
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  หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ชยำกรกำ้วหนำ้ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ชยำกรกำ้วหนำ้ 19,046.00  รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 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 ่ำสุดเลขท่ี14/65 ลว 23/12/64
3 ซ้ือโครงกำรซ่อมแซมระบบประปำหมู่บำ้น หมู่ท่ี 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 ่ำสุดเลขท่ี16/65 ลว 24/12/64
4 ซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทย ุจ  ำนวน 3 รำยกำร 66,123.00          66,123.00  หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ทิกเกอร์ซำวดแ์อนดซี์สเทม็หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ทิกเกอร์ซำวดแ์อนดซี์สเทม็66,123.00  รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 17/65 ลว 27/11/64
5 จำ้งเหมำซ่อมรถจกัรยำนยนต ์จ  ำนวน 2 คนั 9,570.00            9,570.00    ร้ำนช่ำงสนัต์ ร้ำนช่ำงสนัต์ 9,570.00    รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 5/65 ลว 14/12/64
6 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรป้องกนัและลดอุบติัเหตุ 9,600.00            9,600.00    ร้ำนวชัรพล ร้ำนวชัรพล 9,600.00    รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 8/65 ลว 28/12/64
7 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม) ประจ ำเดือน ธ.ค.64-มี.ค.65 600,841.88        ######### อสค. อสค. ######### รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 11/65 ลว 1/12/64
8 จดัซ้ือชุดตรวจ ATK ส ำหรับศนูยพ์ฒันำเด็กเล็ก 40,000.00          40,000.00  องคก์ำรเภสชักร องคก์ำรเภสชักร 40,000.00  รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 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 ่ำสุดเลขท่ี 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 ่ำสุดเลขท่ี 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 ่ำสุดเลขท่ี 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 ่ำสุดเลขท่ี 50/65 ลว28/12/64
13 จำ้งเหมำบริกำรดำ้นท ำควำมสะอำด  ม.ค.-มี.ค 65 23,400.00          23,400.00  น.ส.ฐำนิษฐ ์ เพ้ียงจนัทร์ น.ส.ฐำนิษฐ ์ เพ้ียงจนัทร์ 23,400.00  รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 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 ่ำสุดเลขท่ี 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 ่ำสุดเลขท่ี 53/65 ลว28/12/64
16 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.2 27,000.00          27,000.00  นำยสมเกียติ  แกว้สิงห์สุ นำยสมเกียติ  แกว้สิงห์สุ 27,000.00  รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 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 ่ำสุดเลขท่ี 55/65 ลว30/12/64
18 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.11 27,000.00          27,000.00  นำยณัฎฐำวุธ  สุภำโพน นำยณัฎฐำวุธ  สุภำโพน 27,000.00  รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 56/65 ลว30/12/64
19 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.5 23,400.00          23,400.00  นำยอุเทน สุภำลม นำยอุเทน สุภำลม 23,400.00  รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 57/65 ลว30/12/64
20 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.8 23,400.00          23,400.00  นำยศรำวุธ ร ำแสง นำยศรำวุธ ร ำแสง 23,400.00  รำคำต ่ำสุดเลขท่ี58/65 ลว30/12/64
21 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.1 21,000.00          21,000.00  นำยคนอง  ปัดลี นำยคนอง  ปัดลี 21,000.00  รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 59/65 ลว30/12/64
22 จำ้งเหมำบริกำรงำนแพทยฉุ์กเฉิน 23,400.00          23,400.00  นำยสมบูรณ์  ตะ๊มงั นำยสมบูรณ์  ตะ๊มงั 23,400.00  รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 60/65 ลว30/12/64
23 จำ้งเหมำบริกำรงำนแพทยฉุ์กเฉิน 25,200.00          25,200.00  นำยคะนอง  แกว้แสนซำว นำยคะนอง  แกว้แสนซำว 25,200.00  รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 61/65 ลว30/12/64
24 จำ้งเหมำบริกำรงำนแพทยฉุ์กเฉิน 23,400.00          25,400.00  นำยนพวิทย ์ขนัธนิธิ นำยนพวิทย ์ขนัธนิธิ 25,400.00  รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 62/65 ลว30/12/64
25 จำ้งเหมำบริกำรงำนแพทยฉุ์กเฉิน 25,200.00          25,200.00  นำยอุดร เคร่งครัด นำยอุดร เคร่งครัด 25,200.00  รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 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 ่ำสุดเลขท่ี 64/65 ลว30/12/65
27 จำ้งเหมำจดัท ำรำยงนผลกำรด ำเนินงำนปี 2564 65,000.00          65,000.00  ร้ำนเฉลิมกำพพิมพ์ ร้ำนเฉลิมกำพพิมพ์ 65,000.00  รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 65/65 ลว 07/01/65
28 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไปกองคลงั เดือน ก.พ.-เม.ย. 65 23,400.00          23,400.00  น.ส.มธิตำ  สุภำโพน น.ส.มธิตำ  สุภำโพน 23,400.00  รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 66/65 ลว 28/01/65
29 จำ้งเหมำพนกังำนแผนท่ีภำษี เดือน ก.พ.-เม.ย. 65 23,400.00          23,400.00  นำยพีรำพล  ภกัดี นำยพีรำพล  ภกัดี 23,400.00  รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 67/65 ลว 28/01/65
30 จำ้งเหมำบริกำรเจำ้หนำ้ท่ีประจ ำศนูยป์ฏิบติักำรร่วม 20,000.00          20,000.00  น.ส.ทิพวรรณ  ครองวิ น.ส.ทิพวรรณ  ครองวิ 20,000.00  รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 68/65 ลว 28/01/65
31 จำ้งเหมำบริกำรเจำ้หนำ้ท่ีประจ ำศนูยป์ฏิบติักำรร่วม 20,000.00          20,000.00  น.ส.ณัฐณิชำ  เทพภืบำล น.ส.ณัฐณิชำ  เทพภืบำล 20,000.00  รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 69/65 ลว 31/01/65

