
รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

ราคาทีเ่สนอ
(บาท)

ผู้ทีไ่ดร้ับ
การคัดเลือก

ราคาทีต่กลง

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนต าบลไม้ยา

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนั่น อาริ
ยะ

8,000.00 นายสนั่น อา
ริยะ

8,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

012/2561 (CNTR-
0321/61)

2 จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานขา 5 
แฉกมีล้อเล่ือน ขนาดกว้าง 
59 เซนติเมตร ยาว 60 
เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร
 ปรับขึ้น ลงด้วยโช็คแก๊ส มี
ทีท่้าวแขน จ านวน 3 ตัว ๆ 
ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 
6,000.- บาท

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง เค แอล บี ซัพ
พลาย

6,000.00 เค แอล บี 
ซัพพลาย

6,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

012/2561 (CNTR-
0333/61)

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มถุินายน 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

3 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิด
 2 บานเปิด มอก. ขนาด
กว้าง  916  (W)  ลึก 457  
(D)   สูง 1,830  (H) mm. 
จ านวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,450 
บาท  รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน  
16,350.-  บาท

16,350.00 16,350.00 เฉพาะเจาะจง เชียงราย
เซอร์วิสเซ็น
เตอร์

16,350.00 เชียงราย
เซอร์วิสเซ็น
เตอร์

16,350.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

016/2561 (CNTR-
0334/61)

4 จ้างเหมาติดต้ังระบบเคร่ือง
เสียงในห้องประชุมสภา  
เทศบาลต าบลไม้ยา  โดย
เดินสายไมค์ประชุมผ่านราง
ครอบแบบหลังเต่า  ความ
ยาว  25 เมตร  และเดินสาย
ล าโพงยาว  50 เมตร  
พร้อมทัง้ทดสอบระบบเคร่ือง
เสียงให้พร้อมใช้งาน  รวมทัง้
ติดต้ังอุปกรณ์

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซีย
อิเล็กทรอนิคส์
 จ ากัด

14,400.00 บริษัท 
เอเซีย
อิเล็กทรอนิค
ส์ จ ากัด

14,400.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

154/2561 (CNTR-
0322/61)



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

5 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่านิยมในการปฏิบัติงาน 
หรือวัฒนธรรมองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยใช้
ตัวหนังสือพลาสวูดพืน้โครง
เหล็กเมทัลชีท พร้อมติดต้ัง 
ขนาดกว้าง 45 ซม. ยาว 500
 ซม. จ านวน 1 ชุด

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส
โฆษณา

8,500.00 เทิงน้ าใส
โฆษณา

8,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

162/2561 (CNTR-
0332/61)

6 จ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้ า
สู่พืน้ทีก่ารเกษตรสายห้วย
กลาง บ้านห้วยก้างราษฎร์ 
หมู่ที ่5 ต.ไม้ยา ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร
 จ านวน 6 ท่อน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

15,000.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

15,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

26/2561 (CNTR-
0344/61)

7 โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านสันสะอาด หมู่ที ่4

29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง วีระการค้า 29,000.00 วีระการค้า 29,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

27/2561 (CNTR-
0331/61)



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

8 โครงการปรับปรุงห้องน้ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านไม้
ยา หมู่ที ่2

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง วีระการค้า 16,000.00 วีระการค้า 16,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

28/2561 (CNTR-
0326/61)

9 โครงการปรับปรุงห้องน้ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วย
ก้างปูล้าน หมู่ที ่14

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง วีระการค้า 25,000.00 วีระการค้า 25,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

29/2561 (CNTR-
0328/61)

10 โครงการปรับปรุงห้องน้ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสัน
สะอาด หมู่ที ่4

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง วีระการค้า 16,000.00 วีระการค้า 16,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

30/2561 (CNTR-
0327/61)

11 โครงการปรับปรุงห้องน้ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วย
ก้างกลาง หมู่ที ่17

91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง วีระการค้า 91,000.00 วีระการค้า 91,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

31/2561 (CNTR-
0329/61)

12 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง
ส าเร้จรูปทรงถ้วยแชมเปญ  
บ้านห้วยก้างใหม่  หมู่ที ่13

542,000.00 542,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด วัน ไทย
ทรีทเมนท์

457,352.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด วัน 
ไทยทรีท
เมนท์

457,352.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

34/2561 (CNTR-
0385/61)



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

13 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายท่าล้อ  ม.7

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง อินสามการค้า 23,500.00 อินสามการค้า 23,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

35/2561 (CNTR-
0338/61)

14 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายจ าป่าบุนนาค  ม.๑๘

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
ก ากัด ทะนัน
แปง ก่อสร้าง

38,500.00 ห้างหุน้ส่วน
ก ากัด 
ทะนันแปง 
ก่อสร้าง

38,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

36/2561 (CNTR-
0337/61)

