
ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก
 รำคำท่ีตก

ลง
 เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง
1  ซ้ือเบรกเกอร์ ขนำด 630 แอมป์เพ่ือซ่อมแซมตำมโครงกำรซ่อมแซมสถำนีสูบน ้ำดว้ยไฟฟ้ำบำ้นโรงววั 3 19,046.00          19,046.00   หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ชยำกรกำ้วหนำ้ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ชยำกรกำ้วหนำ้ 19,046.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 10/65 ลว 3/12/64
2 จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง ขม 7079 8,860.00            8,860.00     บ.จุ๊ย จอมทองยำงยนต์ บ.จุ๊ย จอมทองยำงยนต์ 8,860.00     รำคำต ่ำสุด เลขท่ี14/65 ลว 23/12/64
3 ซ้ือโครงกำรซ่อมแซมระบบประปำหมูบ่ำ้น หมูท่ี่ 6 บำ้นหว้ยม่วงฝ่ังซำ้ย รหสัท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง 101 50 0008  20,902.00          20,902.00   บริษทั เสรี จอมทอง จ ำกดั บริษทั เสรี จอมทอง จ ำกดั 20,902.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี16/65 ลว 24/12/64
4 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทย ุจ  ำนวน 3 รำยกำร 66,123.00          66,123.00   หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ทิกเกอร์ซำวดแ์อนดซี์สเทม็ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ทิกเกอร์ซำวดแ์อนดซี์สเทม็ 66,123.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 17/65 ลว 27/11/64
5 จำ้งเหมำซ่อมรถจกัรยำนยนต ์จ  ำนวน 2 คนั 9,570.00            9,570.00     ร้ำนช่ำงสนัต์ ร้ำนช่ำงสนัต์ 9,570.00     รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 5/65 ลว 14/12/64
6 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุ 9,600.00            9,600.00     ร้ำนวชัรพล ร้ำนวชัรพล 9,600.00     รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 8/65 ลว 28/12/64
7 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม) ประจ ำเดือน ธ.ค.64-มี.ค.65 600,841.88        600,841.88 อสค. อสค. 600,841.88 รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 11/65 ลว 1/12/64
8 จดัซ้ือชุดตรวจ ATK ส ำหรับศนูยพ์ฒันำเด็กเล็ก 40,000.00          40,000.00   องคก์ำรเภสชักร องคก์ำรเภสชักร 40,000.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 12/65 ลว20/12/64
9 จำ้งเหมำบริกำรดำ้นนกักำรภำรโรง ม.ค.-มี.ค 65 23,400.00          23,400.00   นำยจิตรกร  ถำวร นำยจิตรกร  ถำวร 23,400.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 47/65 ลว28/12/64

10 จำ้งเหมำบริกำรดำ้นสำธำรณสุข ม.ค.-มี.ค 65 23,400.00          23,400.00   นำยศภุวิช  รำชโยธำ นำยศภุวิช  รำชโยธำ 23,400.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 48/65 ลว28/12/64
11 จำ้งเหมำบริกำรดำ้นงำนป้องกนั  ม.ค.-มี.ค 65 23,400.00          23,400.00   นำยวชัระ ทองแหง นำยวชัระ ทองแหง 23,400.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 49/65 ลว28/12/64
12 จำ้งเหมำบริกำรดำ้นงำนป้องกนั  ม.ค.-มี.ค 65 23,400.00          23,400.00   นำยมนูญ  วำทะไทย นำยมนูญ  วำทะไทย 23,400.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 50/65 ลว28/12/64

13 จำ้งเหมำบริกำรดำ้นท ำควำมสะอำด  ม.ค.-มี.ค 65 23,400.00          23,400.00   น.ส.ฐำนิษฐ์  เพ้ียงจนัทร์ น.ส.ฐำนิษฐ์  เพ้ียงจนัทร์ 23,400.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 51/65 ลว 28/12/64
14 จำ้งเหมำบริกำรดำ้นงำนป้องกนั  ม.ค.-มี.ค 65 21,900.00          21,900.00   นำยณัฐพงศ ์บุญมำปะ นำยณัฐพงศ ์บุญมำปะ 21,900.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 52/65 ลว 28/12/64
15 จำ้งเหมำบริกำรดำ้นช่ำง ม.ค.-มี.ค 65 23,700.00          23,700.00   นำยยิ่งยศ  เป้ินปำดง นำยยิ่งยศ  เป้ินปำดง 23,700.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 53/65 ลว28/12/64
16 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.2 27,000.00          27,000.00   นำยสมเกียติ  แกว้สิงห์สุ นำยสมเกียติ  แกว้สิงห์สุ 27,000.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 54/65 ลว30/12/64
17 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.7 27,000.00          27,000.00   นำยพงษพ์ฒัน์  แกว้เคียงค  ำ นำยพงษพ์ฒัน์  แกว้เคียงค  ำ 27,000.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 55/65 ลว30/12/64
18 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.11 27,000.00          27,000.00   นำยณัฎฐำวธุ  สุภำโพน นำยณัฎฐำวธุ  สุภำโพน 27,000.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 56/65 ลว30/12/64
19 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.5 23,400.00          23,400.00   นำยอุเทน สุภำลม นำยอุเทน สุภำลม 23,400.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 57/65 ลว30/12/64
20 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.8 23,400.00          23,400.00   นำยศรำวธุ ร ำแสง นำยศรำวธุ ร ำแสง 23,400.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี58/65 ลว30/12/64
21 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.1 21,000.00          21,000.00   นำยคนอง  ปัดลี นำยคนอง  ปัดลี 21,000.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 59/65 ลว30/12/64
22 จำ้งเหมำบริกำรงำนแพทยฉุ์กเฉิน 23,400.00          23,400.00   นำยสมบูรณ์  ตะ๊มงั นำยสมบูรณ์  ตะ๊มงั 23,400.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 60/65 ลว30/12/64
23 จำ้งเหมำบริกำรงำนแพทยฉุ์กเฉิน 25,200.00          25,200.00   นำยคะนอง  แกว้แสนซำว นำยคะนอง  แกว้แสนซำว 25,200.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 61/65 ลว30/12/64
24 จำ้งเหมำบริกำรงำนแพทยฉุ์กเฉิน 23,400.00          25,400.00   นำยนพวิทย ์ขนัธนิธิ นำยนพวิทย ์ขนัธนิธิ 25,400.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 62/65 ลว30/12/64
25 จำ้งเหมำบริกำรงำนแพทยฉุ์กเฉิน 25,200.00          25,200.00   นำยอุดร เคร่งครัด นำยอุดร เคร่งครัด 25,200.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 63/65 ลว30/12/64
26 จำ้งเหมำแม่บำ้นศพด.บำ้นโรงววั 21,000.00          21,000.00   น.ส.จุรำลกัษณ์ สมศกัด์ิ น.ส.จุรำลกัษณ์ สมศกัด์ิ 21,000.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 64/65 ลว30/12/65
27 จำ้งเหมำท ำอำหำรส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 1,200.00            1,200.00     นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด 1,200.00     รำคำต ่ำสุด 1/12/2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)
ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย บำ้นหว้ยม่วงฝ่ังขวำ

วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2564 (จ ำนวน 3 ม้ือ)
28 จำ้งเหมำปรับปรุงป้ำยท ำเนียบเทศบำลต ำบลแม่สอย 2,450.00            2,450.00     นำงสุทธินี ลีละทีป นำงสุทธินี ลีละทีป 2,450.00     รำคำต ่ำสุด 2/12/2564

จ ำนวน 3 ป้ำย
29 จำ้งเหมำท ำอำหำรส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 1,200.00            1,200.00     นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด 1,200.00     รำคำต ่ำสุด 2/12/2564
30 โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย บำ้นหว้ยม่วงฝ่ังขวำ
วนัท่ี 2 ธนัวำคม 2564 (จ ำนวน 3 ม้ือ)

31 จำ้งเหมำท ำอำหำรส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 1,200.00            1,200.00     นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด 1,200.00     รำคำต ่ำสุด 3/12/2564
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)
ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย บำ้นหว้ยม่วงฝ่ังขวำ
วนัท่ี 3 ธนัวำคม 2564 (จ ำนวน 3 ม้ือ)

32 จำ้งเหมำท ำอำหำรส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 1,200.00            1,200.00     นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด 1,200.00     รำคำต ่ำสุด 4/12/2564
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)
ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย บำ้นหว้ยม่วงฝ่ังขวำ
วนัท่ี 4 ธนัวำคม 2564 (จ ำนวน 3 ม้ือ)

33 จำ้งจดัท ำพำนพุ่มดอกไมส้ด เน่ืองในวนัคลำ้ย 1,000.00            1,000.00     น.ส.เพญ็จนัทร์ แสนสำมก๋อง น.ส.เพญ็จนัทร์ แสนสำมก๋อง 1,000.00     รำคำต ่ำสุด 5/12/2564
วนัพระบรมรำชสมภพ พระบำทสมเด็จ
พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุยเดช

มหำรำชบรมนำถบพิตร วนัชำติ และวนั
พอ่แห่งชำติ 5 ธนัวำคม 2564

34 จำ้งเหมำท ำอำหำรส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 1,200.00            1,200.00     นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด 1,200.00     รำคำต ่ำสุด 5/12/2564
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)
ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย บำ้นหว้ยม่วงฝ่ังขวำ
วนัท่ี 5 ธนัวำคม 2564 (จ ำนวน 3 ม้ือ)

35 จำ้งเหมำท ำอำหำรส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 1,200.00            1,200.00     นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด 1,200.00     รำคำต ่ำสุด 6/12/2564
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)
ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย บำ้นหว้ยม่วงฝ่ังขวำ
วนัท่ี 6 ธนัวำคม 2564 (จ ำนวน 3 ม้ือ)

36 จำ้งเหมำท ำอำหำรส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 1,200.00            1,200.00     นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด นำงสำวนงครำญ  วำงใจชิด 1,200.00     รำคำต ่ำสุด 7/12/2564
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)
ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย บำ้นหว้ยม่วงฝ่ังขวำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำเดือนธนัวำคม 2564
เทศบำลต ำบลแม่สอย  ต  ำบลแม่สอย  อ  ำเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก
 รำคำท่ีตก

ลง
 เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง
วนัท่ี 7 ธนัวำคม 2564 (จ ำนวน 3 ม้ือ)
จ ำนวน 110  กล่อง

37 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยไวนิล โครงกำรจดัประชุมประชำคม 360.00 360.00 ร้ำนวชัรพล  ร้ำนวชัรพล  360.00 รำคำต ่ำสุด 6/2565 ลว.16/12/64
หมูบ่ำ้นประชำคมต ำบล และประชำคมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 เทศบำลต ำบลแม่สอย 
อ ำเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่

38 จดัซ้ือน ้ำด่ืม โครงกำรจดัประชุมประชำคมหมูบ่ำ้น 1,500.00 1,500.00 ร้ำนน ้ำด่ืม อินทนนท์ ร้ำนน ้ำด่ืม อินทนนท์ 1,500.00 รำคำต ่ำสุด 11/2565 บว 16 ธ.ค. 2564
ประชำคมต ำบล และประชำคมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน
ประจ ำปีงบประมำณ 2565 เทศบำลต ำบลแม่สอย 
อ ำเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่

39 จดัซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ ตำมโครงกำร 694.00               694.00        บริษทั เน็ตเวิร์คคอม จ ำกดั บริษทั เน็ตเวิร์คคอม จ ำกดั 694.00        รำคำต ่ำสุด 12/2565 ลว.16/12/65 
จดัประชุมประชำคมหมูบ่ำ้น ประชำคมต ำบลและ
ประชำคมแผนพฒันำทอ้งถ่ินประจ ำปีงบประมำณ 2565 
เทศบำลต ำบล แม่สอย อ ำเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่

40 จำ้งเหมำท ำอำหำรเยน็ ส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 120.00               120.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 120.00        รำคำต ่ำสุด 18/12/2564
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)
ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย บำ้นหนองคนั
วนัท่ี 18 ธนัวำคม 2564 

41 จำ้งเหมำท ำอำหำร ส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 360.00               360.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 360.00        รำคำต ่ำสุด 19/12/2564
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)
ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย บำ้นหนองคนั
วนัท่ี 19 ธนัวำคม 2564  (3 ม้ือ)

42 จำ้งเหมำท ำอำหำร ส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 360.00               360.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 360.00        รำคำต ่ำสุด 12/12/2564
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)
ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย บำ้นหนองคนั
วนัท่ี 20 ธนัวำคม 2564  (3 ม้ือ)

43 จำ้งเหมำท ำอำหำร ส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 360.00               360.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 360.00        รำคำต ่ำสุด 21/12/2564
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)
ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย บำ้นหนองคนั
วนัท่ี 21 ธนัวำคม 2564  (3 ม้ือ)

44 จำ้งเหมำท ำอำหำร ส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 360.00               360.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 360.00        รำคำต ่ำสุด 22/12/2564
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย บำ้นหนองคนั
วนัท่ี 22 ธนัวำคม 2564  (3 ม้ือ)

45 จำ้งเหมำท ำอำหำร ส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 360.00               360.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 360.00        รำคำต ่ำสุด 23/12/2564
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)
ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย บำ้นหนองคนั
วนัท่ี 23 ธนัวำคม 2564  (3 ม้ือ)

46 จำ้งเหมำท ำอำหำร ส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 360.00               360.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 360.00        รำคำต ่ำสุด 24/12/2564
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)
ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย บำ้นหนองคนั
วนัท่ี 24 ธนัวำคม 2564  (3 ม้ือ)

47 จำ้งท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 3,180.00            3,180.00     ร้ำนเฉลิมกำรพิมพ ์ ร้ำนเฉลิมกำรพิมพ ์ 3,180.00     รำคำต ่ำสุด 7/65 ลว 24/12/64
และภำษีป้ำย ประจ ำปี 2565

48 จดัซ้ือครุภณัฑไ์ฟฟ้ำและวิทย ุจ  ำนวน 1 รำยกำร  4,950.00            4,950.00     บริษทั เน็ตเวิร์คคอม จ ำกดั  บริษทั เน็ตเวิร์คคอม จ ำกดั  4,950.00     รำคำต ่ำสุด 15/65 ลว.24/12/64
และภำษีป้ำย ประจ ำปี 2565

49 จำ้งเหมำท ำอำหำร ส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 360.00               360.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 360.00        รำคำต ่ำสุด 25/12/2564
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)
ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย บำ้นหนองคนั

วนัท่ี 25 ธนัวำคม 2564  (3 ม้ือ)
50 จำ้งเหมำท ำอำหำร ส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 360.00               360.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 360.00        รำคำต ่ำสุด 26/12/2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)
ในเขตพ้ืนต ำบลแม่สอย บำ้นหนองคนั
วนัท่ี 26 ธนัวำคม 2564  (3 ม้ือ)

51 จำ้งเหมำท ำอำหำรส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 360.00               360.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 360.00        รำคำต ่ำสุด 27/12/2564
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)
พ้ืนท่ีต  ำบลแม่สอย หมู ่1 บำ้นหนองคนั
วนัท่ี 27 ธนัวำคม 2564 (จ ำนวน 3 ม้ือ)

52 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง 2,750.00            2,750.00     บริษทั เพ่ิมพลูปิโตรเลียม บริษทั เพ่ิมพลูปิโตรเลียม 2,750.00     รำคำต ่ำสุด 18/65 ลว.27/12/64
ยี่หอ้โตโยตำ้ หมำยเลขทะเบียน ขท 1985 เชียงใหม่ (9999) จ ำกดั (9999) จ ำกดั

53 จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง ส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง 555.00               555.00        บริษทั เพ่ิมพลูปิโตรเลียม บริษทั เพ่ิมพลูปิโตรเลียม 555.00        รำคำต ่ำสุด 19/65 ลว.27/12/64
ยี่หอ้โตโยตำ้ หมำยเลขทะเบียน ขท 1985 เชียงใหม่



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก
 รำคำท่ีตก

ลง
 เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง
54 จำ้งเหมำท ำอำหำรส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 360.00               360.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 360.00        รำคำต ่ำสุด 28/12/2564

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)
พ้ืนท่ีต  ำบลแม่สอย หมู ่1 บำ้นหนองคนั
วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2564 (จ ำนวน 3 ม้ือ)

55 จำ้งเหมำท ำอำหำรส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 360.00               360.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 360.00        รำคำต ่ำสุด 29/12/2564
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)
พ้ืนท่ีต  ำบลแม่สอย หมู ่1 บำ้นหนองคนั
วนัท่ี 29 ธนัวำคม 2564 (จ ำนวน 3 ม้ือ)

56 จำ้งเหมำท ำอำหำรส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 360.00               360.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 360.00        รำคำต ่ำสุด 30/12/2564
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)
พ้ืนท่ีต  ำบลแม่สอย หมู ่1 บำ้นหนองคนั
วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2564 (จ ำนวน 3 ม้ือ)

57 จำ้งเหมำท ำอำหำรส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 360.00               360.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 360.00        รำคำต ่ำสุด 31/12/2564
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID 19)

พ้ืนท่ีต  ำบลแม่สอย หมู ่1 บำ้นหนองคนั
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (จ ำนวน 3 ม้ือ)

58 ค่ำจำ้งท ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืมส ำหรับ 275.00               275.00        ร้ำนเอ๊กซ์เบเกอร่ี ร้ำนเอ๊กซ์เบเกอร่ี 275.00        รำคำต ่ำสุด 24/12/2564
รับรองกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม
ประเมินผลแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2565)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

59 ค่ำจำ้งท ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืมส ำหรับ 425.00               425.00        ร้ำนเอ๊กซ์เบเกอร่ี ร้ำนเอ๊กซ์เบเกอร่ี 425.00        รำคำต ่ำสุด 24/12/2564
รับรองกำรประชุมคณะกรรมกำรพฒันำ
เทศบำลต ำบลแม่สอย เพ่ือรำยงำนผล
คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผน
พฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564



เลขท่ี 17/65 ลว 27/11/64

เลขท่ี 51/65 ลว 28/12/64
เลขท่ี 52/65 ลว 28/12/64



11/2565 บว 16 ธ.ค. 2564




