
แบบ สขร.1

รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

1 จัดซ้ือค่าของรางวัลส าหรับ
การแข่งขันเล่นเกมส์บนเวที
และประจ าซุ้มกิจกรรม 
จ านวน ๕ ซุ้ม ตามโครงการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติต าบล
ไม้ยา

17,900.00 17,900.00 เฉพาะเจาะจง โชคพาณิชย์ 17,900.00 โชคพาณิชย์ 17,900.00 เสนอราคา
ต  าสุด

06/2562 
(CNTR-
0126/62) 
15/1/2562

2 จ้างเหมาจัดสถานที และ
ตกแต่งภายในบริเวณงาน   
ตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติต าบลไม้ยา

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดนัย โคตะ
บุตร

11,000.00 นายดนัย โค
ตะบุตร

11,000.00 เสนอราคา
ต  าสุด

09/2562 
(CNTR-
0128/62) 
15/01/2562

3 จ้างเหมาเช่าสไลเดอร์ และ
เครื องกระโดด ส าหรับใช้ใน
กิจกรรมการเล่นเกมส์      
ตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติต าบลไม้ยา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกุลวดี วิชา 9,000.00 นางกุลวดี วิชา 9,000.00 เสนอราคา
ต  าสุด

10/2562 
(CNTR-
0127/62) 
15/01/2562

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

เทศบาลต าบลไม้ยา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

4 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที  
เวที เครื องเสียง พร้อมคน
ควบคุม จัดตกแต่งซุ้ม
นิทรรศการแสดงสินค้า 
อาหาร ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ในชุมชน และจัดตกแต่งซุ้ม
แสดงวัฒธรรมของชุมชน ๑๘
 หมู่บ้าน พร้อมท าความ
สะอาดหลังเสร็จส้ินงาน ตาม
โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทย  สายใยชุมชนต าบลไม้ยา

38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน์ ส่ง
สุข

38,000.00 นายชัยรัตน์ 
ส่งสุข

38,000.00 เสนอราคา
ต  าสุด

11/2562 
(CNTR-
0148/62) 
23/01/2562

5  จ้างเหมาสาธิตการแสดง
ท าอาหารพ้ืนเมือง ประกอบ
ไปด้วย การท าน้ าเง้ียว ส้มต า 
และข้าวหลาม พร้อมตกแต่ง
ซุ้ม ตามโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย  สายใยชุมชน
ต าบลไม้ยา

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฒน์ 
ไกลถิ น

6,000.00 นายอภิวัฒน์ 
ไกลถิ น

6,000.00 เสนอราคา
ต  าสุด

13/2562 
(CNTR-
0147/62) 
23/01/2562



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

6 จ้างเหมาเช็คระยะรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 
บล 2644

6,393.25 6,393.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซู
ซุเทิงบริการ  
จ ากัด

6,393.25 บริษัท อีซู
ซุเทิงบริการ  
จ ากัด

6,393.25 เสนอราคา
ต  าสุด

14/2562 
(CNTR-
0165/62) 
30/01/2562

7 จ้างเหมาคัดแยกขยะ 
ประจ าเดือน ม.ค 2562

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถวิล หลัก
เมือง

40,000.00 นายถวิล หลัก
เมือง

40,000.00 เสนอราคา
ต  าสุด

15/2562 
(CNTR-
0113/62) 
07/01/2562

8 จ้างเหมาซ่อมแซมป้าย
สัญญาณไฟจราจร

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาร์ท  คอมมู
นิเคชั น

5,000.00 สมาร์ท  
คอมมูนิเคชั น

5,000.00 เสนอราคา
ต  าสุด

16/2562 
(CNTR-
0129/62) 
15/01/2562

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านสันสะอาด  
หมู่ 4

459,000.00 458,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

457,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

457,000.00 เสนอราคา
ต  าสุด

21/2562 
(CNTR-
0121/62) 
11/01/2562



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสันโค้ง หมู่ 8

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

212,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

212,000.00 เสนอราคา
ต  าสุด

22/25622 
(CNTR-
0123/62) 
14/01/2562

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ่อขยะ  บ้าน
สันโค้ง หมู่ 8

427,000.00 427,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

426,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

426,000.00 เสนอราคา
ต  าสุด

23/2562 
(CNTR-
0125/62) 
15/01/2562

12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบวกกว๋าว หมู่ที  2

309,000.00 309,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

308,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

308,000.00 เสนอราคา
ต  าสุด

24/2562 
(CNTR-
0140/62) 
21/01/2562

13 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายห้วยผ้ึง หมู่ที  5

106,000.00 106,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เชียงราย
เทคนิคการ
ก่อสร้าง