15 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมปรับเกล่ียเรียบ สาย
นาหมอไข่และสายนาลุงธรรม
 ม.1

52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อรุณ
โชค เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

51,500.00 บริษัท อรุณ
โชค เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

51,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

37/2561 (CNTR-
0341/61)

16 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายซอยลุงแอ  ม.7

89,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง อินสามการค้า 88,500.00 อินสามการค้า 88,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

38/2561 (CNTR-
0339/61)



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 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายนาอุ้ยโล้-ม่อนช้างหิน-
บ้านห้วยก้างรัฐ  ม.18

73,000.00 73,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
ก ากัด ทะนัน
แปง ก่อสร้าง

72,500.00 ห้างหุน้ส่วน
ก ากัด 
ทะนันแปง 
ก่อสร้าง

72,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

39/2561 (CNTR-
0340/61)

18 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมปรับเกล่ียเรียบสายทุง่
ฟ้าผ่าแยกขวา  ม.4

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อรุณ
โชค เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

48,500.00 บริษัท อรุณ
โชค เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

48,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

40/2561 (CNTR-
0361/61)

19 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายห้วยโป่งจ าไร่   ม.9,18

85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อรุณ
โชค เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

84,500.00 บริษัท อรุณ
โชค เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

84,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

41/2561 (CNTR-
0364/61)

20 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายม่อนเก้าขาม  ม.5

46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

45,500.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

45,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

42/2561 (CNTR-
0363/61)



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 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายทุง่ฟ้าผ่า  ม.4

98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

97,500.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

97,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

43/2561 (CNTR-
0350/61)

22 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมปรับเกล่ียเรียบสาย
บ้านพนากร  จิตรถา เชื่อม
สายน้ าบ่อต้ืน  ม.4

88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อรุณ
โชค เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

87,500.00 บริษัท อรุณ
โชค เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

87,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

44/2561 (CNTR-
0362/61)

23 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายนาลุงหวิน  ม.4

59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

58,500.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

58,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

45/2561 (CNTR-
0349/61)

24 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
พืน้ทีส่าธารณะประโยชน์
ต าบลไม้ยา

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัด วิชา 35,000.00 นายพัด วิชา 35,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

46/2561 (CNTR-
0345/61)



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

25 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายสันง้ิวเฒ่าแง่ซ้าย ม.11

97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด 
เชียงราย
เทคนิคการ
ก่อสร้าง

96,500.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด 
เชียงราย
เทคนิคการ
ก่อสร้าง

96,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

47/2561 (CNTR-
0352/61)

26 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายร่องง้ิว  ม.12

85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด 
เชียงราย
เทคนิคการ
ก่อสร้าง

84,500.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด 
เชียงราย
เทคนิคการ
ก่อสร้าง

84,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

48/2561 (CNTR-
0353/61)

27 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายร่องฟ้าผ่า  ม.13

53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อรุณ
โชค เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

52,500.00 บริษัท อรุณ
โชค เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

52,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

49/2561 (CNTR-
0351/61)

28 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายดงอุ่นใจ  ม.13

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อรุณ
โชค เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

23,500.00 บริษัท อรุณ
โชค เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

23,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

51/2561 (CNTR-
0357/61)



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

29 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายโป่งขอนขว้าง  ม.8

77,000.00 77,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

76,500.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

76,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

52/2561 (CNTR-
0356/61)

30 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายจ าต้อง  ม.1

59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อรุณ
โชค เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

58,500.00 บริษัท อรุณ
โชค เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

58,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

53/2561 (CNTR-
0355/61)

31 จัดชุดรับแขกหวาย จ านวน 1
 ชุด

38,500.00 38,500.00 เฉพาะเจาะจง พร้อมพรรณ
เฟอร์นิเจอร์

38,000.00 พร้อมพรรณ
เฟอร์นิเจอร์

38,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

54/2561 (CNTR-
0330/61)

32 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายท่าเก๊ามอญ  ม.9

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

89,500.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

89,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

54/2561 (CNTR-
0366/61)



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

33 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายล าห้วยโป่ง  ม.6

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

44,500.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

44,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

55/2561 (CNTR-
0365/61)

34 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง) จ านวน 1 ชุด

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด พีพีแอล
 โปรเฟสขั่น
เนล ไอที 
เซอร์วิส

15,900.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด พีพี
แอล โปร
เฟสขั่นเนล 
ไอที เซอร์วิส

15,900.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

56/2561 (CNTR-
0323/61)

35 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ  
สายหนองบัว - ร่องแซ๊ะ  ม.3

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

48,500.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

48,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

56/2561 (CNTR-
0378/61)



