
รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

ราคาทีเ่สนอ
(บาท)

ผู้ทีไ่ดร้ับ
การคัดเลือก

ราคาทีต่กลง

1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กอง
การศึกษา) จ านวน 36 
รายการ

12,172.00 12,172.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

12,172.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

12,172.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

019/2561 (CNTR-
0461/61)

2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุง
ถนนสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสาย
อ่างเก็บน้ าไม้ยา - ห้วยโป่ง   
 หมู่ที ่9 ต.ไม้ยา จ านวน      
 4 รายการ

15,021.00 15,021.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด  ทะนัน
แปง  ก่อสร้าง

15,021.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด  
ทะนันแปง  
ก่อสร้าง

15,021.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

10/2561 (CNTR-
0471/61)

3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุง
ถนนสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสาย
ดอยลุงเปล่ง หมู่ที ่7 ต าบล
ไม้ยา  จ านวน 3 รายการ

9,084.00 9,084.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด  ทะนัน
แปง  ก่อสร้าง

9,084.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด  
ทะนันแปง  
ก่อสร้าง

9,084.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

11/2561 (CNTR-
0472/61)

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 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 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุง
ตล่ิงป้องกันน้ ากัดเซาะล าน้ า
ฮ่องแฮด หมู่ที ่2 ต าบลไม้ยา
 จ านวน 6 รายการ

15,778.00 15,778.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด  ทะนัน
แปง  ก่อสร้าง

15,778.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด  
ทะนันแปง  
ก่อสร้าง

15,778.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

12/2561 (CNTR-
0485/61)

5 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุง
ถนนทางเชื่อมระหว่าง หมู่ที ่
10 กับ หมู่ที ่12 ต.ไม้ยา 
จ านวน 3 รายการ

12,112.00 12,112.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด  ทะนัน
แปง  ก่อสร้าง

12,112.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด  
ทะนันแปง  
ก่อสร้าง

12,112.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

13/2561 (CNTR-
0487/61)

6 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุง
ถนนสู่พืน้ทีก่ารเกษตรสาย
ห้วยเมี้ยง หมู่ที ่12 ต.ไม้ยา 
จ านวน 5 รายการ

29,393.00 29,393.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด  ทะนัน
แปง  ก่อสร้าง

29,393.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด  
ทะนันแปง  
ก่อสร้าง

29,393.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

14/2561 (CNTR-
0488/61)

7 จ้างเหมาปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน โดยเจาะบ่อ
บาดาล บ้านไม้ยากลาง หมู่ที่
 15 ต.ไม้ยา

319,000.00 319,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่ง
ทรัพย์ วอเตอร์
เวอร์ค 1993 
จ ากัด

315,000.00 บริษัท รุ่ง
ทรัพย์ วอ
เตอร์เวอร์ค 
1993 จ ากัด

315,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

25/2561 (CNTR-
0448/61)



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 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายอ่างเก็บน้ าพระราชด าริ 
 ม.๑

86,000.00 86,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด  ทะนัน
แปง  ก่อสร้าง

85,500.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด  
ทะนันแปง  
ก่อสร้าง

85,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

32/2561 (CNTR-
0432/61)

9 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ  
สายป่าสุสาน-อ่างเก็บน้ า
ห้วยบง  ม.๑

76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด  ทะนัน
แปง  ก่อสร้าง

75,500.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด  
ทะนันแปง  
ก่อสร้าง

75,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

33/2561 (CNTR-
0433/61)

10 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน
 12 รายการ

37,405.00 37,405.00 เฉพาะเจาะจง สวนเสน่ห์พันธุ์
ไม้

37,405.00 สวนเสน่ห์
พันธุไ์ม้

37,405.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

4/2561 (CNTR-
0450/61)

11 จัดซ้ือทรายก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย เคลือบสารเคมี 
จ านวน 6,000 ซอง

34,080.00 34,080.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด ยุพิน 
ซัพพลาย 
แอนด์เคมเทค
 2003

34,080.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด ยุพิน 
ซัพพลาย 
แอนด์เคม
เทค 2003

34,080.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

5/2561 (CNTR-
0437/61)



