
ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง

1  ซ้ือเตียงเหลก็ ขนำด 3.5 ฟตุ จ ำนวน 20 เตียง เทศบำลต ำบลแม่สอย อ ำเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 29,800.00          29,800.00          ร้ำนตนำนุวฒัน์ ร้ำนตนำนุวฒัน์ 29,800.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 3/65 ลว 4/11/64

2 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน 4 รำยกำร (ศึกษำ) 27,670.00          27,670.00          ร้ำนตนำนุวฒัน์ ร้ำนตนำนุวฒัน์ 27,670.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 8/65 ลว 4/11/65

3 จดัซ้ือครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว (ตูเ้ยน็+เคร่ืองท ำน ้ำร้อนน ้ำเยน็) 13,300.00          13,300.00          หจก.นิยมพำณิชเทพมงคล หจก.นิยมพำณิชเทพมงคล 13,300.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 6/65 ลว 18/11/66

4 จดัซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน จ ำนวน 2 รำยกร (เคร่ืองปรับอำกำศ+เคร่ืองดูดฝุ่ น) 30,290.00          30,290.00          หจก.นิยมพำณิชเทพมงคล หจก.นิยมพำณิชเทพมงคล 30,290.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 7/65 ลว 23/11/67

5 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม) เดือน พ.ย. 64 159,309.04        159,309.04        อสค. อสค. 159,309.04        รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 5/65 ลว 1/11/68

6 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ส ำนกัปลดั จ  ำนวน 3 รำยกำร 61,500.00          61,500.00          บ.ไอโนนอน จก. บ.ไอโนนอน จก. 61,500.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 5/65 ลว 1/11/69

7 จดัซ้ือ Ing Tank Printer จ ำนวน 5 เคร่ือง 21,500.00          21,500.00          บ.ไอโนนอน จก. บ.ไอโนนอน จก. 21,500.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 10/65 ลว 25/11/70

8 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป นกัำรภำรโรง กองกำรศึกษำ ธ .ค.64 7,800.00            7,800.00            นำยอดุลวิทย ์แกว้แสนศรี นำยอดุลวิทย ์แกว้แสนศรี 7,800.00            รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 40/65 ลว26 /11/64

9 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไปกองคลงั ธ.ค.64-ม.ค.65 15,600.00          15,600.00          น.ส.มุธิตำ  สุภำโพน น.ส.มุธิตำ  สุภำโพน 15,600.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 41/65 ลว30 /11/64

10 จำ้งเหมำงำนทัว่ไป พนกังำนแผนท่ีภำษี  ธ.ค.64-ม.ค.65 15,600.00          15,600.00          นำยพีรำพล ภกัดี นำยพีรำพล ภกัดี 15,600.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 42/65 ลว30/11/64

11 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไปกองคลงั ธ.ค.64-ม.ค.65 15,600.00          15,600.00          น.ส.วรำภรณ์  ตำแกว้ น.ส.วรำภรณ์  ตำแกว้ 15,600.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 43/65 ลว30/11/64

12 จำ้งเหมำบริกำรเจำ้หนำ้ท่ีศูนยช่์วยเหลือประชำชน 20,000.00          20,000.00          น.ส.ทิพวรรณ ครองวิ น.ส.ทิพวรรณ ครองวิ 20,000.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 44/65 ลว30/11/65

13 จำ้งเหมำบริกำรเจำ้หนำ้ท่ีศูนยช่์วยเหลือประชำชน 20,000.00          20,000.00          น.ส.ณัฐณิชำ เทพภิบำล น.ส.ณัฐณิชำ เทพภิบำล 20,000.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 45/65 ลว30/11/66

14 จำ้งเหมำโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพปฏิบติังำนขยะ 1,000,000.00     1,000,000.00     หจก.สำมบี เจริญทรัพย์ หจก.สำมบี เจริญทรัพย์ 1,000,000.00     รำคำต ่ำสุด เลขท่ี1/65 ลว1/11/67