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

36 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายสันป่าสัก ม.7

87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

86,500.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

86,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

57/2561 (CNTR-
0376/61)

37 จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรมติด
ผนัง จ านวน 8 ตัว

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด พีพีแอล
 โปรเฟสขั่น
เนล ไอที 
เซอร์วิส

31,200.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด พีพี
แอล โปร
เฟสขั่นเนล 
ไอที เซอร์วิส

31,200.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

58/2561 (CNTR-
0347/61)

38 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายเหมืองกลาง  ม.15

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อรุณ
โชค เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

48,500.00 บริษัท อรุณ
โชค เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

48,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

59/2561 (CNTR-
0383/61)



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

39 จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด พีพีแอล
 โปรเฟสขั่น
เนล ไอที 
เซอร์วิส

30,000.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด พีพี
แอล โปร
เฟสขั่นเนล 
ไอที เซอร์วิส

30,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

60/2561 (CNTR-
0348/61)

40 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายร่องตึง 1 ม.12

91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด 
เชียงราย
เทคนิคการ
ก่อสร้าง

90,500.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด 
เชียงราย
เทคนิคการ
ก่อสร้าง

90,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

60/2561 (CNTR-
0382/61)

41 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายนานายถนอม  อิ่นค า ม.
11

51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด 
เชียงราย
เทคนิคการ
ก่อสร้าง

50,500.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด 
เชียงราย
เทคนิคการ
ก่อสร้าง

50,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

61/2561 (CNTR-
0381/61)



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

42 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายห้วยต๊ักแต้  ม.12

61,000.00 61,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด 
เชียงราย
เทคนิคการ
ก่อสร้าง

60,500.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด 
เชียงราย
เทคนิคการ
ก่อสร้าง

60,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

62/2561 (CNTR-
0380/61)

43 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะชุมชน
  จ านวน 18 หมู่บ้าน  วันละ
 8 ชั่วโมง  จ านวน 6 วัน/
สัปดาห์  ประจ าเดือน 
มิถุนายน  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-0306/61

44 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะชุมชน
  จ านวน 18 หมู่บ้าน  วันละ
 8 ชั่วโมง  จ านวน 6 วัน/
สัปดาห์  ประจ าเดือน 
มิถุนายน  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-0307/61



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

45 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่
การแพทย์ฉุกเฉิน กรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบ
อุบัติเหตุก่อนถึงโรงพยาบาล
แก่ประชาชนตลอด 24 
ชั่วโมง ทุกวัน ประจ าเดือน  
มิถุนายน  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-0308/61

46 ค่าจ้างเหมาขับรถบรรทุก
จัดเก็บขยะ  วันจันทร์ – วัน
เสาร์  จนกว่าจะแล้วเสร็จ  
พร้อมทัง้บ ารุงดูแลรักษา  
ประจ าเดือน  มิถุนายน  
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-0309/61



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

47 ค่าจ้างเหมาท 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  มิถุนายน   
2561 จ านวน 1 เดือนๆ ละ 
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-0310/61

48 ค่าจ้างเหมาดูแลตกแต่ง
สวนหย่อม  สวนดอกไม้
ประดับ  ปรับปรุงภูมิทัศน์  
ภายในส านักงานเทศบาล
ต าบลไม้ยา วันละ 8 ชั่วโมง 
6วัน/สัปดาห์  ประจ าเดือน 
 มิถุนายน  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-0311/61



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

49 จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง  
ประจ าปี 2561 (1 ม.ิย. 61 -
 30 ก.ย. 61)  เป็นเงิน  
100,000.- บาท

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์
การเกษตร
พญาเม็งราย 
จ ากัด

100,000.00 สหกรณ์
การเกษตร
พญาเม็งราย
 จ ากัด

100,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0312/61

50 จ้างเหมาจัดท าตรายาง  
จ านวน 7 อัน เป็นเงิน 
1,960.- บาท

1,960.00 1,960.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส
โฆษณา

1,960.00 เทิงน้ าใส
โฆษณา

1,960.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0313/61

51 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนต าบลไม้ยา

4,640.00 4,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนานาซัพ
พลายเซอร์วิส 
2015

4,640.00 ร้านนานา
ซัพพลาย
เซอร์วิส 
2015

4,640.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0316/61

52 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนต าบลไม้ยา

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนานาซัพ
พลายเซอร์วิส 
2015

3,000.00 ร้านนานา
ซัพพลาย
เซอร์วิส 
2015

3,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0317/61



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

53 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนต าบลไม้ยา

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชาญ 
จันทร์แก้ว

2,000.00 นายวิชาญ 
จันทร์แก้ว

2,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0318/61

54 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนต าบลไม้ยา

810.00 810.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส
โฆษณา

810.00 เทิงน้ าใส
โฆษณา

810.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0319/61

55 จ้างเหมาจัดท าป้าย 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สุงอายุ