105,500.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เชียงราย
เทคนิคการ
ก่อสร้าง

105,500.00 เสนอราคา
ต  าสุด

25/2562 
(CNTR-
0139/62) 
21/01/2562



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

14 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายห้วยน้อยเริง หมู่ที  5

167,000.00 167,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เชียงราย
เทคนิคการ
ก่อสร้าง

166,500.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เชียงราย
เทคนิคการ
ก่อสร้าง

166,500.00 เสนอราคา
ต  าสุด

26/2562 
(CNTR-
0142/62) 
22/01/2562

15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบวกป่าข่า หมู่ที  3

147,000.00 147,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

146,500.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

146,500.00 เสนอราคา
ต  าสุด

27/2562 
(CNTR-
0143/62) 
22/01/2562

16 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายนาจ า - ห้วยสัก หมู่ที  8

156,000.00 156,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เชียงราย
เทคนิคการ
ก่อสร้าง

155,500.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เชียงราย
เทคนิคการ
ก่อสร้าง

155,500.00 เสนอราคา
ต  าสุด

28/22562 
(CNTR-
0144/62) 
22/01/2562

17 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายหนองงูเหลือม หมู่ที  3

154,000.00 154,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

153,500.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

153,500.00 เสนอราคา
ต  าสุด

29/2562 
(CNTR-
0145/62) 
23/01/2562



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

18 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายป่าห้า หมู่ที  3

220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

217,916.02 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

217,916.02 เสนอราคา
ต  าสุด

30/2562 
(CNTR-
0146/62) 
23/01/2562

19 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายนาอ้อม หมู่ที  8

151,000.00 151,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เชียงราย
เทคนิคการ
ก่อสร้าง

150,500.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เชียงราย
เทคนิคการ
ก่อสร้าง

150,500.00 เสนอราคา
ต  าสุด

31/2562 
(CNTR-
0149/62) 
24/01/2562

20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายม่อนขอนขว้าง หมู่ที  8

216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เชียงราย
เทคนิคการ
ก่อสร้าง

215,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เชียงราย
เทคนิคการ
ก่อสร้าง

215,000.00 เสนอราคา
ต  าสุด

32/2562 
(CNTR-
0150/62) 
24/01/2562

21 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายหนองโป่งยาง หมู่ที  8

309,000.00 309,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เชียงราย
เทคนิคการ
ก่อสร้าง

308,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เชียงราย
เทคนิคการ
ก่อสร้าง

308,000.00 เสนอราคา
ต  าสุด

33/2562 
(CNTR-
0151/62) 
24/01/2562



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

22 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายทุ่งห้วยก้าง หมู่ที  4

154,000.00 154,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

153,500.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

153,500.00 เสนอราคา
ต  าสุด

34/2562 
(CNTR-
0152/62) 
28/01/2562

23 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายหนองข้อง หมู่ที  4

121,000.00 121,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

120,500.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

120,500.00 เสนอราคา
ต  าสุด

35/2562 
(CNTR-
0153/62) 
28/01/2562

24 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายวัดกู่หิน หมู่ที  17

251,000.00 251,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เชียงราย
เทคนิคการ
ก่อสร้าง

250,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เชียงราย
เทคนิคการ
ก่อสร้าง

250,000.00 เสนอราคา
ต  าสุด

36/2562 
(CNTR-
0156/62) 
28/01/2562

25 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายจ าเคียน หมู่ที  9

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

185,868.88 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

185,868.88 เสนอราคา
ต  าสุด

37/2562 
(CNTR-
0157/62) 
28/01/2562



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

26 จ้างเหมาเพื ออยู่เฝ้าระวัง
ป้องกันรักษาความปลอดภัย
ของส านักงานเทศบาลต าบล
ไม้ยา ประจ าเดือน ม.ค 2562

10,850.00 10,850.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม  มะ
โนวงศ์

10,850.00 นายเกษม  มะ
โนวงศ์

10,850.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0098/62 
30/01/2562

27 จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที 
การแพทย์ฉุกเฉิน ประจ าเดือน
 ม.ค 2562

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร  บุญ
ถา

7,500.00 นายธนกร  
บุญถา

7,500.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0100/62 
30/01/2562

28 จ้างเหมาจัดเก็บขยะชุมชน 
จ านวน 18 หมู่บ้าน 
ประจ าเดือน ม.ค 2562

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายดุสิต แปงปัน 7,500.00 นายดุสิต แปง
ปัน

7,500.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0102/62 
30/1/2562

29 จ้างเหมาจัดเก็บขยะชุมชน 
จ านวน 18 หมู่บ้าน 
ประจ าเดือน ม.ค 2562

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสนิท  สุข
ประเสริฐ

7,500.00 นายสนิท  สุข
ประเสริฐ

7,500.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0103/62 
30/01/2562

30 จ้างเปลี ยนฟิลม์ความร้อน
เครื องพิมพ์คอมพิวเตอร์  
หมายเลขครุภัณฑ์  
416-50-0017

1,240.00 1,240.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสชั นนัล 
ไอที เซอร์วิส

1,240.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสชั นนัล 
ไอที เซอร์วิส

1,240.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0110/62 
02/01/2562



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

31 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (เดือน 
มกราคม - เมษายน 2562) 
จ านวน 4 เดือน

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์
การเกษตรพญา
เม็งราย จ ากัด

100,000.00 สหกรณ์
การเกษตร
พญาเม็งราย 
จ ากัด

100,000.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0111/62 
03/01/2562

32 จ้งเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์  
หมายเลขครุภัณฑ์  
416-51-0023

3,520.00 3,520.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสชั นนัล 
ไอที เซอร์วิส

3,520.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสชั นนัล 
ไอที เซอร์วิส

3,520.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0112/62 
03/01/2562

33 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  กองช่าง
  จ านวน 1  รายการ

2,330.00 2,330.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

2,330.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

2,330.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0114/62 
07/01/2562

34 จัดซ้ือน้ าดื มสะอาด จ านวน 3 
เดือน (มกราคม - มีนาคม 
2562)

7,320.00 7,320.00 เฉพาะเจาะจง อุลัยน้ าทิพย์ 7,320.00 อุลัยน้ าทิพย์ 7,320.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0116/62 
07/01/2562

35 จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที เป็น
ผู้ช่วยการแพทย์ฉุกเฉิน 
ประจ าเดือน ม.ค 2562

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพา
รัตน์  สมศักด์ิ

5,500.00 นางสาวสุพา
รัตน์  สมศักด์ิ

5,500.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0117/62 
30/01/2562



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

36 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการจัดกิจกรรมของ
เด็กบนเวทีและซุ้มกิจกรรม 
จ านวน 5 ซุ้ม จ านวน 22 
รายการ ตามโครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติต าบลไม้ยา

2,988.00 2,988.00 เฉพาะเจาะจง เหลี ยมชัยการค้า 2,988.00 เหลี ยมชัย
การค้า

2,988.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0122/62 
11/01/2562

37 จัดซ้ือเครื องพิมพ์คอมพิวเตอร์
 (กองคลัง)

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสชั นนัล 
ไอที เซอร์วิส

2,600.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสชั นนัล 
ไอที เซอร์วิส

2,600.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0124/62 
14/01/2562

38 จ้างเหมาป้ายโครงการอบรม
ให้ความรู้ "พลเมืองดี  ตามวิถี
ประชาธิปไตย"

960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใสโฆษณา 960.00 เทิงน้ าใสโฆษณา 960.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0130/62 
16/01/2562

39 จัดซ้ัอวัสดุอบรมโครงการ
อบรมให้ความรู้ "พลเมืองดี  
ตามวิถีประชาธิปไตย"

2,790.00 2,790.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

2,790.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

2,790.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0131/62 
16/01/2562



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

40 จ้างเหมาท าความสะอาด
อาคารส านักงานใหญ่ ห้องน้ า
 ห้องประชุมช้ัน 2 ใน
ส านักงานเทศบาลต าบลไม้ยา
ประจ าเดือน ม.ค - มี.ค 2562

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรนภา 
 ปันทิพย์

22,500.00 นางสาวพรนภา
  ปันทิพย์

22,500.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0132/62 
30/01/2562

41 จ้างเหมาท าความสะอาด
อาคารป้องกัน/กองช่าง  
ห้องน้ าและหอประชุม
เอนกประสงค์ ประจ าเดือน 
ม.ค - มี.ค 2562

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดารัตน์
 บุญนะ

22,500.00 นางสาวธิดา
รัตน์ บุญนะ

22,500.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0133/62 
30/01/2562

42 จ้างเหมาขับรถบรรทุกจัดเก็บ
ขยะ พร้อมท้ังบ ารุงรักษา
ประจ าเดือน ม.ค - มี.ค 2562

25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสนั น อาริยะ 25,500.00 นายสนั น อาริ
ยะ

25,500.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0134/62 
30/01/2562

43 จ้างเหมาดูแลสวนหย่อม 
ประจ าเดือน ม.ค - มี.ค 2562

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนัญ กอง
ธรรม

24,000.00 นายอนัญ กอง
ธรรม

24,000.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0135/62 
30/01/2562



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

44 จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที แพทย์
ฉุกเฉิน ประจ าเดือน ม.ค - 
มี.ค 2562

25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา
ภรณ์ วีระแสง

25,500.00 นางสาวรัตนา
ภรณ์ วีระแสง

25,500.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0136/62 
30/01/2562

45 จ้างเหมาสาธิตการตัดตุงไส้หมู
 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทยสายใยชุมชนต าบลไม้ยา 
ประจ าปี 2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางผ่องศรี 
เมืองอินทร์

3,000.00 นางผ่องศรี 
เมืองอินทร์

3,000.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0137/62 
16/01/2562

46 จ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ
นวดแผนไทยเพื อสุขภาพ

540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใสโฆษณา 540.00 เทิงน้ าใสโฆษณา 540.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0138/62 
17/01/2562

47 จัดซ้ือแบบพิมพ์  58-10-16  
ใบเสร็จมูลฝอยพิมพ์ชื อตีเบอร์
  50 ชุด (1 ส าเนา )  จ านวน 
 400 เล่ม

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสา
รักษาดินแดน  
กรมการปกครอง

18,000.00 โรงพิมพ์อาสา
รักษาดินแดน 
 กรมการ
ปกครอง

18,000.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0141/62 
22/01/2562

48 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล  
จ านวน  2  รายการ

2,040.00 2,040.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใสโฆษณา 2,040.00 เทิงน้ าใสโฆษณา 2,040.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0158/62 
29/01/2562



รายช่ือผู้เสนอ
ราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

49 จ้างเหมาซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์  เครื องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)

4,490.00 4,490.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสชั นนัล 
ไอที เซอร์วิส

4,490.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสชั นนัล 
ไอที เซอร์วิส

4,490.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0166/62 
30/01/2562

50 จ้างเหมาประกอบอาหารและ
อาหารว่าง

3,045.00 3,045.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิวัฒน์ 
ไกลถิ น

3,045.00 นายอภิวัฒน์ 
ไกลถิ น

3,045.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0167/62 
30/01/2562

51 จ้างเหมาจัดท าตรายาง 
(ส านักปลัด)

460.00 460.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใสโฆษณา 460.00 เทิงน้ าใสโฆษณา 460.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0168/62 
30/01/2562

52 ค่าเช่าเตาเผา ปตะจ าเดือน 
ม.ค 2562

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอ็มเคที 
กรีนแอนด์คลีน

30,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอ็มเคที
 กรีนแอนด์คลีน

30,000.00 เสนอราคา
ต  าสุด

CNTR-
0169/62 
31/01/2562

4,331,466.25 4,330,466.25 4,209,251.15 4,209,251.15รวม