15 จำ้งเหมำบริกำรดำ้นช่ำง ต.ค.-ธ.ค. 64 23,700.00          23,700.00          นำยยิ่งยศ  เป้ินปำดง นำยยิ่งยศ  เป้ินปำดง 23,700.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 1/65 ลว1 /10/64

16 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.2 27,000.00          27,000.00          นำยสมเกียติ  แกว้สิงห์สุ นำยสมเกียติ  แกว้สิงห์สุ 27,000.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 2/65 ลว1 /10/64

17 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.10 27,000.00          27,000.00          นำยทนงศกัด์ิ  สงฉิม นำยทนงศกัด์ิ  สงฉิม 27,000.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 3/65 ลว1 /10/64

18 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.4(2) 27,000.00          27,000.00          นำยจรัญ  บงัคมเนตร นำยจรัญ  บงัคมเนตร 27,000.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 4/65 ลว1 /10/64

19 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.7 27,000.00          27,000.00          นำยพงษพ์ฒัน ์ แกว้เคียงค  ำ นำยพงษพ์ฒัน ์ แกว้เคียงค  ำ 27,000.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 5/65 ลว1 /10/64

20 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.11 27,000.00          27,000.00          นำยณัฎฐำวุธ  สุภำโพน นำยณัฎฐำวุธ  สุภำโพน 27,000.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 6/65 ลว1 /10/64

21 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.5 23,400.00          23,400.00          นำยอุเทน สุภำลม นำยอุเทน สุภำลม 23,400.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 7/65 ลว1 /10/64

22 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.8 23,400.00          23,400.00          นำยศรำวุธ ร ำแสง นำยศรำวุธ ร ำแสง 23,400.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 8/65 ลว1 /10/64

23 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.1 21,000.00          21,000.00          นำยคนอง  แกว้แสนซำว นำยคนอง  แกว้แสนซำว 21,000.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 9/65 ลว1 /10/64

24 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไปกองคลงั ต.ค.-พ.ย. 64 15,600.00          15,600.00          น.ส.วรำภรณ์  ตำแกว้ น.ส.วรำภรณ์  ตำแกว้ 15,600.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 10/65 ลว1 /10/64

25 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไปกองคลงั ต.ค.-พ.ย. 64 15,600.00          15,600.00          น.ส.มุธิตำ  สุภำโพน น.ส.มุธิตำ  สุภำโพน 15,600.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 11/65 ลว1 /10/64

26 จำ้งเหมำงำนทัว่ไป พนกังำนแผนท่ีภำษี  ต.ค. -พ.ย. 64 15,600.00          15,600.00          นำยพีรำพล ภกัดี นำยพีรำพล ภกัดี 15,600.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 12/65 ลว1 /10/64

27 จำ้งเหมำบริกำรดำ้นนกักำรภำรโรง ต .ค.-ธ.ค. 64 23,400.00          23,400.00          นำยจิตรกร  ถำวร นำยจิตรกร  ถำวร 23,400.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 13/65 ลว1 /10/64

28 จำ้งเหมำบริกำรดำ้นสำธำรณสุข ต.ค. -ธ.ค. 64 23,400.00          23,400.00          นำยศุภวิช  รำชโยธำ นำยศุภวิช  รำชโยธำ 23,400.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 14/65 ลว1 /10/64

29 จำ้งเหมำบริกำรดำ้นท ำควำมสะอำด ต.ค. -ธ.ค 64 23,400.00          23,400.00          น.ส.ฐำนิษฐ์  เพ้ียงจนัทร์ น.ส.ฐำนิษฐ์  เพ้ียงจนัทร์ 23,400.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 15/65 ลว1 /10/64

30 จำ้งเหมำบริกำรดำ้นงำนป้องกนั ต .ค. -ธ.ค 64 23,400.00          23,400.00          นำยมนูญ  วำทะไทย นำยมนูญ  วำทะไทย 23,400.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 16/65 ลว1 /10/64

31 จำ้งเหมำบริกำรดำ้นงำนป้องกนั ต .ค. -ธ.ค 64 23,400.00          23,400.00          นำยวชัระ ทองแหง นำยวชัระ ทองแหง 23,400.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 17/65 ลว1 /10/64