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ประจ ำเดือนมกรำคม 2565
เทศบำลต ำบลแม่สอย  ต  ำบลแม่สอย  อ  ำเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก
 รำคำท่ีตก

ลง
 เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง
32 ปรับปรุงซ่อมแซมอำหำรหอประชุม ม.13 202,000.00        ######### หจก.ศกัด์ิวดี 1999 หจก.ศกัด์ิวดี 2000 ######### รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 4/65 ลว 4/01/65
33 ปรับปรุงซ่อมแซมสถำนีสูบน ้ำบำ้นหนองคนั จ  ำนวน 3 จุด 30,000.00          30,000.00  หจก.ณัฐพล 249 หจก.ณัฐพล 250 30,000.00  รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 5/65 ลว 21/01/65
34 จดัซ้ือวสัดุก่อสร้ำงส ำหรับปรับปรุงซุม้เฉลิมพระเกียรติ 2,670.00            2,670.00    ร้ำนอดิศกัด์ิ ร้ำนอดิศกัด์ิ 2,670.00    รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 22/65 ลว 24/01/65
35 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยไวนิลพระปฐมฉำยำลกัษณ์สมเด็จกพระเจำ้อยู่หวั ร.10 และพระรำชินี 1,330.00            1,330.00    ร้ำนเฉลิมกำรพิมพ์ ร้ำนเฉลิมกำรพิมพ์ 1,330.00    รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 9/65 ลว 24/01/66
36 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยไวนิลพระปฐมฉำยำลกัษณ์สมเด็จกพระเจำ้อยู่หวั ร.10 พร้อมแผ่นไมอ้ดั 900.00               900.00       ร้ำนวชัรพล ร้ำนวชัรพล 900.00       รำคำต ่ำสุดเลขท่ี 10/65 ลว 24/01/67
37 ค่ำจดัซ้ือน ้ำด่ืม ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีท่ีปฏิบติังำน 5,000.00            5,000.00    ร้ำนน ้ำด่ืมอินทนนท์ ร้ำนน ้ำด่ืมอินทนนท์ 5,000.00    รำคำต ่ำสุด 17/1/2565

ด ำเนินกำรฉีดวคัซีนโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ
2019 (โควิด-19) ในพ้ืนท่ีต ำบลแม่สอย
จ ำนวน  200  แพค

38 จำ้งท ำอำหำรกลำงวนั ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 1,480.00            1,480.00    น.ส.กรปภำ  สุวรรณะทำ น.ส.กรปภำ  สุวรรณะทำ 1,480.00    รำคำต ่ำสุด 14/1/2565
ท่ีปฏิบติังำนด ำเนินกำรฉีดวคัซีนใหก้บั
ประชำชนพ้ืนท่ี อ  ำเภอจอมทอง
ณ โรงเรียนบำ้นโรงววั
วนัท่ี 14 มกรำคม 2564

39 จดัซ้ือชุดตรวจเช้ือโควิด - 19 (ATK) 40,000.00          40,000.00  องคก์ำรเภสชักรรม องคก์ำรเภสชักรรม 40,000.00  รำคำต ่ำสุด 7/1/2565
จ ำนวน 50 กล่อง (20ชุด/กล่อง)

40 จดัซ้ือชุดป้องกนัส่วนบุคคลส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 10,000.00          10,000.00  ร้ำนข่วงเปำเภสชั ร้ำนข่วงเปำเภสชั 10,000.00  รำคำต ่ำสุด 10/012565
ปฏิบติังำนตำมโครงกำรคดักรองผูมี้ควำมเส่ียง
ในกำรติดเช้ือไวรัสโคโรนำ (Cocid-19)


