
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

รำคำกลำง ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก รำคำ โดยสังเขป

1 จัดซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิง 27,000 ตกลงรำคำ สหกรณ์กำรเกษตร 27,000 สหกรณ์กำรเกษตร 27,000

2 จัดซ้ือน้้ำด่ืมประจ้ำส้ำนักงำน 2,495 ตกลงรำคำ น้้ำด่ืมสำยชล 2,495 น้้ำด่ืมสำยชล 2,495

3 จัดซ้ือน้้ำด่ืม ศพด.บ้ำนสบสะป้วด 175 ตกลงรำคำ น้้ำด่ืมสำยชล 175 น้้ำด่ืมสำยชล 175

4 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 21,799 ตกลงรำคำ ร้ำนสว่ำงพำนิช 21,799 ร้ำนสว่ำงพำนิช 21,799

เทศบำลต้ำบลทำสบชัย

5 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กองคลัง 4,343 ตกลงรำคำ บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 4,343 บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 4,343

จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)

6 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กองสวัสดิกำรสังคม 373 ตกลงรำคำ บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 373 บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 373

จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)

7 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กองช่ำง 3,400 ตกลงรำคำ บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 3,400 บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 3,400

จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)

8 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กองสำธำรณสุข 707 ตกลงรำคำ บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 707 บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 707

จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)

9 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน กองกำรศึกษำ 1,300        ตกลงรำคำ บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 1,300       บริษัท ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี 1,300       

จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่)

สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  ประจ ำปีงบประมำณ 2566

เทศบำลต ำบลทำสบชัย

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก รำคำ โดยสังเขป

10 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,275        ตกลงรำคำ ร้ำนสว่ำงพำนิช 3,275       ร้ำนสว่ำงพำนิช 3,275       

ส้ำหรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำรขยะ

ในเขตเทศบำลต้ำบลทำสบชัย

11 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 505           ตกลงรำคำ หจก.สองตระกูลพำนิช 505          หจก.สองตระกูลพำนิช 505          

12 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร กองสวัสดิกำร 4,405        ตกลงรำคำ ร้ำนสว่ำงพำนิช 4,405       ร้ำนสว่ำงพำนิช 4,405       

13 จ้ำงเหมำบุคคลท่ัวไป กองช่ำง 8,000        ตกลงรำคำ นำยสิทธิชัย  อุ่นต้ัง 8,000       นำยสิทธิชัย  อุ่นต้ัง 8,000       

14 จ้ำงเหมำบุคคลท่ัวไป กองสำธำรณสุข 8,000        ตกลงรำคำ นำยอภิวัฒน์  ทำนกระโทก 8,000       นำยอภิวัฒน์  ทำนกระโทก 8,000       

15 จ้ำงเหมำบุคคลท่ัวไป กองกำรศึกษำ 8,000        ตกลงรำคำ น.ส.เฌอมำวีร์  ศรีแก้ว 8,000       น.ส.เฌอมำวีร์  ศรีแก้ว 8,000       

ประจ้ำศพด.บ้ำนดอยแก้ว

16 จ้ำงเหมำจัดท้ำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ 2,700        ตกลงรำคำ ร้ำนปุ๊ป้ำย 2,700       ร้ำนปุ๊ป้ำย 2,700       

ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง พ.ศ.2566

17 จ้ำงเหมำจัดท้ำส่ือประชำสัมพันธ์ 61,600       ตกลงรำคำ ล้ำพูนมีเดีย 61,600     ล้ำพูนมีเดีย 61,600     

ปฏิทินแขวน เทศบำลต้ำบลทำสบชัย นำยวัศเรศ  อโนภำส นำยวัศเรศ  อโนภำส

ประจ้ำปี พ.ศ.2566 (จ้ำนวน 2,200 แผ่น)

18 จ้ำงเหมำตรวจเช็คและเปล่ียนถ่ำยน้้ำมันเคร่ือง 2,894        ตกลงรำคำ บริษัท มำสด้ำเชียงใหม่ จ้ำกัด 2,894       บริษัท มำสด้ำเชียงใหม่ จ้ำกัด 2,894       

รถยนต์ ทะเบียน กค-6242 ล้ำพูน

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

(รำคำกลำง) ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก รำคำ โดยสังเขป

19 จ้ำงเหมำบุคคลท่ัวไป ส้ำนักปลัด 8,000        ตกลงรำคำ น.ส.ณัฐริกำ  ชมภูกำศ 8,000       น.ส.ณัฐริกำ  ชมภูกำศ 8,000       

20 จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ค) 500           ตกลงรำคำ ร้ำนแชมป์คอมพิวเตอร์ 500          ร้ำนแชมป์คอมพิวเตอร์ 500          

เลขท่ี 416-56-0013

21 จ้ำงเหมำตรวจเช็คและเปล่ียนถ่ำยน้้ำมันเคร่ือง 5,245.97    ตกลงรำคำ บริษัท โตโยต้ำ ล้ำนนำ จ้ำกัด 5,245.97   บริษัท โตโยต้ำ ล้ำนนำ จ้ำกัด 5,245.97   

รถยนต์ ทะเบียน กง-903 ล้ำพูน

22 จ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำรพร้อมเข้ำเล่มรำยงำน 1,290        ตกลงรำคำ ร้ำน มำยปร้ินส์ เทรดด้ิง 1,290       ร้ำน มำยปร้ินส์ เทรดด้ิง 1,290       

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน

(พ.ศ.2561 - 2565) ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำคัดเลือก




