
รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

ราคาทีเ่สนอ
(บาท)

ผู้ทีไ่ดร้ับ
การคัดเลือก

ราคาทีต่กลง

1 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ (กอง
การศึกษา)จ านวน 7 รายการ

15,160.00 15,160.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกุลิสรา
 บุญซ่ือ

15,160.00 นางสาวกุ
ลิสรา บุญซ่ือ

15,160.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

016/2561 (CNTR-
0401/61)

2 ซ้ือกล้องถ่ายภาพ ระบบ
ดิจิตอล ความละเอียด 16 
ล้านพิกเซล จ านวน 1 ตัว

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง เชียงราย
เซอร์วิสเซ็น
เตอร์

8,500.00 เชียงราย
เซอร์วิสเซ็น
เตอร์

8,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

017/2561 (CNTR-
0412/61)

3 โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประพด 
จันทร์ดี

20,000.00 นายประพด
 จันทร์ดี

20,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

030/2561 (CNTR-
0419/61)

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 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

4 จัดซ้ือเคร่ืองแต่งกายฃุดฝึก
หรือชุดปฏิบัติการ (อปพร.) 
และชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบือ้งต้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าวัสดุเคร่ือง
แต่งกายของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. 
2560 ข้อ 7 (1) (2) และ ข้อ
 11 จ านวน 2 รายการ

27,600.00 27,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญชื่น
ภูษา (2)

27,600.00 ร้านบุญชื่น
ภูษา (2)

27,600.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

2/2561 (CNTR-
0414/61)

5 จัดซ้ือตลับหมึกส าหรับ
เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
(ส านักปลัด) จ านวน          
5 รายการ

11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง เค เอส อาร์ จี 
ไอ เอส 
คอมพิวเตอร์

11,800.00 เค เอส อาร์ 
จี ไอ เอส 
คอมพิวเตอร์

11,800.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

62/2561 (CNTR-
0399/61)

6 จัดซ้ือตลับหมึกส าหรับ
เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง) จ านวน 11 
รายการ

18,350.00 18,350.00 เฉพาะเจาะจง เค เอส อาร์ จี 
ไอ เอส 
คอมพิวเตอร์

18,350.00 เค เอส อาร์ 
จี ไอ เอส 
คอมพิวเตอร์

18,350.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

63/2561 (CNTR-
0398/61)



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

7 จ้างเหมาคัดแยกและก าจัด
ขยะโดยวิธีการเผา ณ บ่อ
ขยะของเทศบาลต าบลไม้ยา 
ต.ไม้ยา ต้ังแต่วันที ่4 
กรกฎาคม ถึงวันที ่1 
กันยายน 2561 จ านวน 60 
วัน

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถวิล หลัก
เมือง

80,000.00 นายถวิล 
หลักเมือง

80,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

63/2561 (CNTR-
0400/61)

8 ตู้บานเล่ือนบนล่าง  2 ชั้น 
จ านวน 1 ตู้

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง เชียงราย
เซอร์วิสเซ็น
เตอร์

7,000.00 เชียงราย
เซอร์วิสเซ็น
เตอร์

7,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

65/2561 (CNTR-
0408/61)

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
พืน้ทีส่าธารณะประโยชน์
ต าบลไม้ยา

9,150.00 9,150.00 เฉพาะเจาะจง นายพัด วิชา 9,000.00 นายพัด วิชา 9,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

66/2561 (CNTR-
0413/61)



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

10 จ้างเหมาขับรถบรรทุก
จัดเก็บขยะ  วันจันทร์ – วัน
เสาร์  จนกว่าจะแล้วเสร็จ  
พร้อมทัง้บ ารุงดูแลรักษา  
ประจ าเดือน  กรกฎาคม  
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-0367/61

11 จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่
การแพทย์ฉุกเฉิน กรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบ
อุบัติเหตุก่อนถึงโรงพยาบาล
แก่ประชาชนตลอด 24 
ชั่วโมง ทุกวัน ประจ าเดือน 
กรกฎาคม 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-0368/61



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

12 จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่
การแพทย์ฉุกเฉิน กรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบ
อุบัติเหตุก่อนถึงโรงพยาบาล
แก่ประชาชนตลอด 24 
ชั่วโมง ทุกวัน ประจ าเดือน  
กรกฎาคม  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-0369/61

13 จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่
การแพทย์ฉุกเฉิน กรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบ
อุบัติเหตุก่อนถึงโรงพยาบาล
แก่ประชาชนตลอด 24 
ชั่วโมง ทุกวัน  ต้ังแต่เดือน  
กรกฎาคม  2561 – 
กันยายน  2561  จ านวน  3 
เดือนๆ ละ 8,000.- บาท 
รวมงบประมาณ 24,000.- 
บาท