32 จำ้งเหมำบริกำรดำ้นงำนป้องกนั ต .ค. -ธ.ค 64 21,900.00          21,900.00          นำยวชัระ ทองแหง นำยวชัระ ทองแหง 21,900.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 18/65 ลว1 /10/64

33 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศึกษำ ต.ค.64 -มี.ค.65 46,800.00          46,800.00          นำยวิษณุ  เป็งใจ นำยวิษณุ  เป็งใจ 46,800.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 19/65 ลว1 /10/64

34 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศึกษำ ต.ค.64 -มี.ค.65 42,000.00          42,000.00          น.ส.พิทยำรัตน ์ปีกวงค์ น.ส.พิทยำรัตน ์ปีกวงค์ 42,000.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 20/65 ลว1 /10/64

35 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศึกษำ ต.ค.64 -มี.ค.65 42,000.00          42,000.00          น.ส.พิทยำรัตน ์ปีกวงค์ น.ส.พิทยำรัตน ์ปีกวงค์ 42,000.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 20/65 ลว1 /10/64

36 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศึกษำ ต.ค.64 -มี.ค.65 42,000.00          42,000.00          น.ส.พิมพนิ์ภำ  สนัติสกลุธำรำ น.ส.พิมพนิ์ภำ  สนัติสกลุธำรำ 42,000.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 21/65 ลว1 /10/64

37 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป นกัำรภำรโรง กองกำรศึกษำ ต .ค.64 -พ.ย.65 15,600.00          15,600.00          นำยอดุลวิทย ์แกว้แสนศรี นำยอดุลวิทย ์แกว้แสนศรี 15,600.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 22/65 ลว1 /10/64

38 จำ้งเหมำแม่บำ้น ศพด. ม.1 ต.ค.64 - มี.ค. 65 51,000.00          51,000.00          น.ส.ยพุำ ไชสีธิ น.ส.ยพุำ ไชสีธิ 51,000.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 23/65 ลว1 /10/64

39 จำ้งเหมำแม่บำ้น ศพด. ม.4 ต.ค.64 - มี.ค. 65 51,000.00          51,000.00          น.ส.ธนฐัพร  ธิกลุดี น.ส.ธนฐัพร  ธิกลุดี 51,000.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 24/65 ลว1 /10/64

40 จำ้งเหมำแม่บำ้น ศพด. ม.14   ต.ค.64 - มี.ค. 65 51,000.00          51,000.00          น.ส.กลัยำ วิทยำวฒันกิจ น.ส.กลัยำ วิทยำวฒันกิจ 51,000.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 25/65 ลว1 /10/64

41 จำ้งเหมำแม่บำ้น ศพด. ม.2   ต.ค.64 - มี.ค. 65 46,800.00          46,800.00          น.ส.กญัญำรัตน ์จนัตำนุ น.ส.กญัญำรัตน ์จนัตำนุ 46,800.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 26/65 ลว1 /10/64

42 จำ้งเหมำแม่บำ้น ศพด. ม.5   ต.ค.64 - มี.ค. 65 46,800.00          46,800.00          น.ส.จุฑำรัตน ์แกว้สิงสุ น.ส.จุฑำรัตน ์แกว้สิงสุ 46,800.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 27/65 ลว1 /10/64

43 จำ้งเหมำแม่บำ้น ศพด. ม.9   ต.ค.64 - มี.ค. 65 46,800.00          46,800.00          นำงสีดำ  ชลธำรำธิกลุ นำงสีดำ  ชลธำรำธิกลุ 46,800.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 28/65 ลว1 /10/64

44 จำ้งเหมำแม่บำ้น ศพด. ม.6   ต.ค.64 - มี.ค. 65 46,800.00          46,800.00          นำงอำทิตยำ ลกัษมีไพรวลัย์ นำงอำทิตยำ ลกัษมีไพรวลัย์ 46,800.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 29/65 ลว1 /10/64

45 จำ้งเหมำแม่บำ้น ศพด. ม.7   ต.ค.64 - มี.ค. 65 42,000.00          42,000.00          น.ส.กรวิภำ  เรือนค ำงำม น.ส.กรวิภำ  เรือนค ำงำม 42,000.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 30/65 ลว1 /10/64

46 จำ้งเหมำบริกำรงำนแพทยฉุ์กเฉิน 23,400.00          23,400.00          นำยณัฐพงษ ์ เชียงค  ำ นำยณัฐพงษ ์ เชียงค  ำ 23,400.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 31/65 ลว1 /10/64

47 จำ้งเหมำบริกำรงำนแพทยฉุ์กเฉิน 23,400.00          23,400.00          นำยสมบูรณ์  ตะ๊มงั นำยสมบูรณ์  ตะ๊มงั 23,400.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 32/65 ลว1 /10/64

48 จำ้งเหมำบริกำรงำนแพทยฉุ์กเฉิน 23,400.00          23,400.00          นำยนพวิทย ์ ขนันิธิ นำยนพวิทย ์ ขนันิธิ 23,400.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 33/65 ลว1 /10/64

49 จำ้งเหมำบริกำรงำนแพทยฉุ์กเฉิน 25,400.00          25,400.00          นำยอุดร  เคร่งครัด นำยอุดร  เคร่งครัด 25,400.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 34/65 ลว1 /10/64

50 จำ้งเหมำบริกำรงำนแพทยฉุ์กเฉิน 25,400.00          25,400.00          นำยคะนอง  แกว้แสนซำว นำยคะนอง  แกว้แสนซำว 25,400.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 35/65 ลว1 /10/64

51 จำ้งเหมำจดัเกบ็ขยะ เดือนต.ค. 64 100,000.00        100,000.00        หจก.สำมบี เจริญทรัพย์ หจก.สำมบี เจริญทรัพย์ 100,000.00        รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 36/65 ลว1 /10/65

52 จำ้งเหมำบริกำรเจำ้หนำ้ท่ีศูนยช่์วยเหลือประชำชน เดือนต .ค-พ.ย.64 20,000.00          20,000.00          น.ส.ทิพวรรณ ครองวิ น.ส.ทิพวรรณ ครองวิ 20,000.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 37/65 ลว1 /10/66

53 จำ้งเหมำบริกำรเจำ้หนำ้ท่ีศูนยช่์วยเหลือประชำชน เดือนต .ค-พ.ย.64 20,000.00          20,000.00          น.ส.ธนภรณ์ กณุำธรรม น.ส.ธนภรณ์ กณุำธรรม 20,000.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 38/65 ลว1 /10/67

54 จำ้งเหมำดูแลเวบ็ไซต ์เทศบำลต ำบลแม่สอย 10,700.00          10,700.00          บ.ไอ ทีโกลโบล จ ำกดั บ.ไอ ทีโกลโบล จ ำกดั 10,700.00          รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 39/65 ลว19 /10/68

55 จำ้งท ำอำหำรส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 2,040.00            2,040.00            น.ส.เปรมกลม  ชมภูกลำง น.ส.เปรมกลม  ชมภูกลำง 2,040.00            รำคำต ่ำสุด  1 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 2565

เทศบำลต ำบลแม่สอย  ต  ำบลแม่สอย  อ  ำเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง

ในเขตพ้ืนท่ีรำบ ต ำบลแม่สอย

วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564  (3 ม้ือ)

56 จำ้งท ำอำหำรส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 2,040.00            2,040.00            น.ส.เปรมกลม  ชมภูกลำง น.ส.เปรมกลม  ชมภูกลำง 2,040.00            รำคำต ่ำสุด  3 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนท่ีรำบ ต ำบลแม่สอย

วนัท่ี 3 พฤศจิกำยน 2564  (3 ม้ือ)

57 จำ้งท ำอำหำรส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 2,040.00            2,040.00            น.ส.เปรมกลม  ชมภูกลำง น.ส.เปรมกลม  ชมภูกลำง 2,040.00            รำคำต ่ำสุด  4 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนท่ีรำบ ต ำบลแม่สอย

วนัท่ี 4 พฤศจิกำยน 2564  (3 ม้ือ)

