 
(CNTR-
0137/63)



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

6 จ้างเหมาเช่าสไลเดอร์ จ านวน
 ๑ ชุด เคร่ืองกระโดด จ านวน
 ๒ ชุด (ชุดใหญ่) ส าหรับ
กิจกรรมนันทนาการ ตาม
โครงการวันเด็กแห่งชาติต าบล
ไม้ยา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกุลวดี วิชา 9,000.00 นางกุลวดี วิชา 9,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

11/2563 
(CNTR-
0121/63)

7 ซ้ืออาหารเสริม (นม) พาส
เจอร์ไรส์ พร้อมหลอด บรรจุ
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิลิตร 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบลไม้ยา 
จ านวน ๑๑ ศูนย์ จ านวนเด็ก
นักเรียน ๑๑๖ คน 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒

14,502.32 14,502.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่
เฟรชมิลค์ จ ากัด

14,502.32 บริษัท 
เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จ ากัด

14,502.32 เสนอราคา
ต่ าสุด

11/2563 
(CNTR-
0138/63)

8 จัดซ้ือวัสดุท่อ LDPE พร้อม
อุปกรณ์ บ้านห้วยก้างตลาด 
หมู่ท่ี ๑๒ ต าบลไม้ยา

15,746.00 15,746.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งทรัพย์
 วอเตอร์เวอร์ค
 1993 จ ากัด

15,746.00 บริษัท รุ่ง
ทรัพย์ วอเตอร์
เวอร์ค 1993
 จ ากัด

15,746.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

12/2563 
(CNTR-
0117/63)



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด)
 จ านวน ๒๔ รายการ

15,508.00 15,508.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

15,508.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

15,508.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

13/2563 
(CNTR-
0125/63)

10 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน ๗ 
รายการ

25,271.00 25,271.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สมบัติการ
ไฟฟ้า

25,271.00 ร้าน สมบัติการ
ไฟฟ้า

25,271.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

14/2563 
(CNTR-
0124/63)

11 จ้างเหมาคัดแยกและก าจัด
ขยะ ต้ังแต่วันท่ี 1 - 31 ธ.๕ 
2562

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุต มโนวัน 40,000.00 นายพุต มโนวัน 40,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

15/2563 
(CNTR-
0107/63)

12 จ้างเหมาคัดแยกและจ าจัด
ขยะ ต้ังแต่วันท่ี 1 - 31 ม.ค 
2563

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุต มโนวัน 40,000.00 นายพุต มโนวัน 40,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

21/2563 
(CNTR-
0108/63)

13 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรโซนไม้ยา เขต ๑ 
หมู่ท่ี ๑,๒,๓,๗,๙,๑๘ ต าบล
ไม้ยา

29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพล ขันแก้ว 28,500.00 นายสุพล ขัน
แก้ว

28,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

22/2563 
(CNTR-
0114/63)



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

14 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรโซนห้วยก้าง เขต ๒
 หมู่ท่ี ๕,๖,๘,๑๑,๑๓ ต าบล
ไม้ยา

25,600.00 25,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด นวล
ค า

25,000.00 นายสมคิด 
นวลค า

25,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

23/2563 
(CNTR-
0113/63)

15 จ้างเหมาปรับปรุงถนนและ
พ้ืนท่ีในการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าในพ้ืนท่ีต าบลไม้ยา 
หมู่ท่ี ๗ ,๑๐ ต าบลไม้ยา

8,000.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพล ขันแก้ว 8,000.00 นายสุพล ขัน
แก้ว

8,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

24/2563 
(CNTR-
0136/63)

16 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถม
ดินพร้อมปรับเกล่ียเรียบสาย
ร่องแหย่ง หมู่ท่ี ๑๓ ต าบลไม้
ยา

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง จวนเจริญทรัพย์ 26,500.00 จวนเจริญทรัพย์ 26,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

25/2563 
(CNTR-
0140/63)

17 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถม
ดินพร้อมปรับเกล่ียเรียบสาย
ล าห้วยโป่ง หมู่ท่ี ๑๘ ต าบล
ไม้ยา

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง จวนเจริญทรัพย์ 54,500.00 จวนเจริญทรัพย์ 54,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

26/2563 
(CNTR-
0139/63)

18 จ้างเหมาคัดแยกและก าจัด
ขยะ ต้ังแต่วันท่ี 1 - 29 ก.พ
 2563

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพุต มโนวัน 40,000.00 นายพุต มโนวัน 40,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

27/2563 
(CNTR-
0141/63)



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

19 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ฝาปิด บ้านห้วยก้างนาล้อม 
หมู่ 11

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

99,500.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

99,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

28/2563 
(CNTR-
0127/63)

20 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ฝาปิด บ้านห้วยก้างปูล้าน 
หมู่ท่ี  14

155,000.00 155,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

154,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

154,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

29/2563 
(CNTR-
0128/63)

21 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
ฝาปิด บ้านห้วยก้างราษฎร์ 
หมู่ 5