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา
ภรณ์ วีระแสง

24,000.00 นางสาว
รัตนาภรณ์ วี
ระแสง

24,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0370/61



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 จ้างเหมาดูแลรักษาตกแต่ง  
บ ารุงต้นไม้  และ
สวนสาธารณะตามโครงการ
พระราชเสาวนีย์ฯ  บริเวณ
อ่างเก็บน้ าบ้านห้วยก้างทุก
วัน  ต้ังแต่เดือน  กรกฎาคม 
2561 – กันยายน  2561  
จ านวน  3 เดือนๆละ  
3,000.- บาท   รวม
งบประมาณ 9,000.- บาท

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปิง ใจพล
แสน

9,000.00 นายปิง ใจ
พลแสน

9,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0371/61

จ้างเหมาดูแลตกแต่ง
สวนหย่อม  สวนดอกไม้
ประดับ  ปรับปรุงภูมิทัศน์  
ภายในส านักงานเทศบาล
ต าบลไม้ยา วันละ 8 ชั่วโมง 
6วัน/สัปดาห์  ประจ าเดือน 
 กรกฎาคม  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-0372/61



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

16 จ้างเหมาขับรถบรรทุก
เอนกประสงค์บรรเทาสา
ธารณภัย  เลขทะเบียน  บล 
2644 พร้อมทัง้บ ารุงดูแล
รักษา  ท าความสะอาด ทุก
วัน  ต้ังแต่เดือน  กรกฎาคม 
2561 – กันยายน  2561  
จ านวน  3 เดือนๆ ละ 
8,000.- บาท  รวม
งบประมาณ  24,000.- บาท

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเรือง 
อภิวงค์

24,000.00 นายบุญเรือง
 อภิวงค์

24,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0373/61



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

17 จ้างเหมาท 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  กรกฎาคม  
2561 จ านวน 1 เดือนๆ ละ 
7,000.- บาท รวม
งบประมาณ  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-0374/61

18 จ้างเหมาจัดเก็บขยะชุมชน  
จ านวน 18 หมู่บ้าน  วันละ 8
 ชั่วโมง  จ านวน 6 วัน/
สัปดาห์ประจ าเดือน  
กรกฎาคม  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-0375/61



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

19 จ้างเหมาจัดเก็บขยะชุมชน  
จ านวน 18 หมู่บ้าน  วันละ 8
 ชั่วโมง  จ านวน 6 วัน/
สัปดาห์ประจ าเดือน  
กรกฎาคม  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-0377/61

20 จ้างเหมาท าความสะอาด
อาคารป้องกัน/กองช่าง  
ห้องน้ าและหอประชุม
เอนกประสงค์  พืน้ทีใ่ช้สอย
ไม่น้อยกว่า จ านวน 771 ตร.
ม.  วันละ 8 ชั่วโมง  6 วัน/
สัปดาห์  ต้ังแต่เดือน  
กรกฎาคม 2561 – กันยายน
  2561   จ านวน  3 เดือนๆ
ละ 7,500.- บาท  รวมเป็น
เงินทัง้ส้ิน  22,500.- บาท

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดา
รัตน์ บุญนะ

22,500.00 นางสาวธิดา
รัตน์ บุญนะ

22,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0379/61



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 จ้างเหมาท าความสะอาด
อาคารเรียน ห้องน้ า รวมทัง้
นอกอาคารเรียน สวนหย่อม
 แปลงเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ที ่1,13,14 มีพืน้ทีใ่ช้
สอยรับผิดชอบไม่น้อยกว่า 
1,400 ตารางเมตร วันละ 8 
ชั่วโมง 6 วัน/สัปดาห์  ต้ังแต่
เดือน กรกฎาคม - กันยายน 
2561 จ านวน 3 ๆ เดือน ละ
 7,500 บาท รวมเป็นเงิน 
22,500 บาท

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นางแสงเดือน 
มะโนชัย

22,500.00 นางแสง
เดือน มะโน
ชัย

22,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0392/61



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

22 จ้างเหมาท าความสะอาด
อาคารเรียน ห้องน้ า รวมทัง้
นอกอาคารเรียน สวนหย่อม
 แปลงเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หมู่ที ่2,3,4,9,16 มีพืน้ที่
ใช้สอยรับผิดชอบไม่น้อยกว่า
 1,600 ตารางเมตร วันละ 8
 ชั่วโมง 6 วัน/สัปดาห์  ต้ังแต่
เดือน กรกฎาคม - กันยายน 
2561 จ านวน 3 ๆ เดือน ละ
 7,500 บาท รวมเป็นเงิน 
22,500 บาท

