
แบบ สขร.1

รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

1 จัดซ้ืออาหารเสริม (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 าเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒

58,450.14 58,450.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่
เฟรชมิลค์ จ ากัด

58,450.14 บริษัท 
เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จ ากัด

58,450.14 เสนอราคา
ต่ าสุด

01/2563 
(CNTR-
0052/63) 
15/11/256
2

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

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

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

16,028.88 16,028.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม่
เฟรชมิลค์ จ ากัด

16,028.88 บริษัท 
เชียงใหม่เฟรช
มิลค์ จ ากัด

16,028.88 เสนอราคา
ต่ าสุด

02/2563 
(CNTR-
0053/63) 
15/11/256
2

3 จ้างเหมาจัดสถานท่ี ตาม
โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจ าปี ๒๕๖๒ ใน
วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 ณ บริเวณตลาดชุมชนบ้าน
ห้วยก้าง ต าบลไม้ยา

67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุระพงษ์ 
โด่งดัง

67,500.00 นายสุระพงษ์ 
โด่งดัง

67,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

04112562 
(CNTR-
0050/63) 
15/11/256
2



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 จ้างเหมาจัดท ากระทงใหญ่
พร้อมตกแต่งและจัดร้ิวขบวน
ให้เรียบร้อยสวยงาม ตาม
โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจ าปี ๒๕๖๒ ใน
วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 ณ บริเวณตลาดชุมชนบ้าน
ห้วยก้าง ต าบลไม้ยา

33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน์ ส่ง
สุข

33,000.00 นายชัยรัตน์ 
ส่งสุข

33,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

05/2563 
(CNTR-
0051/63) 
15/11/256
2

5 จ้างเหมาก าจัดวัชพืชในแหล่ง
น้ าสาธารณะพ้ืนท่ีต าบลไม้ยา
(ล าน้ าห้วยก้าง )

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง สมภพเจริญ
ทรัพย์

11,500.00 สมภพเจริญ
ทรัพย์

11,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

11/2563 
(CNTR-
0056/63) 
20/11/256
2

6 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ก าจัดวัชพืช และปลูกต้นไม้
ดอกไม้ประดับ พ้ืนท่ี
สาธารณประโยชน์ต าบลไม้ยา 
(พ้ืนท่ีจุดชมวิวต าบลไม้ยาและ
สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ าห้วย
ก้าง)

56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฎิพัทธ์ 
บ้านสระ

55,500.00 นายปฎิพัทธ์ 
บ้านสระ

55,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

12/2563 
(CNTR-
0057/63) 
21/11/256
2



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

7 จ้างเหมาปรับเกล่ียถนนและ
ก าจัดวัชพืช พ้ืนท่ี
สาธารณประโยชน์ต าบลไม้ยา 
(พ้ืนท่ีสองข้างทางถนนสาย
อ่างเก็บน้ าห้วยก้าง (สนามมอ
โตครอส) - จุดชมวิวต าบลไม้
ยา)

8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง นายพัด วิชา 8,000.00 นายพัด วิชา 8,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

13/2563 
(CNTR-
0059/63) 
22/11/256
2

8  จ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลแผน
ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสงกรานต์ 
บุญจูบุตร

12,000.00 นายสงกรานต์
 บุญจูบุตร

12,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

14/2563 
(CNTR-
0062/63) 
27/11/256
2

9 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
ซ่อมแซมรางระบายน้ าและ
วัสดุท่อระบายน้ าซ่อมแซม
ถนนสู่พ้ืนท่ีการเกษตรสายวัง
ซาง (ห้วยเคียนใต้) หมู่ท่ี ๘ 
ต าบลไม้ยา

6,258.00 6,258.00 เฉพาะเจาะจง โชคพาณิชย์ค้า
วัสดุ

6,258.00 โชคพาณิชย์ค้า
วัสดุ

6,258.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

2/2563 
(CNTR-
0036/63) 
5/11/2562



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

10 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง หมู่ท่ี 
2,6,7,8,9,18 ต าบลไม้ยา
จ านวน 5 โครงการ  

52,507.00 52,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงเจริญ
ค้าวัสดุ

52,507.00 ร้านดวงเจริญ
ค้าวัสดุ

52,507.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

3/2563 
(CNTR-
0042/63) 
8/11/2562

11 จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก 
(ส านักปลัด) จ านวน 1 ตู้

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสช่ันนัล 
ไอที เซอร์วิส

6,900.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสช่ันนัล 
ไอที เซอร์วิส

6,900.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

4/2563 
(CNTR-
0060/63) 
25/11/256
2

12 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน ๓ 
รายการ

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง ชลสิทธ์ิพันธ์ุไม้ 6,400.00 ชลสิทธ์ิพันธ์ุไม้ 6,400.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

5/2563 
(CNTR-
0061/63) 
25/11/256
2

13 จ้างเหมาติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์ (ช่ัวคราว) 
โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีต าบลไม้ยา กิจกรรม
งานดอกบัวตองบานท่ีไม้ยา 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

8,950.00 8,950.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ 
แก้วกอง

8,950.00 นายประเสริฐ 
แก้วกอง

8,950.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

6/2563 
(CNTR-
0035/63) 
05/11/256
2



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 จ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้ า
สู่พ้ืนท่ีการเกษตรสายม่อน
แคว้น  หมู่ท่ี ๒  ต าบลไม้ยา

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

8,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

8,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

7/2563 
(CNTR-
0037/63) 
06/11/256
2

15  จ้างตกแต่งสถานท่ีและเคร่ือง
เสียง กิจกรรมดอกบัวตอง
บานท่ีไม้ยา ประจ าปี 2562 
ในวันท่ี ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน
 ๒๕๖๒ ณ จุดชมวิวต าบลไม้
ยา บ้านห้วยก้าง ต าบลไม้ยา

85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุระพงษ์ 
โด่งดัง

85,000.00 นายสุระพงษ์ 
โด่งดัง

85,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

8/2563 
(CNTR-
0048/63) 
14/11/256
2

16 จ้างเหมาบันทึกภาพน่ิงและ
ภาพเคล่ือนไหว พร้อมตัดต่อ
วีดีโอ ตามโครงการส่งเสริม
การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีต าบลไม้
ยา กิจกรรมงานดอกบัวตอง
บานท่ีไม้ยา ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ ระหว่างวันท่ี ๑๖ - 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคิมหันต์ ศรี
จันทร์

18,000.00 นายคิมหันต์ 
ศรีจันทร์

18,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

9/2563 
(CNTR-
0046/63) 
13/11/256
2



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

17 ค่าเช่าเตาเผาขยะ  แบบ
ควบคุมอากาศ  ขนาดกว้าง 
๑,๔๐๐ มิลลิเมตร  ยาว 
๒,๕๐๐ มิลลิเมตร  สูง 
๒,๐๐๐ มิลลิเมตร  จ านวน ๒ 
เตา ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท  
จ านวน ๑ เดือน  
(พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

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-
0034/63 
04/11/256
2

18 จ้างเหมาท าตรายาง  จ านวน
 ๗ อัน

1,030.00 1,030.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใสโฆษณา 1,030.00 เทิงน้ าใส
โฆษณา

1,030.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-
0038/63 
06/11/256
2

19 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-56-0042 
ม.4 (2) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสันสะอาด หมู่ท่ี 4 
จ านวน 1 เคร่ือง

2,390.00 2,390.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสช่ันนัล 
ไอที เซอร์วิส

2,390.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสช่ันนัล 
ไอที เซอร์วิส

2,390.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-
0040/63 
06/11/256
2



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

20 จัดซ้ืออุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์ (WIFI USB) 
กองการศึกษา จ านวน 1 
รายการ

290.00 290.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสช่ันนัล 
ไอที เซอร์วิส

290.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสช่ันนัล 
ไอที เซอร์วิส

290.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0041/
63 
06/11/256
2อ

21 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล
โครงการ ขนาดกว้าง 1.00 
เมตร ยาว 6.00 เมตร 
จ านวน 1 ผืน เป็นเงิน 720 
บาท และป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ ขนาดกว้าง 
1.00 เมตร ยาว 4.50 เมตร
 จ านวน 2 ผืน ตามโครงการ
จัดงานประเพณีลอยกระทง 
ประจ าปี 2562