189,000.00 189,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ชนันท์วร
พัชร การก่อสร้าง

188,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ชนันท์
วรพัชร การ
ก่อสร้าง

188,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

30/2563 
(CNTR-
0133/63)

22 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม พร้อมฝาปิด
และขุดวางท่อระบายน้ า  บ้าน
ไม้ยากลาง หมู่ท่ี  15

332,000.00 332,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

331,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

331,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

31/2563 
(CNTR-
0134/63)



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

23 ซ้ือตู้บานเล่ือนทึบ , ตู้บาน
เล่ือนบนล่าง จ านวน ๒ ตู้ 
(กองช่าง)

20,900.00 20,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสช่ันนัล 
ไอที เซอร์วิส

20,600.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสช่ันนัล 
ไอที เซอร์วิส

20,600.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

9/2563 
(CNTR-
0111/63)

24 จัดซ้ือน้ าด่ืมสะอาด จ านวน 3
 เดือน ( เดือนมกราคม - 
มีนาคม 2563)

7,320.00 7,320.00 เฉพาะเจาะจง อุลัยน้ าทิพย์ 7,320.00 อุลัยน้ าทิพย์ 7,320.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-
0105/63

25 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะ
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑  
ทะเบียน กจ ๗๘๙๓ เชียงราย

3,132.96 3,132.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า
เชียงราย จ ากัด

3,132.96 บริษัท โตโยต้า
เชียงราย จ ากัด

3,132.96 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-
0106/63

26 จ้างเหมาเปล่ียน SSD  ๒๔๐
gb  sata  หมายเลขครุภัณฑ์
 ๔๑๖-๕๐-๐๐๙๐/๑  จ านวน
 ๑ ตัว

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง บีทีคอมพิวเตอร์
เซอร์วิส

1,750.00 บีที
คอมพิวเตอร์
เซอร์วิส

1,750.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-
0109/63



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

27 จัดซ้ือขาต้ังกล้อง  จ านวน  ๑ 
 อัน ๆ ละ ๑,๗๙๐ บาท

1,790.00 1,790.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสช่ันนัล 
ไอที เซอร์วิส

1,790.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสช่ันนัล 
ไอที เซอร์วิส

1,790.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-
0110/63

28 จัดซ้ือไม้กวาดมะพร้าว  
จ านวน ๑๐ ด้าม ๆ ละ ๖๐ 
บาท

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ป้านเคร่ืองครัว 600.00 ป้านเคร่ืองครัว 600.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-
0118/63

29 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 
ประจ าเดือน ม.ค - มี.ค 2563

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์
การเกษตรพญา
เม็งราย จ ากัด

100,000.00 สหกรณ์
การเกษตร
พญาเม็งราย 
จ ากัด

100,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-
0119/63



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

30 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์
ประกอบการจัดกิจกรรมของ
เด็กบนเวทีและซุ้มกิจกรรม  
จ านวน  5  ซุ้ม  จ านวน  22
 รายการ  โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติต าบลไม้ยา  
ประจ าปี 2563 ในวันเสาร์ ท่ี
 11  มกราคม  2563  ณ 
หอประชุมเอนกประสงค์และ
ลานกิจกรรมเทศบาลต าบลไม้
ยา

2,988.00 2,988.00 เฉพาะเจาะจง เหล่ียมชัยการค้า 2,988.00 เหล่ียมชัย
การค้า

2,988.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-
0123/63



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

31 จ้างเหมาเพ่ืออยู่เฝ้าระวัง
ป้องกันรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน รักษา
ความสงบเรียบร้อยในบริเวณ
พ้ืนท่ีโดยรวมของส านักงาน
เทศบาลต าบลไม้ยา ปฏิบัติ
หน้าท่ีทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ช่วงเวลา ๑๘.๐๐
 - ๐๖.๐๐ น. ของวันรุ่งข้ึน 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ (๑-๒๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓) วันละ ๓๕๐ บาท

10,150.00 10,150.00 เฉพาะเจาะจง นายพัด วิชา 10,150.00 นายพัด วิชา 10,150.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-
0129/63

32 ค่าเช่าเตาเผาขยะ แบบ
ควบคุมอากาศ ขนาดกว้าง 
๑,๔๐๐ มิลลิเมตร  ยาว 
๒,๕๐๐ มิลลิเมตร  สูง 
๒,๐๐๐ มิลลิเมตร  จ านวน ๒ 
เตา ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอ็มเคที 
กรีนแอนด์คลีน

30,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอ็มเคที
 กรีนแอนด์คลีน

30,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-
0131/63



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

33 จ้างเหมาเพ่ือช่วยงานธุรการ  
งานส่งเสริมการเกษตร  งาน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม และงาน
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ (ทุก
วันท าการ)  ประจ าเดือน  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุ พรม
เกษา

7,500.00 นายจิรายุ พรม
เกษา

7,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-
0132/63

1,429,341.74 1,430,241.74 1,423,341.74 1,423,341.74รวม


