
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก รำคำ โดยสังเขป

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 24,350 ตกลงรำคำ สหกรณ์กำรเกษตร 24,350 สหกรณ์กำรเกษตร

2 จัดซ้ือน้้ำด่ืมประจ้ำส้ำนักงำน 1,635 ตกลงรำคำ น้้ำด่ืมสำยชล 1,635 น้้ำด่ืมสำยชล

3 จัดซ้ือน้้ำด่ืม ศพด.บ้ำนดอยแก้ว 245 ตกลงรำคำ น้้ำด่ืมสำยชล 245 น้้ำด่ืมสำยชล

และศพด.บ้ำนสบสะป้วด 

4 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำนและพำนพุ่มเงิน-พุ่มทอง 3,478 ตกลงรำคำ บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคช่ัน 3,478 บริษัทโมเดิร์นเอ็ดดูเคช่ัน

5 จัดซ้ือตู้กระจกบำนเล่ือน ขนำด 4 ฟุต 9,416          ตกลงรำคำ บริษัทจันทร์เฟอร์นิเจอร์ 9,416         บริษัทจันทร์เฟอร์นิเจอร์

และตู้เหล็ก แบบ 2 บำน

6 จัดซ้ือดินลูกรังเพ่ือซ่อมแซมไหล่ทำง 4,600          ตกลงรำคำ นำงลัดดำวรรณ  มโนพรม 4,600         นำงลัดดำวรรณ  มโนพรม

สำยทำงบ้ำนสบสะป้วดเช่ือมทำงหลวงท้องถ่ิน

7 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ Brother กองคลัง 1,975          ตกลงรำคำ ลัคก้ี เทรดด้ิง 1,975         ลัคก้ี เทรดด้ิง

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิกำร) 9,855          ตกลงรำคำ ลัคก้ี เทรดด้ิง 9,855         ลัคก้ี เทรดด้ิง

สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม  ประจ ำปีงบประมำณ 2565

เทศบำลต ำบลทำสบชัย

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก รำคำ โดยสังเขป

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่ำง) 990 ตกลงรำคำ บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 990 บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 990

จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)

10 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (กองช่ำง) 3,267 ตกลงรำคำ บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 3,267 บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 3,267

จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)

11 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (ส้ำนักปลัด) 6,460 ตกลงรำคำ บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 6,460 บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 6,460

จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)

12 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส้ำนักปลัด) 198 ตกลงรำคำ บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 198 บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 198

จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)

13 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (กองสวัสดิกำร) 946            ตกลงรำคำ บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 946           บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 946           

จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)

14 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (กองคลัง) 4,854          ตกลงรำคำ บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 4,854         บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 4,854         

จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)

15 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์อบรมฯ 21 ชุด 420            ตกลงรำคำ ร้ำนเยวำรีย์ 420           ร้ำนเยวำรีย์ 420           

16 จัดซ้ืออุปกรณ์เวชภัณฑ์ (เคร่ืองวัดอุณหภูมิ) 1,500          ตกลงรำคำ บริษัทป่ำซำงเมดิคอล 1,500         บริษัทป่ำซำงเมดิคอล 1,500         

17 จัดซ้ืออุปกรณ์เวชภัณฑ์ 1,190          ตกลงรำคำ ร้ำนแม่ทำเภสัช 1,190         ร้ำนแม่ทำเภสัช 1,190         

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก รำคำ โดยสังเขป

18 จัดซ้ือชุดตรวจ ATK จ้ำนวน 50 ชุด 2,100 ตกลงรำคำ ร้ำนแม่ทำเภสัช 2,100 ร้ำนแม่ทำเภสัช 2,100

19 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 9,400 ตกลงรำคำ หจก.จิรภัทรกำรไฟฟ้ำ 9,400 หจก.จิรภัทรกำรไฟฟ้ำ 9,400

เพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะ

20 จัดซ้ือกล่องพลำสติก จ้ำนวน 10 กล่อง 3,000 ตกลงรำคำ ร้ำนสว่ำงพำนิช 3,000 ร้ำนสว่ำงพำนิช 3,000

21 จัดซ้ือถังเหล็ก เพ่ือซ่อมแซมล้ำเหมือง 5,950 ตกลงรำคำ นำยสุจิตร  สุทธิดุก 5,950 นำยสุจิตร  สุทธิดุก 5,950

บ้ำนทำทุ่งยำว ม.11 ท่ีช้ำรุดเสียหำย

22 จัดซ้ือถุงขยะพลำสติก ขนำด 28x36 น้ิว 36,000        ตกลงรำคำ ร้ำนทริปเป้ิล พี เทรดด้ิง 36,000       ร้ำนทริปเป้ิล พี เทรดด้ิง 36,000       

จ้ำนวน 750 กก.

