
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก รำคำ โดยสังเขป

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 21,825 ตกลงรำคำ สหกรณ์กำรเกษตรแม่ทำ 21,825 สหกรณ์กำรเกษตรแม่ทำ 21,825

2 จัดซ้ือน้้ำด่ืมประจ้ำส้ำนักงำน 1,440 ตกลงรำคำ น้้ำด่ืมสำยชล 1,440 น้้ำด่ืมสำยชล 1,440

3 จัดซ้ือน้้ำด่ืม ศพด.บ้ำนดอยแก้ว 245 ตกลงรำคำ น้้ำด่ืมสำยชล 245 น้้ำด่ืมสำยชล 245

และศพด.บ้ำนสบสะป้วด 

4 จัดซ้ือเทียนพร้องสังฆทำนวันเข้ำพรรษำ 14,950 ตกลงรำคำ หจก.สองตระกูลพำณิชย์ 14,950 หจก.สองตระกูลพำณิชย์ 14,950

5 จัดซ้ือกระสอบทรำย จ้ำนวน 5,000 กระสอบ 30,000        ตกลงรำคำ น.ส.ปวีณำ  ปละอุด 30,000        น.ส.ปวีณำ  ปละอุด 30,000         

6 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 430             ตกลงรำคำ หจก.สองตระกูลพำณิชย์ 430             หจก.สองตระกูลพำณิชย์ 430             

7 จัดซ้ือวัสดุประปำส้ำหรับโครงกำรขุดเจำะ 47,132        ตกลงรำคำ ร้ำนเอเค ออโต้พำร์ทแอนด์ 47,132        ร้ำนเอเค ออโต้พำร์ทแอนด์ 47,132         

บ่อบำดำล หมู่ 14 บ้ำนสบสะป้วด เซอร์วิส เซอร์วิส

8 จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 51,000        ตกลงรำคำ หจก.เอ็ม พลัส 1982 51,000        หจก.เอ็ม พลัส 1982 51,000         

จ้ำนวน 1,700 ชุด อินเตอร์กรุ๊ป อินเตอร์กรุ๊ป

สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม  ประจ ำปีงบประมำณ 2565

เทศบำลต ำบลทำสบชัย

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก รำคำ โดยสังเขป

9 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงส้ำหรับขุดเจำะบ่อบำดำล 29,912.40    ตกลงรำคำ สหกรณ์กำรเกษตรแม่ทำ 29,912.40    สหกรณ์กำรเกษตรแม่ทำ 29,912.40     

ม.14 บ้ำนสบสะป้วด

10 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 16,500        ตกลงรำคำ หจก.จิรภัทรกำรไฟฟ้ำ 16,500        หจก.จิรภัทรกำรไฟฟ้ำ 16,500         

เพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ

11 จ้ำงเหมำตรวจเช็คและเปล่ียนถ่ำยน้้ำมันเคร่ือง 150             ตกลงรำคำ ร้ำน ช. ณรงค์กำรช่ำง 150             ร้ำน ช. ณรงค์กำรช่ำง 150             

รถจักรยำนยนต์ ทะเบียน 1กง-2639

12 จ้ำงเหมำรถแบคโฮเพ่ือซ่อมแซมฝำยต้นค่ำ 12,000        ตกลงรำคำ อู่โหน่งออโต้เซอร์วิส 12,000        อู่โหน่งออโต้เซอร์วิส 12,000         

และฝำยต้นเก๋ียง ม.2 บ้ำนแม่สะป้วด

13 จ้ำงเหมำรถเครนและรถบรรทุกสิบล้อขนย้ำย 12,000        ตกลงรำคำ นำยอนุวัฒน์  อะโนศักด์ิ 12,000        นำยอนุวัฒน์  อะโนศักด์ิ 12,000         

เตำเผำขยะจำก ม.4 มำยัง ม.12

14 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิลโครงกำรพัฒนำ 450             ตกลงรำคำ ร้ำนเป็นหน่ึง 2009 อำร์ท 450             ร้ำนเป็นหน่ึง 2009 อำร์ท 450             

คุณธรรมฯ บุคลำกร แอนด์ ดีไซน์ แอนด์ ดีไซน์

15 จ้ำงเหมำตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ 1,650          ตกลงรำคำ หจก.พลนิรันดร์กำรช่ำง 1,650          หจก.พลนิรันดร์กำรช่ำง 1,650           

นข-2885 ล้ำพูน

16 จ้ำงเหมำซ่อมแซมระบบเสียงตำมสำยหมู่บ้ำน 29,700        ตกลงรำคำ นำยประเสริฐ  ก้อนต้ัง 29,700        นำยประเสริฐ  ก้อนต้ัง 29,700         

ในเขตรับผิดชอบเทศบำล (ม.3,10,11,12,14,16)

17 จ้ำงเหมำรถแบคโฮขุดบ่อบำดำล 2,000          ตกลงรำคำ อู่โหน่งออโต้เซอร์วิส 2,000          อู่โหน่งออโต้เซอร์วิส 2,000           

ม.14 บ้ำนสบสะป้วด 

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก รำคำ โดยสังเขป

18 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิลพร้อมกรอบไม้ 620             ตกลงรำคำ ร้ำนปุ๊ป้ำย 620             ร้ำนปุ๊ป้ำย 620             

ศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนน

19 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิลโครงกำรอบรมส่งเสริม 300             ตกลงรำคำ ร้ำนถูกและดี ล้ำพูน 300             ร้ำนถูกและดี ล้ำพูน 300             

สุขอนำมัยในช่องปำก 

20 จ้ำงเหมำท้ำเกียรติบัตรโครงกำรอบรมส่งเสริม 420             ตกลงรำคำ ร้ำนแชมป์คอมพิวเตอร์ 420             ร้ำนแชมป์คอมพิวเตอร์ 420             

สุขอนำมัยในช่องปำก 

21 จ้ำงเหมำท้ำเอกสำรประกอบกำรอบรมโครงกำร 1,051          ตกลงรำคำ ร้ำนแชมป์คอมพิวเตอร์ 1,051          ร้ำนแชมป์คอมพิวเตอร์ 1,051           

สุขอนำมัยในช่องปำก 

22 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองพ่นหมอกควัน 5,895          ตกลงรำคำ นำยวงค์  ปันกองแก้ว 5,895          นำยวงค์  ปันกองแก้ว 5,895           

เลขท่ี 054-54-0004, 054-60-0006

และ 054-63-0001

23 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถเครนหกล้อติดกระเช้ำ 800             ตกลงรำคำ ร้ำนแม่ทำยำนยนต์ 800             ร้ำนแม่ทำยำนยนต์ 800             

ทะเบียน 80-7319

24 จัดซ้ือวัสดุอบรมโครงกำรส่งเสริมสุขอนำมัย 420             ตกลงรำคำ ร้ำนเยวำรีย์ 420             ร้ำนเยวำรีป์ 420             

ในช่องปำกของเด็กก่อนวัยเรียน

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก


