
1 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 22,107.00               22,107.00    เฉพาะเจาะจง อู่วัฒนา อู่วัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 17/2565 ลว 3 ธค 64

รถรางน าเท่ียว จ านวน 7 รายการ 22,107.-บาท 22,107.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

งานกองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

2 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจ าเดือน พย.64 24,945.80               24,945.80    เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 18/2565 ลว 3 ธค 64

รร.อนุบาลแม่สะเรียงฯ จ านวน 1 รายการ 24,945.80 บาท 24,945.80 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

งานกองการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 /2564 วงเงินงบประมาณและราคากลาง

3 จัดซ้ืออาหารเสริมนม ประจ าเดือน พย.64 151,739.28             151,739.28  เฉพาะเจาะจง บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 19/2565 ลว 3 ธค 64

รร.ทองสวัสด์ิวิทยาคาร  จ านวน 1 รายการ 151,739.28 บาท 151,739.28 บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

งานกองการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 /2564 วงเงินงบประมาณและราคากลาง

4 จ้างเหมารถตักขยะ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 64 16,000.00               16,000.00    เฉพาะเจาะจง นายมงคล มหาวงค์ นายมงคล มหาวงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 20/2565 ลว 7 ธค 64

จ านวน 4 เท่ียว ตามโครงการบริหารจัดการฯ 16,000.-บาท 16,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

ปี 2565 กองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

5 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งฯ รถบรรทุก 28,400.00               28,400.00    เฉพาะเจาะจง 786 การยาง 786 การยาง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 21/2565 ลว 7 ธค 64

น้ า 10 ล้อ ป้ายทะเบียน 80-1883 มส 28,400.-บาท 28,400.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

จ านวน 3 รายการ สาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

6 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนน คสล.ซอย 3 35,000.00               35,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร นะจันทร์ละ นายเกรียงไกร นะจันทร์ละ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 22/2565 ลว 8 ธค 64

ถนนแหล่งพาณิชย์ จ านวน 1 รายการ 35,000.-บาท 35,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

งานกองช่าง (เงินรางวัล) วงเงินงบประมาณและราคากลาง

7 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 รายการ 12,489.00               12,489.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอทีเซ็นเตอร์ กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 23/2565 ลว 14 ธค 64
ส านักปลัด 6,747.50.-บาท 6,747.50.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง
8 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Rerox 29,970.00               29,970.00    เฉพาะเจาะจง บ.เนค โอ เอ เซอร์วิส จ ากัด บ.เนค โอ เอ เซอร์วิส จ ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 24/2565 ลว 14 ธค 64
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ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือตกลงจ้าง

จ านวน 9 หลอด ส านักปลัด 29,970.-บาท 29,970.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 20,490.00               20,490.00    เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 25/2565 ลว 14 ธค 64
ส านักปลัด 20,490.-บาท 20,490.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง
10 จ้างเหมาตกแต่งสถานท่ีและจัดท่าน้ าลอยกระทง 58,800.00               58,800.00    เฉพาะเจาะจง นายพิสุทธ์ิ ยุทธกิจรัตนา นายพิสุทธ์ิ ยุทธกิจรัตนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 26/2565 ลว 15 ธค 64

จ านวน 1 รายการ ตามโครงการจัดงานวันลอย 58,800.-บาท 58,800.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
กระทง ปี 2564 กองการศึกษา วงเงินงบประมาณและราคากลาง

11 จ้างเหมาส ารวจภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างและ 70,000.00               70,000.00    เฉพาะเจาะจง นายขจรศักด์ิ คันธวงค์ นายขจรศักด์ิ คันธวงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 27/2565 ลว 15 ธค 64
ภาษีป้าย จ านวน 1 รายการ ตามโครงการ 70,000.-บาท 70,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
แผนท่ีภาษีฯ ปี 2565 กองคลัง วงเงินงบประมาณและราคากลาง

12 จ้างเหมาจัดท าป้ายแผนท่ีโครงการซ้อมแผนฯ 8,800.00                 8,800.00     เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย โรงพิมพ์ครูเกรียงชัย เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 28/2565 ลว 16 ธค 64
จ านวน 1 รายการ ตามโครงการซ้อมแผน 8,800.-บาท 8,800.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
สาธารณภัย(ป้ายเหล็ก) ปี 2565 งานป้องกัน วงเงินงบประมาณและราคากลาง

13 จัดซ้ือน้ ายาดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 9,900.00                 9,900.00     เฉพาะเจาะจง ไทวัฒนา กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ 2006 ไทวัฒนา กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ 2006 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 29/2565  ลว 16 ธค. 64
ปอนด์ จ านวน 15 ถัง งานป้องกันฯ 9,900.-บาท 9,900.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง
14 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 8,198.00                 8,198.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพลินสาส์น ร้านไพลินสาส์น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 30/2565  ลว 21 ธค. 64

กองคลัง 8,198.-บาท 8,198.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

15 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 7,050.00                 7,050.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพลินสาส์น ร้านไพลินสาส์น เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 31/2564  ลว 21 ธค. 64
canon 2006N จ านวน 3 ตลับ กองคลัง 7,050.-บาท 7,050.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง
16 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 4,390.00                 4,390.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 32/2565 ลว 22 ธค 64

งานจัดเก็บฯ 4,390.-บาท 4,390.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

17 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 9 รายการ 7,010.00                 7,010.00     เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สะเรียงเฟอร์นิเจอร์ ร้านแม่สะเรียงเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 33/2565 ลว 22 ธค 64
กองคลัง 7,010.-บาท 7,010.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
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ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือตกลงจ้าง

วงเงินงบประมาณและราคากลาง
18 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 2,780.00                 2,780.00     เฉพาะเจาะจง อู่วัฒนา อู่วัฒนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 34/2565  ลว 23 ธค. 64

รถบรรทุกขยะเขียว ป้ายทะเบียน 80-1279 มส 2,780.-บาท 2,780.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
จ านวน 9 รายการ งานกองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

19 จ้างเหมารถขนและก าจัดขยะมูลฝอย เดือน 148,000.00             148,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศการก่อสร้าง หจก.ธเนศการก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 35/2565  ลว 23 ธค. 64
พฤศจิกายน 2564 จ านวน 10 เท่ียวตามโครงการ 148,000.-บาท 148,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
บริหารจัดการขยะฯปี 2565 กองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

20 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 34 รายการ 80,094.00               80,094.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ช. การไฟฟ้า ร้าน ช. การไฟฟ้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 36/2565  ลว 23 ธค. 64
กองช่าง 80,094.-บาท 80,094.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง
21 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 4,190.00                 4,190.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป หจก.ไอที เซ็นเตอร์ กรุ๊ป เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 37/2564  ลว 24 ธค. 64

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 4,190.-บาท 4,190.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
กองช่าง วงเงินงบประมาณและราคากลาง

22 จ้างเหมาปรับปรุงสถานท่ีควบคุมฯโคโรน่า 2019 117,000.00             117,000.00  เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร นะจันทร์ละ นายเกรียงไกร นะจันทร์ละ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 38/2565 ลว 28 ธค 64
จ านวน 1 รายการ สถานท่ี ตชด 337 ศูนย์พัก 117,000.-บาท 117,000.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
คอย กองช่าง วงเงินงบประมาณและราคากลาง

23 จัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ ถุงขยะสีม่วงและสีฟ้า 26,100.00               26,100.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพวงทองพาณิชย์ ร้านพวงทองพาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 39/2565 ลว 28 ธค 64
จ านวน 2 รายการ กองสาธารณสุขฯ 26,100.-บาท 26,100.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณและราคากลาง
24 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (เส้ือยืดโปโลและเส้ือ 12,240.00               12,240.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเยาวราช สปอร์ต ร้านเยาวราช สปอร์ต เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 40/2565  ลว 28 ธค. 64

ก๊ักสะท้อนแสง) จ านวน 2 รายการ 12,240.-บาท 12,240.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน
กองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณและราคากลาง

19 จ้างเหมาจัดท าฝารางระบายน้ า คสล. 24,500.00               24,500.00    เฉพาะเจาะจง นายพิสุทธ์ิ ยุทธกิจรัตนา นายพิสุทธ์ิ ยุทธกิจรัตนา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เลขท่ี 41/2565  ลว 29 ธค. 64
จ านวน 35 ฝา กองช่าง 24,500.-บาท 24,500.-บาท เสนอราคาเหมาะสมภายใน