23 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิกำร) 4,121          ตกลงรำคำ บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 4,121         บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 4,121         

จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)

24 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 1,271          ตกลงรำคำ บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 1,271         บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 1,271         

จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)

25 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส้ำนักปลัด) 375            ตกลงรำคำ บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 375           บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 375           

จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)

26 จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิพร้อมขำต้ัง 1,500          ตกลงรำคำ บ.ป่ำซำงเมดิคอล 1,500         บ.ป่ำซำงเมดิคอล 1,500         

ศพด.บ้ำนดอยแก้ว

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก รำคำ โดยสังเขป

27 จ้ำงซ้ือวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ 3,140          ตกลงรำคำ ร้ำนแม่ทำเภสัช 3,140         ร้ำนแม่ทำเภสัช 3,140         

28 จ้ำงเหมำติดฟิล์มกรองแสง รถยนต์ กค-6242 5,500 ตกลงรำคำ ร้ำนชูชำติซำวด์ 5,500 ร้ำนชูชำติซำวด์ 5,500

29 จ้ำงเหมำตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ 6,466 ตกลงรำคำ บรัษัทมำสด้ำเชียงใหม่ 6,466 บรัษัทมำสด้ำเชียงใหม่ 6,466

ทะเบียน กค-6242 ล้ำพูน จ้ำกัด จ้ำกัด

30 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 800 ตกลงรำคำ ร้ำนท็อปแอร์ คูลเซอร์วิส 800 ร้ำนท็อปแอร์ คูลเซอร์วิส 800

กองสวัสดิกำร เลขท่ี 420-56-0027

31 จ้ำงเหมำรถแบคโฮซ่อมแซมฝำยต้นเก๋ียง 12,000 ตกลงรำคำ อู่โหน่งออโต้เซอร์วิส 12,000 อู่โหน่งออโต้เซอร์วิส 12,000

ท่ีช้ำรุดจำกอุทกภัย

32 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิลกิจกรรม 450            ตกลงรำคำ ร้ำนเป็นหน่ึง 2009 อำร์ท 450           ร้ำนเป็นหน่ึง 2009 อำร์ท 450           

"Big Cleaning Day" แอนด์ ดีไซน์ แอนด์ ดีไซน์

33 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิลโครงกำรอบรมฯ 300.00        ตกลงรำคำ ร้ำนถูกและดี ล้ำพูน 300.00       ร้ำนถูกและดี ล้ำพูน 300.00       

34 จ้ำงเหมำจัดท้ำเอกสำรประกอบกำรอบรม 1,050          ตกลงรำคำ ร้ำนแชมป์คอมพิวเตอร์ 1,050         ร้ำนแชมป์คอมพิวเตอร์ 1,050         

จ้ำนวน 21 ชุด

35 จ้ำงเหมำจัดท้ำเกียรติบัตร 420            ตกลงรำคำ ร้ำนแชมป์คอมพิวเตอร์ 420           ร้ำนแชมป์คอมพิวเตอร์ 420           

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก รำคำ โดยสังเขป

36 จ้ำงเหมำตรวจเช็คกู้ข้อมูลและอัพเกรดวินโดว์ 500            ตกลงรำคำ ร้ำนแชมคอมพิวเตอร์ 500           ร้ำนแชมคอมพิวเตอร์ 500           

คอมพิวเตอร์ เลขท่ี 416-60-0017

37 จ้ำงเหมำตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ 1,050 ตกลงรำคำ หจก.พลนิรันดร์กำรช่ำง 1,050 หจก.พลนิรันดร์กำรช่ำง 1,050

ทะเบียน บบ-5429 ล้ำพูน   

38 จ้ำงเหมำซ่อมแซมประตูรถยนต์ ทะเบียน 2,240 ตกลงรำคำ บรัษัทมำสด้ำเชียงใหม่ 2,240 บรัษัทมำสด้ำเชียงใหม่ 2,240

กค-6242 ล้ำพูน จ้ำกัด จ้ำกัด

39 จ้ำงเหมำรถแบคโฮ ขนำด PC55 เพ่ือซ่อมแซม 5,000 ตกลงรำคำ นำยท้ำนอง  อ้ำยต้ัง 5,000 นำยท้ำนอง  อ้ำยต้ัง 5,000

ล้ำเหมืองบ้ำนทำทุ่งยำว ม.11 ท่ีช้ำรุดเสียหำย

40 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิลโครงกำรอบรม 300 ตกลงรำคำ ร้ำนปุ๊ป้ำย 300 ร้ำนปุ๊ป้ำย 300

ส่งเสริมทันตสุขภำพในช่องปำก

41 จ้ำงเหมำท้ำเกียรติบัตรโครงกำรส่งเสริม 340 ตกลงรำคำ ร้ำนแชมป์คอมพิวเตอร์ 340 ร้ำนแชมป์คอมพิวเตอร์ 340

ทันตสุขภำพในช่องปำก

42 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิลโครงกำรป้องกัน 300 ตกลงรำคำ ร้ำนปุ๊ป้ำย 300 ร้ำนปุ๊ป้ำย 300

ควบคุมโรคติดต่อ (ศพด.บ้ำนดอยแก้ว)

43 จ้ำงเหมำท้ำเกียรติบัตรโครงกำรป้องกัน 340 ตกลงรำคำ ร้ำนแชมป์คอมพิวเตอร์ 340 ร้ำนแชมป์คอมพิวเตอร์ 340

ควบคุมโรคติดต่อ (ศพด.บ้ำนดอยแก้ว)

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก




