
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก รำคำ โดยสังเขป

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 30,150          ตกลงรำคำ สหกรณ์กำรเกษตร 30,150           สหกรณ์กำรเกษตร 30,150        

2 จัดซ้ือน้้ำด่ืมประจ้ำส้ำนักงำน 2,295 ตกลงรำคำ น้้ำด่ืมสำยชล 2,295 น้้ำด่ืมสำยชล 2,295

3 จัดซ้ือน้้ำด่ืม ศพด.บ้ำนดอยแก้ว และ 385 ตกลงรำคำ น้้ำด่ืมสำยชล 385 น้้ำด่ืมสำยชล 385

ศพด.บ้ำนสบสะป้วด 

4 จัดซ้ือสำรเคมีก้ำจัดยุงลำยและทรำย 30,000 ตกลงรำคำ ร้ำน เตชินท์ พำณิชย์ 30,000 ร้ำน เตชินท์ พำณิชย์ 30,000

ก้ำจัดลูกน้้ำ (ทรำยอะเบต)

5 จัดซ้ือธงอักษรพระนำมำภิไชย ย่อ ส.ท. 1,020 ตกลงรำคำ บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคช่ัน 1,020 บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคช่ัน 1,020

และชุดธูปเทียนแพฯ

6 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ระบบประปำหมู่บ้ำน 40,312.25 ตกลงรำคำ ร้ำนเนตรก่อสร้ำง 40,312.25 ร้ำนเนตรก่อสร้ำง 40,312.25

ม.16 บ้ำนหล่ำยสำย

7 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์กำรเกษตร 8,790 ตกลงรำคำ สว่ำงพำนิช 8,790 สว่ำงพำนิช 8,790

8 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กองสำธำรณสุข 185 ตกลงรำคำ บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 185 บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 185

จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)

สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน  ประจ ำปีงบประมำณ 2565

เทศบำลต ำบลทำสบชัย

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก รำคำ โดยสังเขป

9 จัดซ้ือสังฆทำนพร้อมปัจจัย 4,950 ตกลงรำคำ นำยนิรันดร  ไชยเทพ 4,950 นำยนิรันดร  ไชยเทพ 4,950

โครงกำรประเพณีสรงน้้ำพระธำตุฯเขำกู่แก้ว

10 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 568 ตกลงรำคำ หจก.สองตระกูลพำณิชณ์ 568 หจก.สองตระกูลพำณิชณ์ 568

11 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปร้ินเตอร์) 7,840 ตกลงรำคำ ร้ำนลัคก้ี เทรดด้ิง 7,840 ร้ำนลัคก้ี เทรดด้ิง 7,840

กองช่ำง

12 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสำธำรณสุข 2,370 ตกลงรำคำ ร้ำนลัคก้ี เทรดด้ิง 2,370 ร้ำนลัคก้ี เทรดด้ิง 2,370

13 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 1,398 ตกลงรำคำ บริษัทสยำมโกลบอลเฮ้ำส์ 1,398 บริษัทสยำมโกลบอลเฮ้ำส์ 1,398

14 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซม (สีพร้อมอุปกรณ์) 3,363 ตกลงรำคำ หจก.สองตระกูลพำณิชย์ 3,363 หจก.สองตระกูลพำณิชย์ 3,363

เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้ ม.4

15 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 4,195 ตกลงรำคำ หจก.สองตระกูลพำณิชย์ 4,195 หจก.สองตระกูลพำณิชย์ 4,195

16 จ้ำงเหมำตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุก 4,815 ตกลงรำคำ หจก.ใจเจริญ 4,815 หจก.ใจเจริญ 4,815

น้้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ บพ-5272

17 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรสี ขนำด A3 269.64 ตกลงรำคำ ร้ำน พี.พี.ก๊อปป้ีเทค 269.64 ร้ำน พี.พี.ก๊อปป้ีเทค 269.64

โครงกำรวำงท่อ PE ระบบกระจำยน้้ำฯ

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก
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18 จ้ำงเหมำตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ 1,819 ตกลงรำคำ หจก. 45 แอร์ 1,819 หจก. 45 แอร์ 1,819

ทะเบียน กง-903

19 จ้ำงเหมำตรวจเช็คและซ่อมแซมรถเครน 2,500 ตกลงรำคำ ร้ำน แม่ทำยำนยนต์ 2,500 ร้ำน แม่ทำยำนยนต์ 2,500

หกล้อติดกระเช้ำ ทะเบียน 80-7319

20 จ้ำงเหมำตรวจเช็คและซ่อมแซม 500 ตกลงรำคำ ร้ำน ช. ณรงค์กำรช่ำง 500 ร้ำน ช. ณรงค์กำรช่ำง 500

เคร่ืองตัดหญ้า (441-48-0004)

21 จ้ำงเหมำติดต้ังกระจกโค้ง 24 น้ิว 2,800 ตกลงรำคำ ธนโชติกำรก่อสร้ำง 2,800 ธนโชติกำรก่อสร้ำง 2,800

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุฯ (นำงอัมพร  สุวรรณช่ืน) (นำงอัมพร  สุวรรณช่ืน)

22 จ้ำงเหมำจัดท้ำสปอตโฆษณำควำมรู้ 3,210 ตกลงรำคำ ล้ำพูนโปรโมช่ัน 3,210 ล้ำพูนโปรโมช่ัน 3,210

เร่ืองโรคติดต่อจำกยุงลำย (นำงนงลักษณ์  อโนภำส) (นำงนงลักษณ์  อโนภำส)

23 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ 3,024 ตกลงรำคำ ร้ำนเป็นหน่ึง 2009 อำร์ท 3,024 ร้ำนเป็นหน่ึง 2009 อำร์ท 3,024

และรณรงค์ฯ ปีงบประมำณ 2565 แอนด์ ดีไซน์ แอนด์ ดีไซน์

24 จ้ำงเหมำจัดท้ำตรำยำง (ส้ำนักปลัด) 250 ตกลงรำคำ ร้ำน อำธัญธุรกิจ 250 ร้ำน อำธัญธุรกิจ 250

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก