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส
โฆษณา

720.00 เทิงน้ าใส
โฆษณา

720.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0320/61

56 จัดซ้ือ ธง วปร. , ธงชาติ  
จ านวน 2 รายการ  เป็นเงิน 
 2,200 บาท

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

2,200.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

2,200.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0325/61

57 จัดซ้ือแผ่น DVD - R จ านวน
 50 แผ่น ๆ ละ 8 บาท เป็น
เงิน 400.- บาท

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

400.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

400.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0342/61



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

58 จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง
  จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 30 
คน ๆ ละ  25 บาท   เป็น
เงิน  750.- บาท

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรา
ภรณ์ จรรยา

750.00 นางสาวจิรา
ภรณ์ จรรยา

750.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0343/61

59 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
พืน้ทีส่าธารณะประโยชน์
ต าบลไม้ยา

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญช่วย  
ไชยมงคล

1,200.00 นายบุญช่วย 
 ไชยมงคล

1,200.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0346/61

60 จ้างเหมาลงโปรแกรม - 
สแกนไวรัส  หมายเลข
ครุภัณฑ์  416-55-0035  
เป็นเงิน  400 บาท

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง เอ็น - เทค 
คอมพิวเตอร์

400.00 เอ็น - เทค 
คอมพิวเตอร์

400.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0354/61



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

61 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษา รถ
กระบะยกได้ มีเคร่ืองทุน่แรง
 หมายเลขทะเบียน บษ 
81-7378 เชียงราย 
หมายเลขครุภัณฑ์ 
011-56-0001  เป็นเงิน  
1,500.- บาท

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที 
แมชชีนเนอร่ี 
จ ากัด

1,500.00 บริษัท เอ็มที
 แมชชีนเนอ
ร่ี จ ากัด

1,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0358/61

62 จัดซ้ือหมึกปร้ินท์  จ านวน 1 
รายการ   เป็นเงิน  1,400.- 
บาท

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง เค เอส อาร์ จี 
ไอ เอส 
คอมพิวเตอร์

1,400.00 เค เอส อาร์ 
จี ไอ เอส 
คอมพิวเตอร์

1,400.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0360/61

63 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  
จ านวน  10  รายการ   เป็น
เงิน  4,935.- บาท

4,935.00 4,935.00 เฉพาะเจาะจง ป้านเคร่ืองครัว 4,935.00 ป้าน
เคร่ืองครัว

4,935.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0386/61



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

64 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  
จ านวน 3 เดือน ๆ ละ  
3,000 บาท (เดือนกรกฎาคม
 - กันยายน  2561)  เป็นเงิน
  9,000.- บาท

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง พ.ีเอ็น.ซัพ
พลายเซอร์วิส

9,000.00 พ.ีเอ็น.ซัพ
พลายเซอร์วิส

9,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0387/61

65 ค่าเช่าเตาเผาขยะ  แบบ
ควบคุมอากาศ  ขนาดกว้าง 
1,400 มิลลิเมตร  ยาว 
2,500 มิลลิเมตร  สูง 2,000
 มิลลิเมตร  จ านวน 2 เตา ๆ
 ละ 15,000 บาท  จ านวน 3
 เดือน ๆ ละ 30,000 บาท  
เป็นเงิน  90,000.- บาท

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เอ็มเคที
 กรีนแอนด์คลีน

90,000.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด 
เอ็มเคที 
กรีนแอนด์
คลีน

90,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0388/61



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

66 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  
จ านวน 3 เดือน ๆ ละ  
2,500 บาท (เดือนกรกฎาคม
 - กันยายน  2561)  เป็นเงิน
  7,500.- บาท

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ซี.อาร์. ก๊อปปี้
แมชชีน

7,500.00 ซี.อาร์. ก๊อป
ปีแ้มชชีน

7,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0389/61

67 จ้างป้ายโครงการจิตอาสาฯ  
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร  ยาว 
 3.50 เมตร  จ านวน 1 ป้าย 
 เป็นเงิน  525 บาท

525.00 525.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส
โฆษณา

525.00 เทิงน้ าใส
โฆษณา

525.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0390/61

68 จ้างเหมาตามโครงการจ้าง
เหมาปฏิบัติงานธุรการ  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2561  ต้ังแต่วันที ่1  
กรกฎาคม - 30 กันยายน  
2561  จ านวน 3 เดือน  เป็น
เงิน  22,500.- บาท

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหนึ่ง
ฤทัย วิชัยค า

22,500.00 นางสาวหนึ่ง
ฤทัย วิชัยค า

22,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0391/61



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

2,858,190.00 2,858,190.00 2,759,642.00 2,759,642.00รวม














































