
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก รำคำ โดยสังเขป

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 31,996.70 ตกลงรำคำ สหกรณ์กำรเกษตร 31,996.70 สหกรณ์กำรเกษตร 31,996.70

2 จัดซ้ือน้้ำด่ืมประจ้ำส้ำนักงำน 2,325 ตกลงรำคำ น้้ำด่ืมสำยชล 2,325 น้้ำด่ืมสำยชล 2,325

3 จัดซ้ือน้้ำด่ืม ศพด.บ้ำนดอยแก้ว 315 ตกลงรำคำ น้้ำด่ืมสำยชล 315 น้้ำด่ืมสำยชล 315

และศพด.บ้ำนสบสะป้วด 

4 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ Brother MFC-T920DW 1,580 ตกลงรำคำ ลัคก้ี เทรดด้ิง 1,580 ลัคก้ี เทรดด้ิง 1,580

ศพด.บ้ำนดอยแก้ว

5 จัดซ้ือ Adapther คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 900               ตกลงรำคำ ลัคก้ี เทรดด้ิง 900            ลัคก้ี เทรดด้ิง 900             

กองช่ำง

6 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้ำแบบจุ่ม 5HP, 3HP 73,295           ตกลงรำคำ หจก.เกษตรยนต์ (2530) 73,295        หจก.เกษตรยนต์ (2530) 73,295         

7 จัดซ้ือหินคลุก เพ่ือซ่อมแซมถนนท่ีถูก 6,000            ตกลงรำคำ หจก.สองตระกูลพำณิชย์ 6,000          หจก.สองตระกูลพำณิชย์ 6,000           

กัดเซำะ ม.16 บ้ำนหล่ำยสำย

8 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน (กองคลัง) 1,250            ตกลงรำคำ บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 1,250          บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 1,250           

จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)

สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน  ประจ ำปีงบประมำณ 2565

เทศบำลต ำบลทำสบชัย

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก รำคำ โดยสังเขป

9 จัดซ้ือกล่องพลำสติก (กองช่ำง) 4,520 ตกลงรำคำ ร้ำนสว่ำงพำนิช 4,520 ร้ำนสว่ำงพำนิช 4,520

นำยปัญญำ ถำบู้ นำยปัญญำ ถำบู้

10 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 3,780 ตกลงรำคำ หจก.สองตระกูลพำณิชย์ 3,780 หจก.สองตระกูลพำณิชย์ 3,780

11 จัดซ้ือนมโรงเรียนบ้ำนดอยแก้ว 2,471.12 ตกลงรำคำ 2,471.12 2,471.12

             

12 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 345 ตกลงรำคำ หจก.สองตระกูลพำณิชย์ 345 หจก.สองตระกูลพำณิชย์ 345

13 จัดซ้ือยำงมะตอยผสมส้ำเร็จ 44,512           ตกลงรำคำ บริษัทสยำมโกลบอลเฮ้ำส์ 44,512        บริษัทสยำมโกลบอลเฮ้ำส์ 44,512         

14 จัดซ้ือโทรศัพท์ต้ังโต๊ะ (ส้ำนักปลัด) 850               ตกลงรำคำ บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 850            บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 850             

จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)

15 จัดซ้ือโทรศัพท์ต้ังโต๊ะ (กองช่ำง) 1,700            ตกลงรำคำ บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 1,700          บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 1,700           

จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)

16 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 600.00           ตกลงรำคำ ร้ำนแชมป์คอมพิวเตอร์ 600.00        ร้ำนแชมป์คอมพิวเตอร์ 600.00         

เลขครุภัณฑ์ 483-56-0015 กองช่ำง

17 จ้ำงเหมำซ่อมแซมห้องน้้ำ 15,500           ตกลงรำคำ ร้ำนชยำกร 15,500        ร้ำนชยำกร 15,500         

ศพด.บ้ำนสบสะป้วด

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก รำคำ โดยสังเขป

18 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนน คสล. ม.4 22,200 ตกลงรำคำ ปำริชำติค้ำวัสดุ 22,200 ปำริชำติค้ำวัสดุ 22,200