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 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายบ้านนายสุพจน์  จันทร์
เป็ง  ม.๑๘

33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด  ทะนัน
แปง  ก่อสร้าง

32,500.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด  
ทะนันแปง  
ก่อสร้าง

32,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

50/2561 (CNTR-
0435/61)

13 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายโรงสีชุมชน  ม.๙

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด  ทะนัน
แปง  ก่อสร้าง

35,500.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด  
ทะนันแปง  
ก่อสร้าง

35,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

58/2561 (CNTR-
0434/61)

14 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 3 รายการ โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี

68,250.00 68,250.00 เฉพาะเจาะจง บ้านพักสัตว
แพทย์ราชโยธา

68,250.00 บ้านพักสัตว
แพทย์ราช
โยธา

68,250.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

6/2561 (CNTR-
0436/61)



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

15 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหิน
คลุกพร้อมปรับเกล่ียเรียบ
สายบวกกว๋าว บ้านไม้ยา  
หมู่ที ่๒ ต.ไม้ยา

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง อินสามการค้า 35,500.00 อินสามการค้า 35,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

64/2561 (CNTR-
0444/61)

16 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพ
และซ๋อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน
 บษ 820 เชียงราย

7,530.77 7,530.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า
เชียงราย จ ากัด

7,530.77 บริษัท โต
โยต้า
เชียงราย 
จ ากัด

7,530.77 เสนอราคา
ต่ าสุด

67/2561 (CNTR-
0463/61)

17 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบ
ประปา บ้านไม้ยาคูเวียง    
หมู่ที ่9 ต.ไม้ยา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่ง
ทรัพย์ วอเตอร์
เวอร์ค 1993 
จ ากัด

15,000.00 บริษัท รุ่ง
ทรัพย์ วอ
เตอร์เวอร์ค 
1993 จ ากัด

15,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

68/2561 (CNTR-
0449/61)

18 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน 20 รายการ

8,164.00 8,164.00 เฉพาะเจาะจง ป้านเคร่ืองครัว 8,164.00 ป้าน
เคร่ืองครัว

8,164.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

7/2561 (CNTR-
0445/61)



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 จ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ าล้น
สายโป่งขอนขว้าง-บ้านม่อน
 หมู่ที ่8 ต.ไม้ยา

82,000.00 82,000.00 เฉพาะเจาะจง อินสามการค้า 81,000.00 อินสามการค้า 81,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

70/2561 (CNTR-
0454/61)

20 จ้างเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไม้
ยาสันโค้ง หมู่ที ่7 ต าบลไม้ยา
 จุดเร่ิมต้นโครงการทีส่วน
นางทองสาย วงค์ปัญญา 
จุดส้ินสุดโครงการทีน่านาย
อินเขียน บัวดี

207,000.00 207,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

206,000.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

206,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

71/2561 (CNTR-
0458/61)

21 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน  บ้านห้วย
ก้างตลาด หมู่ 12

300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

299,000.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

299,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

72/2561 (CNTR-
0460/61)



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 จ้างเหมาก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไม้
ยาสันโค้ง หมู่ที ่7 ต าบลไม้ยา
 โดยมีจุดเร่ิมต้นโครงการที่
สวนนายก่ า หมื่นดวง 
จุดส้ินสุดโครงการทีส่วน
นายกมล มังหย่า

119,000.00 119,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

113,730.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

113,730.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

73/2561 (CNTR-
0459/61)

23 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ส านัก
ปลัด) จ านวน 37 รายการ

12,704.00 12,704.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

12,704.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

12,704.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

8/2561 (CNTR-
0464/61)

24 โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประพด 
จันทร์ดี

4,500.00 นายประพด
 จันทร์ดี

4,500.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0417/61

25 โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ่ามไหม
ไทย

4,200.00 ร้านจ่ามไหม
ไทย

4,200.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0418/61



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

26 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  สิงหาคม  
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-0420/61

27 ค่าจ้างเหมาขับรถบรรทุก
จัดเก็บขยะ  วันจันทร์ – วัน
เสาร์  จนกว่าจะแล้วเสร็จ  
พร้อมทัง้บ ารุงดูแลรักษา  
ประจ าเดือน  สิงหาคม  
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-0421/61