58 จำ้งท ำอำหำรกลำงวนั พร้อมน ้ำด่ืม 2,500.00            2,500.00            นำงล ำดวน  พทุธวงค์ นำงล ำดวน  พทุธวงค์ 2,500.00 รำคำต ่ำสุด  5 พ.ย. 2564

ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีจดัเตรียมสถำนท่ีเพ่ือ

เป็นหน่วยด ำเนินกำรฉีดวคัซีนใหก้บัประชำชน

พ้ืนท่ี อ.จอมทอง วนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2564

50 คน

59 คำ่ซ่อมแซมถนนลูกรัง เน่ืองจำกอุทกภยั 6,300.00            6,300.00            ร้ำนทศัทรวง ร้ำนทศัทรวง 6,300.00            รำคำต ่ำสุด  5 พ.ย. 2564

ในพ้ืนท่ีบำ้นหว้ยสะแพด หมู่ท่ี 9

60 จำ้งท ำอำหำรส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 2,040.00            2,040.00            น.ส.เปรมกลม  ชมภูกลำง น.ส.เปรมกลม  ชมภูกลำง 2,040.00            รำคำต ่ำสุด  5 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนท่ีรำบ ต ำบลแม่สอย

วนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2564  (3 ม้ือ)

61 จำ้งท ำอำหำรกลำงวนั ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 800.00              800.00              น.ส.เปรมกลม  ชมภูกลำง น.ส.เปรมกลม  ชมภูกลำง 800.00 รำคำต ่ำสุด  6 พ.ย. 2564

ท่ีปฏิบติังำนด ำเนินกำรฉีดวคัซีนใหก้บั

ประชำชนพ้ืนท่ี อ  ำเภอจอมทอง

ณ  รพ.สต. บำ้นหว้ยม่วงฝ่ังซำ้ย 

วนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2564

62 จำ้งท ำอำหำรกลำงวนั ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 1,200.00            1,200.00            น.ส.กรปภำ  สุวรรณะทำ น.ส.กรปภำ  สุวรรณะทำ 1,200.00 รำคำต ่ำสุด  6 พ.ย. 2564

ท่ีปฏิบติังำนด ำเนินกำรฉีดวคัซีนใหก้บั

ประชำชนพ้ืนท่ี อ  ำเภอจอมทอง

ณ  รพ.สต. บำ้นหว้ยม่วงฝ่ังซำ้ย 

วนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2564

63 จำ้งท ำอำหำรส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 840.00              840.00              น.ส.เปรมกลม  ชมภูกลำง น.ส.เปรมกลม  ชมภูกลำง 840.00              รำคำต ่ำสุด  6 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนท่ีรำบ ต ำบลแม่สอย

วนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2564  (3 ม้ือ)

64 จำ้งท ำอำหำรส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 840.00              840.00              น.ส.เปรมกลม  ชมภูกลำง น.ส.เปรมกลม  ชมภูกลำง 840.00              รำคำต ่ำสุด  7 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนท่ีรำบ ต ำบลแม่สอย

วนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2564  (3 ม้ือ)

65 จำ้งเหมำท ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 700.00              700.00              น.ส.ชุติมณฑน ์ เสถียรนุกลู น.ส.ชุติมณฑน ์ เสถียรนุกลู 700 รำคำต ่ำสุด  8 พ.ย. 2564

ส ำหรับเล้ียงรับรองกำรประชุมพิจำรณำ

ร่ำงแผนด ำเนินงำน  ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564

66 จำ้งท ำอำหำรกลำงวนั ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 2,000.00            2,000.00            น.ส.กรปภำ  สุวรรณะทำ น.ส.กรปภำ  สุวรรณะทำ 2,000.00 รำคำต ่ำสุด  8 พ.ย. 2564

ท่ีปฏิบติังำนด ำเนินกำรฉีดวคัซีนใหก้บั

ประชำชนพ้ืนท่ี อ  ำเภอจอมทอง

ณ  รพ.สต. บำ้นหว้ยสะแพด

วนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2564

67 จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง ส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง 2,530.00            2,530.00            บริษทั จุ๊ย จอมทองยำงยนต์ บริษทั จุ๊ย จอมทองยำงยนต์ 2,530.00            รำคำต ่ำสุด  9 พ.ย. 2564

หมำยเลขทะเบียน ขม 7079 เชียงใหม่ จ  ำกดั จ ำกดั

68 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง 3,050.00            3,050.00            บริษทั จุ๊ย จอมทองยำงยนต์ บริษทั จุ๊ย จอมทองยำงยนต์ 3,050.00 รำคำต ่ำสุด  9 พ.ย. 2564

หมำยเลขทะเบียน ขม 7079 เชียงใหม่ จ  ำกดั จ ำกดั

69 จำ้งท ำอำหำรกลำงวนั ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 4,000.00            4,000.00            น.ส.กรปภำ  สุวรรณะทำ น.ส.กรปภำ  สุวรรณะทำ 4,000.00 รำคำต ่ำสุด  10 พ.ย. 2564

ท่ีปฏิบติังำนด ำเนินกำรฉีดวคัซีนใหก้บั

ประชำชนพ้ืนท่ี อ  ำเภอจอมทอง

ณ  โรงเรียนบำ้นโรงววั

วนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2564

70 จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง ส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง 3,800.00            3,800.00            บริษทั จุ๊ย จอมทองยำงยนต์ บริษทั จุ๊ย จอมทองยำงยนต์ 3,800.00 รำคำต ่ำสุด  11 พ.ย. 2564



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง

หมำยเลขทะเบียน ยค 3916 เชียงใหม่ จ  ำกดั จ ำกดั

71 จำ้งท ำอำหำรกลำงวนั ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 2,000.00            2,000.00            น.ส.ปรำนอม กิติวงศ์ น.ส.ปรำนอม กิติวงศ์ 2,000.00            รำคำต ่ำสุด  12 พ.ย. 2564

ท่ีปฏิบติังำนด ำเนินกำรฉีดวคัซีนใหก้บั

ประชำชนพ้ืนท่ี อ  ำเภอจอมทอง

ณ  รพ.สต.บำ้นวงัน ้ำหยำด (บำ้นสบสอย)

วนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2564

72 จำ้งท ำอำหำรกลำงวนั ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 2,000.00            2,000.00            น.ส.ปรำนอม กิติวงศ์ น.ส.ปรำนอม กิติวงศ์ 2,000.00            รำคำต ่ำสุด  14 พ.ย. 2564

ท่ีปฏิบติังำนด ำเนินกำรฉีดวคัซีนใหก้บั

ประชำชนพ้ืนท่ี อ  ำเภอจอมทอง

ณ  รพ.สต.บำ้นหว้ยสะแพด

วนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2564

73 จำ้งท ำอำหำรเยน็ ส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 280.00              280.00              น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ 280.00              รำคำต ่ำสุด  14 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย

วนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2564  

74 จำ้งท ำอำหำรกลำงวนั ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 2,000.00            2,000.00            น.ส.ปรำนอม กิติวงศ์ น.ส.ปรำนอม กิติวงศ์ 2,000.00            รำคำต ่ำสุด  15 พ.ย. 2564

ท่ีปฏิบติังำนด ำเนินกำรฉีดวคัซีนใหก้บั

ประชำชนพ้ืนท่ี อ  ำเภอจอมทอง

ณ  รพ.สต.บำ้นใหม่สำรภี

วนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2564

75 จำ้งท ำอำหำรเยน็ ส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 840.00              840.00              น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ 840.00              รำคำต ่ำสุด  15 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย

วนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2564  

76 จำ้งท ำอำหำรกลำงวนั ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 800.00              800.00              น.ส.ปรำนอม กิติวงศ์ น.ส.ปรำนอม กิติวงศ์ 800.00              รำคำต ่ำสุด  16 พ.ย. 2564

ท่ีปฏิบติังำนด ำเนินกำรฉีดวคัซีนใหก้บั

ประชำชนพ้ืนท่ี อ  ำเภอจอมทอง

ณ  บำ้นป่ำกลว้ยพฒันำ

วนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2564

77 จำ้งท ำอำหำรเยน็ ส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 840.00              840.00              น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ 840.00              รำคำต ่ำสุด  16 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย

วนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2564  (3 ม้ือ)

78 จำ้งท ำอำหำรกลำงวนั ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 2,000.00            2,000.00            น.ส.วิสุดำ  ปินตำสม น.ส.วิสุดำ  ปินตำสม 2,000.00            รำคำต ่ำสุด  17 พ.ย. 2564

ท่ีปฏิบติังำนด ำเนินกำรฉีดวคัซีนใหก้บั

ประชำชนพ้ืนท่ี อ  ำเภอจอมทอง

ณ  บำ้นป่ำกลว้ยพฒันำ

วนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2564

79 จำ้งท ำอำหำร ส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 840.00              840.00              น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ 840.00              รำคำต ่ำสุด  17 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย

วนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2564  (3 ม้ือ)

80 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม) ส ำหรับโรงเรียนสงักดัส ำนกังำน 211.14              211.14              องคก์ำรส่งเสริมกิจกำร องคก์ำรส่งเสริมกิจกำร 211.14 รำคำต ่ำสุด  18 พ.ย. 2564

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ในพ้ืนท่ี โคนมแห่งประเทศไทย   โคนมแห่งประเทศไทย   

จ  ำนวน 2 แห่ง (เพ่ิมเติม) ตั้งแต่วนัท่ี 18-30 พฤศจิกำยน (อ.ส.ค.) (อ.ส.ค.)

2564 จ ำนวน 9 วนั

81 จำ้งเหมำท ำพำนพุ่มดอกไมส้ดโครงกำรเขำ้ร่วมประเพณี 1,000.00            1,000.00            ร้ำนดอกไมข้ำว  ร้ำนดอกไมข้ำว  1,000.00 รำคำต ่ำสุด  18 พ.ย. 2564

ไหวส้ำพระเจำ้อินทวิชยำนนท์

82 จำ้งท ำอำหำร ส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 840.00              840.00              น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ 840.00              รำคำต ่ำสุด  18 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย

วนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2564  (3 ม้ือ)

83 จำ้งท ำอำหำร ส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 840.00              840.00              น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ 840.00              รำคำต ่ำสุด  19 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย

วนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2564  (3 ม้ือ)

84 จำ้งท ำอำหำร ส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 840.00              840.00              น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ 840.00              รำคำต ่ำสุด  20 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง

ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย

วนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2564  (3 ม้ือ)

85 จำ้งท ำอำหำร ส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 840.00              840.00              น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ 840.00              รำคำต ่ำสุด  21 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย

วนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2564  (3 ม้ือ)

86 จำ้งท ำอำหำร ส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 840.00              840.00              น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ 840.00              รำคำต ่ำสุด  22 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย

วนัท่ี 22 พฤศจิกำยน 2564  (3 ม้ือ)

87 คำ่จดัซ้ือน ้ำด่ืม ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีท่ีปฏิบติังำน 31,250.00          31,250.00          ร้ำนน ้ำด่ืมอินทนนท์ ร้ำนน ้ำด่ืมอินทนนท์ 31,250.00          รำคำต ่ำสุด  22 พ.ย. 2564

ด ำเนินกำรฉีดวคัซีนโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ

2019 (โควิด-19) ในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สอย

88 จำ้งท ำอำหำรกลำงวนั ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 2,000.00            2,000.00            น.ส.วิสุดำ  ปินตำสม น.ส.วิสุดำ  ปินตำสม 2,000.00            รำคำต ่ำสุด  23 พ.ย. 2564

ท่ีปฏิบติังำนด ำเนินกำรฉีดวคัซีนใหก้บั

ประชำชนพ้ืนท่ี อ  ำเภอจอมทอง

ณ รพ.สต.บำ้นหว้ยม่วงฝ่ังซำ้ย

วนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2564

89 จำ้งท ำอำหำร ส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 840.00              840.00              น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ 840.00              รำคำต ่ำสุด  23 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย

วนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2564  (3 ม้ือ)

90 จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  จ  ำนวน 1 รำยกำร 2,600.00            2,600.00            บริษทั ไอโอนอน จ ำกดั บริษทั ไอโอนอน จ ำกดั 2,600.00            รำคำต ่ำสุด  24 พ.ย. 2564

91 จำ้งท ำอำหำร ส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 800.00              800.00              น.ส.นงครำญ  วำงใจชิด น.ส.นงครำญ  วำงใจชิด 800.00              รำคำต ่ำสุด  24 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย บำ้นหว้ยม่วงฝ่ังขวำ

วนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2564  (2 ม้ือ)

92 จำ้งท ำอำหำร ส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 840.00              840.00              น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ 840.00              รำคำต ่ำสุด  24 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย

วนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2564  (3 ม้ือ)

93 จำ้งท ำอำหำร ส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 840.00              840.00              น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ 840.00              รำคำต ่ำสุด  25 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย

วนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2564  (3 ม้ือ)

94 จำ้งท ำอำหำรกลำงวนั ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 2,000.00            2,000.00            น.ส.วิสุดำ  ปินตำสม น.ส.วิสุดำ  ปินตำสม 2,000.00            รำคำต ่ำสุด  25 พ.ย. 2564

ท่ีปฏิบติังำนด ำเนินกำรฉีดวคัซีนใหก้บั

ประชำชนพ้ืนท่ี อ  ำเภอจอมทอง

ณ เทศบำลต ำบลแม่สอย

วนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2564

95 จำ้งเหมำท ำอำหำรส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 1,200.00            1,200.00            นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด 1,200.00            รำคำต ่ำสุด  25 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย บำ้นหว้ยม่วงฝ่ังขวำ

วนัท่ี 25 พฤศจิกำยน 2564  (3 ม้ือ)

96 จำ้งเหมำท ำอำหำรส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 1,200.00            1,200.00            นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด 1,200.00            รำคำต ่ำสุด  26 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย บำ้นหว้ยม่วงฝ่ังขวำ

วนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2564  (3 ม้ือ)

97 จำ้งท ำอำหำร ส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 840.00              840.00              น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำนี  ฟองค ำ 840.00              รำคำต ่ำสุด  26 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย

วนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2564  (3 ม้ือ)

98 จำ้งเหมำท ำอำหำรส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 1,200.00            1,200.00            นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด 1,200.00            รำคำต ่ำสุด  27 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย บำ้นหว้ยม่วงฝ่ังขวำ

วนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2564  (3 ม้ือ)

99 จำ้งเหมำท ำอำหำรส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 1,200.00            1,200.00            นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด 1,200.00            รำคำต ่ำสุด  28 พ.ย. 2564



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย บำ้นหว้ยม่วงฝ่ังขวำ

วนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2564  (3 ม้ือ)

100 จำ้งเหมำซ่อมแซมถนนลูกรังท่ีไดรั้บ 30,000.00          30,000.00          ร้ำนทศัทรวง ร้ำนทศัทรวง 30,000.00          รำคำต ่ำสุด  29 พ.ย. 2564

ควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกในพ้ืนท่ี

บำ้นวงัน ้ำหยำด หมู่ท่ี 2

101 จำ้งเหมำท ำอำหำรส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 1,200.00            1,200.00            นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด 1,200.00            รำคำต ่ำสุด  29 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย บำ้นหว้ยม่วงฝ่ังขวำ

วนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2564 (จ ำนวน 3 ม้ือ)

102 จำ้งเหมำท ำอำหำรส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 1,200.00            1,200.00            นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด 1,200.00            รำคำต ่ำสุด  30 พ.ย. 2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย บำ้นหว้ยม่วงฝ่ังขวำ

วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2564 (จ ำนวน 3 ม้ือ)

103 จดัซ้ือครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  2,800.00            2,800.00            หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั  หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั  2,800.00 รำคำต ่ำสุด  30 พ.ย. 2564

จ ำนวน  1  รำยกำร นิยมพำนิชเทพมงคล นิยมพำนิชเทพมงคล