19 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนน คสล. ม.12 13,400 ตกลงรำคำ ปำริชำติค้ำวัสดุ 13,400 ปำริชำติค้ำวัสดุ 13,400

โดยกำรติดต้ังท่อระบำยน้้ำลอดถนน

20 จ้ำงเหมำซ่อมแซมถนน คสล. ม.12 13,400 ตกลงรำคำ ปำริชำติค้ำวัสดุ 13,400 ปำริชำติค้ำวัสดุ 13,400

โดยกำรติดต้ังท่อระบำยน้้ำลอดถนน

สำยทำงตลำดดอยแก้ว

21 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 800 ตกลงรำคำ ร้ำนท็อปแอร์ คูลเซอร์วิส 800 ร้ำนท็อปแอร์ คูลเซอร์วิส 800

กองสำธำรณสุข

22 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงลำนคอนกรีต 30,400           ตกลงรำคำ ปำริชำติค้ำวัสดุ 30,400        ปำริชำติค้ำวัสดุ 30,400         

หน้ำโรงจอดรถน้้ำดับเพลิง ทต.ทำสบชัย

23 จ้ำงเหมำโครงกำรปรับปรุงถนนทำงหลวง 97,700           ตกลงรำคำ ปำริชำติค้ำวัสดุ 97,700        ปำริชำติค้ำวัสดุ 97,700         

ท้องถ่ิน ลพ.ถ.10048 บ้ำนดอยแก้ว ม.12

24 จ้ำงเหมำโครงกำรปรับปรุงถนนและท่อ 37,500           ตกลงรำคำ ปำริชำติค้ำวัสดุ 37,500        ปำริชำติค้ำวัสดุ 37,500         

ระบำยน้้ำลอดถนน บ้ำนจ้ำตำเหิน ม.5

25 จ้ำงเหมำโครงกำรปรับปรุงถนนทำงหลวง 37,300           ตกลงรำคำ ปำริชำติค้ำวัสดุ 37,300        ปำริชำติค้ำวัสดุ 37,300         

ท้องถ่ิน ลพ.ถ.10019 บ้ำนผำต้ัง ม.4

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก รำคำ โดยสังเขป

26 จ้ำงเหมำโครงกำรปรับปรุงท่อระบำยน้้ำ 54,000 ตกลงรำคำ ปำริชำติค้ำวัสดุ 54,000 ปำริชำติค้ำวัสดุ 54,000

ลอดถนน คสล. ม.4 บ้ำนผำต้ัง

27 จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์ 140 ตกลงรำคำ ร้ำน ช. ณรงค์กำรช่ำง 140 ร้ำน ช. ณรงค์กำรช่ำง 140

ทะเบียน 1กข-3959

28 จ้ำงเหมำตรวจเช็คและซ่อมแซม 1,810 ตกลงรำคำ ร้ำน ช. ณรงค์กำรช่ำง 1,810 ร้ำน ช. ณรงค์กำรช่ำง 1,810

เคร่ืองตัดหญ้ำ เลขท่ี 441-48-0004

และเลขท่ี 441-61-0001

29 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเล่ือยยนต์ตัดไม้ 880               ตกลงรำคำ ร้ำน ช. ณรงค์กำรช่ำง 880            ร้ำน ช. ณรงค์กำรช่ำง 880             

เลขท่ี 090-61-0001

30 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่ม 2,400            ตกลงรำคำ ร้ำนมำยปร้ินซ์ เทรดด้ิง 2,400          ร้ำนมำยปร้ินซ์ เทรดด้ิง 2,400           

เทศบัญญัติ เร่ืองงบประมำณจ่ำย ปี66

31 จ้ำงเหมำซ่อมแซมโน้ตบุ๊ค กองคลัง 2,700            ตกลงรำคำ ร้ำนแชมป์คอมพิวเตอร์ 2,700          ร้ำนแชมป์คอมพิวเตอร์ 2,700           

เลขท่ี 416-62-0003

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก