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

28 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะชุมชน
  จ านวน 18 หมู่บ้าน  วันละ
 8 ชั่วโมง  จ านวน 6 วัน/
สัปดาห์ประจ าเดือน  
สิงหาคม  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-0422/61

29 ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะชุมชน
  จ านวน 18 หมู่บ้าน  วันละ
 8 ชั่วโมง  จ านวน 6 วัน/
สัปดาห์ประจ าเดือน  
สิงหาคม  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-0423/61



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 ค่าจ้างเหมาดูแลตกแต่ง
สวนหย่อม  สวนดอกไม้
ประดับ  ปรับปรุงภูมิทัศน์  
ภายในส านักงานเทศบาล
ต าบลไม้ยา วันละ 8 ชั่วโมง 
6วัน/สัปดาห์  ประจ าเดือน 
 สิงหาคม  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-0424/61

31 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่
การแพทย์ฉุกเฉิน กรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบ
อุบัติเหตุก่อนถึงโรงพยาบาล
แก่ประชาชนตลอด 24 
ชั่วโมง ทุกวัน  ประจ าเดือน 
 สิงหาคม  2561 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-0425/61



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

32 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่
การแพทย์ฉุกเฉิน กรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบ
อุบัติเหตุก่อนถึงโรงพยาบาล
แก่ประชาชนตลอด 24 
ชั่วโมง ทุกวัน  ประจ าเดือน 
 สิงหาคม  2561 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-0426/61

33 จัดซ้ือธง ร.๑๐ , ธงชาติ , 
แพขมาดอกมะลิแก้ว , ผ้าร้ิว 
  จ านวน  4  รายการ   เป็น
เงิน  2,598.- บาท

2,598.00 2,598.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคน าชัย 2,598.00 ร้านโชคน าชัย 2,598.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0429/61

34 จัดซ้ือ TP  LINK  USB  
WIFI  จ านวน 2 อัน ๆ ละ  
390  บาท   เป็นเงิน   780.-
 บาท

780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด พีพีแอล
 โปรเฟสขั่น
เนล ไอที 
เซอร์วิส

780.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด พีพี
แอล โปร
เฟสขั่นเนล 
ไอที เซอร์วิส

780.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0430/61



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

35 จ้างเหมาจัดท าป้าย 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
 ตามปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกัส
ดิจิตอล

360.00 ร้านโฟกัส
ดิจิตอล

360.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0439/61

36 จัดซ้ือตลับหมึก  35 A  
จ านวน 2 ตลับ  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-0440/61

37 จัดซ้ือตลับหมึก Fax  
Panasonic - 162  จ านวน 
1 ตลับ  เป็นเงิน  1,750.- 
บาท

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง พ.ีเอ็น.ซัพ
พลายเซอร์วิส

1,750.00 พ.ีเอ็น.ซัพ
พลายเซอร์วิส

1,750.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0441/61



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

38 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์วางท่อ
ระบายน้ าพร้อมเทคอนกรีต
ทับถนนภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่
 13  ต าบลไม้ยา  จ านวน 4 
รายการ  เป็นเงิน  4,741.- 
บาท

4,741.00 4,741.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เอกวัสดุ

4,741.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด เอก
วัสดุ

4,741.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0442/61

39 จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวัน - ว่าง  ในการ
ประชุมสภาเทศบ่ลต าบลไม้
ยา  เป็นเงิน  3,150.- บาท

3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฒน์ 
ไกลถิ่น

3,150.00 นายอภิวัฒน์
 ไกลถิ่น

3,150.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0446/61

40 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
เคร่ือง หมายเลขคุภัณฑ์ 
416-60-0068/1 ของกอง
การศึกษา 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-0447/61



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

41 จ้างเหมาจดโดเมนและโฮสต้ิง
  ชื่อโดเมน : 
www.maiya.go.th  เป็นเงิน
  3,742.86 บาท

3,742.86 3,742.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นดิท 
โซลูชั่น จ ากัด

3,742.86 บริษัท 
เอ็นดิท 
โซลูชั่น จ ากัด

3,742.86 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0452/61

42 จ้างเหมาจัดท าป้าย 
โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคเอดส์