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใสโฆษณา 1,800.00 เทิงน้ าใส
โฆษณา

1,800.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-
0043/63 
12/11/256
2

22 จ้างเหมารถบริการรับ - ส่ง  
นักท่องเท่ียวและผู้มาร่วมงาน
ดอกบัวตอง  ในวันท่ี  ๑๖-๑๗
  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ณ 
บ้านห้วยก้าง  ต าบลไม้ยา  
จ านวน ๓ คัน ๆ ละ  ๑,๕๐๐
 บาท

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพล ขันแก้ว 4,500.00 นายสุพล ขัน
แก้ว

4,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-
0044/63 
13/11/256
2



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 จ้างเหมาจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์  "งานดอกบัว
ตองบานท่ีไม้ยา " จ านวน  ๒ 
 รายการ

2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใสโฆษณา 2,520.00 เทิงน้ าใส
โฆษณา

2,520.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-
0047/63 
13/11/256
2

24 จัดซ้ือถ้วยรางวัลส าหรับนักป่ัน
  จ านวน  ๖  ถ้วย

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง เอสสปอร์ต 2,100.00 เอสสปอร์ต 2,100.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-
0049/63 
14/11/256
2

25 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะ
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ครุภัณฑ์  ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๒  
ทะเบียน  บษ  ๘๒๐ เชียงราย
  ถึงเวลาเช็คระยะ  
๑๗๐,๐๐๐ กม.

2,706.14 2,706.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า
เชียงราย จ ากัด

2,706.14 บริษัท โตโยต้า
เชียงราย จ ากัด

2,706.14 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-
0054/63 
18/11/256
2



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

26 จัดซ้ือเก้าอ้ี ขา ๕ แฉก  มี
ล้อเล่ือน  หุ้มด้วยหนังเทียม  
ขนาดกว้าง ๕๙ ซม.  ยาว ๖๐
 ซม.  สูง  ๙๐ ซม.  ปรับข้ึน -
 ลง  ด้วยโช๊คแก๊ส  จ านวน ๑
 ตัว  (ส านักปลัด)

2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสช่ันนัล 
ไอที เซอร์วิส

2,450.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสช่ันนัล 
ไอที เซอร์วิส

2,450.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-
0058/63 
21/11/256
2

27 จ้างเหมาท าความสะอาด
ก าจัดส่ิงปฏิกูล  จ านวน ๘ 
ลบ.ม. ๆ ละ ๒๕๐ บาท

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปวเรศ 
โรจน์ชารี

2,000.00 นายปวเรศ 
โรจน์ชารี

2,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-
0063/63 
29/11/256
2

28 จ้างเหมาเพ่ือท าความสะอาด
อาคารหอประชุม
อเนกประสงค์  และห้องวิทยุ
ส่ือสาร  พ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อย
กว่า จ านวน ๕๙๒ ตร.ม.  วัน
ละ ๘ ช่ัวโมง ๖ วัน/สัปดาห์ 
ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์
 บุญนะ

7,500.00 นางสาวธิดา
รัตน์ บุญนะ

7,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-
0064/63 
29/11/256
2



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

29 จ้างเหมาเพ่ืออยู่เฝ้าระวัง
ป้องกันรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน รักษา
ความสงบเรียบร้อยในบริเวณ
พ้ืนท่ีโดยรวมของส านักงาน
เทศบาลต าบลไม้ยา ปฏิบัติ
หน้าท่ีทุกวัน  ไม่เว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ์  ช่วงเวลา ๑๘.๐๐
 - ๐๖.๐๐ น. ของวันรุ่งข้ึน 
ประจ าเดือน ธันวาคม  ๒๕๖๒

10,850.00 10,850.00 เฉพาะเจาะจง นายพัด วิชา 10,850.00 นายพัด วิชา 10,850.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0065/
63 
29/11/256
2อ

30 จัดซ้ือ External  Haeddisk 
 WD ๑ TB  (อาร์ทดิสแบบ
พกพา)  จ านวน ๑ อัน

2,290.00 2,290.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสช่ันนัล 
ไอที เซอร์วิส

2,290.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสช่ันนัล 
ไอที เซอร์วิส

2,290.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-
0066/63 
29/11/256
2

528,120.16 528,120.16 526,420.16 526,420.16รวม