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสังวรณ์ 
สมบัติใหม่

22,500.00 นางสังวรณ์ 
สมบัติใหม่

22,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0393/61

23 จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์
ฯ  ขนาดกว้าง  1.00 เมตร  
 ยาว  3.00 เมตร  จ านวน 1
 ป้าย  เป็นเงิน  450  บาท

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง นายพิตรพิบูล 
แสนเขื่อน

450.00 นายพิตร
พิบูล แสน
เขื่อน

450.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0394/61



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

24 จ้างเหมาท าป้ายโครงการจิต
อาสาฯ  ขนาดกว้าง 2.00 
เมตร  ยาว  4.00 เมตร  
จ านวน 1 ป้าย   เป็นเงิน  
1,200.- บาท

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส
โฆษณา

1,200.00 เทิงน้ าใส
โฆษณา

1,200.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0395/61

25 จ้างเหมาท าป้ายพระฉายา
ลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 พร้อมโครง  ขนาดกว้าง  80
  ซม.  ยาว  160  ซม.  
จ านวน 1 ป้าย  เป็นเงิน  
680  บาท

680.00 680.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส
โฆษณา

680.00 เทิงน้ าใส
โฆษณา

680.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0396/61

26 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-56-0051) 
ของกองการศึกษา จ านวน 1 
เคร่ือง เป็นเงิน 500 บาท

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด พีพีแอล
 โปรเฟสขั่น
เนล ไอที 
เซอร์วิส

500.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด พีพี
แอล โปร
เฟสขั่นเนล 
ไอที เซอร์วิส

500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0402/61



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

27 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ (กองช่าง ) 
จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 
550.- บาท

550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง เอ็น - เทค 
คอมพิวเตอร์

550.00 เอ็น - เทค 
คอมพิวเตอร์

550.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0403/61

28 จ้างเหมาจัดท าป้าย โครงการ
รณรงค์และป้องกันการเกิด
โรคไข้เลือดออก

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกัส
ดิจิตอล

900.00 ร้านโฟกัส
ดิจิตอล

900.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0404/61

29 จ้างเหมาอาหารว่างส าหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมในวันที ่
12-13 กรกฎาคม 2561 เป็น
เงิน 800.- บาท (วันที ่12 
ก.ค.2561 ผู้เข้าร่วมประชุม 
11 คน ๆ ละ 25 บาท และ
ในวันที ่13 ก.ค. 2561 
ผู้เข้าร่วมประชุม 21 คน ๆ 
ละ 25 บาท )

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรา
ภรณ์ จรรยา

800.00 นางสาวจิรา
ภรณ์ จรรยา

800.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0405/61



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

30 จ้างเหมาพ่นหมอกควัน
โครงการรณรงค์และป้องกัน
การเกิดโรคไข้เลือดออก

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีศักด์ิ  
อินต๊ะมูล

1,600.00 นายทวีศักด์ิ 
 อินต๊ะมูล

1,600.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0406/61

31 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับ
พ่นหมอกควัน โครงการ
รณรงค์และป้องกันการเกิด
โรคไข้เลือดออก

4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจรัญ  
นวลค า

4,600.00 นายจรัญ  
นวลค า

4,600.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0407/61

32 จัดซ้ือน้ ายาก าจัดยุงลาย
โครงการรณรงค์และป้องกัน
การเกิดโรคไข้เลือดออก

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้าน
ท้องถิ่น
เชียงราย

2,500.00 ร้านบ้าน
ท้องถิ่น
เชียงราย

2,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0410/61

33 จัดซ้ือพานพุม่  จ านวน 1 คู่  
 เป็นเงิน  1,950.- บาท

1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

1,950.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

1,950.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0411/61



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

34 จัดซ้ือกระจกวางโต๊ะ  
จ านวน 2  ขนาด  เป็นเงิน  
2,275.- บาท

2,275.00 2,275.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ. เจล  
อลูมิเนียม

2,275.00 ร้าน เจ. เจล 
 อลูมิเนียม

2,275.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0415/61

35 จ้างเหมาติดต้ังระบบ
อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย 
จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 
2,100.- บาท

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่ง
ฤทัย วิชัยค า

2,100.00 นางสาวหนึ่ง
ฤทัย วิชัยค า

2,100.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0416/61

36 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์  
จ านวน 5  ป้าย   เป็นเงิน  
2,170  บาท

2,170.00 2,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิตรพิบูล 2,170.00 ร้านพิตรพิบูล 2,170.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0427/61

395,335.00 395,335.00 395,185.00 395,185.00รวม
