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกัส
ดิจิตอล

360.00 ร้านโฟกัส
ดิจิตอล

360.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0453/61

43 จัดซ้ือ keyboard  oker  
จ านวน 1 อัน ๆ ละ  250 
บาท   เป็นเงิน  250.- บาท

250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด พีพีแอล
 โปรเฟสขั่น
เนล ไอที 
เซอร์วิส

250.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด พีพี
แอล โปร
เฟสขั่นเนล 
ไอที เซอร์วิส

250.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0455/61



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

44 จ้างป้ายไวนิลพระฉายา
ลักษณ์สมเด็จพระเจ้าสิริกิต์ิ 
 พระบรมราชินีนาถ  ใน
รัชกาลที ่9 ฯ  พร้อมโครง  
ขนาดกว้าง  80  เซนติเมตร 
 ยาว  160 เซนติเมตร  
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-0456/61

45 จ้างเหมาจัดท าป้าย 
โครงการฝึกอบรมซักซ้อม
แผนและบรรเทาสาธารณภัย 
(วาตภัย)

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส
โฆษณา

360.00 เทิงน้ าใส
โฆษณา

360.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0457/61

46 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-0462/61



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 จ้างเหมาท าตรายาง  จ านวน
 10 อัน  เป็นเงิน  2,490.- 
บาท

2,490.00 2,490.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส
โฆษณา

2,490.00 เทิงน้ าใส
โฆษณา

2,490.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0465/61

48 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  (กอง
การศึกษา) จ านวน  4 
รายการ  เป็นเงิน 2,180 บาท

2,180.00 2,180.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด พีพีแอล
 โปรเฟสขั่น
เนล ไอที 
เซอร์วิส

2,180.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด พีพี
แอล โปร
เฟสขั่นเนล 
ไอที เซอร์วิส

2,180.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0466/61

49 จ้างเหมาจัดท าป้าย 
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดภายในพืน้ที่
ต าบลไม้ยา

540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟกัส
ดิจิตอล

540.00 ร้านโฟกัส
ดิจิตอล

540.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0468/61

50 จัดซ้ือเก้าอี้นั่งคอย จ านวน   
 2 ตัว

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง จุฑามาศการค้า 4,000.00 จุฑามาศ
การค้า

4,000.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0469/61



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

51 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะรถ  
ทะเบียน  กจ 7893  
เชียงราย  ถึงก าหนดระยะ  
420,000 กม  เป็นเงิน  
3,414.91  บาท

3,414.91 3,414.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า
เชียงราย จ ากัด

3,414.91 บริษัท โต
โยต้า
เชียงราย 
จ ากัด

3,414.91 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0474/61

52 จ้างเหมาเติมน้ ายาแอร์  
จ านวน 1 คัน   เป็นเงิน  
450.- บาท

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง นครเทิงเคร่ือง
เย็น

450.00 นครเทิง
เคร่ืองเย็น

450.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0476/61

53 จ้างเหมาท าตรายาง  จ านวน
 8 อัน   เป็นเงิน  1,680.-
บาท

1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส
โฆษณา

1,680.00 เทิงน้ าใส
โฆษณา

1,680.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0478/61

54 จัดซ้ือสายโทรศัพท์  Drop  
Wire  Cable  จ านวน  200 
เมตร (1 ม้วน)   เป็นเงิน  
2,300.-บาท

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง เมืองเทิงการ
ไฟฟ้า

2,300.00 เมืองเทิงการ
ไฟฟ้า

2,300.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0483/61



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

55 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุง
ทางข้ามคลองระบายน้ าสู่
พืน้ทีก่ารเกษตร  สายร่อง
ตองสาด 2  หมู่ที ่12  ต าบล
ไม้ยา  จ านวน 5 รายการ  
เป็นเงิน  4,710.- บาท

4,710.00 4,710.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด  ทะนัน
แปง  ก่อสร้าง

4,710.00 ห้างหุน้ส่วน
จ ากัด  
ทะนันแปง  
ก่อสร้าง

4,710.00 เสนอราคา
ต่ าสุด

CNTR-0486/61

1,673,580.54 1,673,580.54 1,658,810.54 1,658,810.54รวม






































