
ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง
1 ซ้ือวสัดุส ำนกังำนและวสัดุคอม ศูนยบ์ริกำรประชำชน 24,286.00           24,286.00   บ.เน็ตเวิร์คคอม บ.เน็ตเวิร์คคอม 24,286.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 24/65 ลว 9/2/65
2 ซ้ือกระสอบทรำย ขนำด 18*30 น้ิว 14,460.00           14,460.00   หจก.เกษตรสุขใจฟำร์ม หจก.เกษตรสุขใจฟำร์ม 14,460.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 25/65 ลว 18/2/65
3 จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง ขท 1985 21,400.00           21,400.00   บ.จุย๊จอมทองยำงยนต์ บ.จุย๊จอมทองยำงยนต์ 21,400.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 27/65 ลว 24/2/65
4 จำ้งเหมำท ำอำหำรกลำงวนั แนวกนัไฟ ม.1 10,000.00           10,000.00   นำงลดัดำ  แกว้แสนซำว นำงลดัดำ  แกว้แสนซำว 10,000.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 11/65 ลว 4/2/65
5 จำ้งเหมำท ำอำหำรกลำงวนั แนวกนัไฟ ม.7 10,000.00           10,000.00   น.ส.ปวีณำ  ใจจนัต๊ิบ น.ส.ปวีณำ  ใจจนัต๊ิบ 10,000.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 12/65 ลว 4/2/65
6 จำ้งเหมำท ำอำหำรกลำงวนั แนวกนัไฟ ม.11 10,000.00           10,000.00   นำงแดง  แกว้ควำยงำม นำงแดง  แกว้ควำยงำม 10,000.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 14/65 ลว 8/2/65
7 จำ้งเหมำท ำอำหำรกลำงวนั แนวกนัไฟ ม.2 10,000.00           10,000.00   นำงจนัทร์หอม  จิตตะกำญ นำงจนัทร์หอม  จิตตะกำญ 10,000.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 15/65 ลว 8/2/65
8 จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิล PM2.5 5,760.00             5,760.00     ร้ำนวชัรพล ร้ำนวชัรพล 5,760.00     รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 18/65 ลว 11/2/65
9 จำ้งเหมำท ำอำหำรกลำงวนั แนวกนัไฟ ม.5 5,000.00             5,000.00     น.ส. ศิริพร  จนัจูต๊ิบ น.ส. ศิริพร  จนัจูต๊ิบ 5,000.00     รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 18/65 ลว 11/2/65
10 จำ้งเหมำท ำอำหำรกลำงวนั แนวกนัไฟ ม.10 10,000.00           10,000.00   น.ส.จีรำวรรณ  สุดใจ น.ส.จีรำวรรณ  สุดใจ 10,000.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 19/65 ลว 11/2/65
11 จำ้งเหมำท ำอำหำรกลำงวนั แนวกนัไฟ ม.8 5,000.00             5,000.00     นำงพวงเพชร  เขียวค ำ นำงพวงเพชร  เขียวค ำ 5,000.00     รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 20/65 ลว 15/2/65
12 จำ้งเหมำท ำอำหำรกลำงวนั แนวกนัไฟ ม.6 10,000.00           10,000.00   นำงแดง  ประสำนไมตรี นำงแดง  ประสำนไมตรี 10,000.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 21/65 ลว 11/2/65
13 จำ้งเหมำท ำอำหำรกลำงวนั แนวกนัไฟ ม.3 5,000.00             5,000.00     นำงแสงเดือน  ต๊ะมงั นำงแสงเดือน  ต๊ะมงั 5,000.00     รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 22/65 ลว 15/2/65
14 จำ้งเหมำท ำอำหำรกลำงวนั แนวกนัไฟ ม.4 5,000.00             5,000.00     น.ส.ยวุธิดำ  ยบุย  ำแสง น.ส.ยวุธิดำ  ยบุย  ำแสง 5,000.00     รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 23/65 ลว 18/2/65
15 จำ้งเหมำท ำอำหำรกลำงวนั แนวกนัไฟ ม.15 5,000.00             5,000.00     นำงอ ำพร  ฟวูนั นำงอ ำพร  ฟวูนั 5,000.00     รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 24/65 ลว 18/2/65
16 จำ้งเหมำท ำอำหำรกลำงวนั แนวกนัไฟ ม.9 10,000.00           10,000.00   น.ส.พิจิตรำ  พนูทวีสินทรัพย์ น.ส.พิจิตรำ  พนูทวีสินทรัพย์ 10,000.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 25/65 ลว 22/2/65
17 จำ้งเหมำท ำอำหำรกลำงวนั แนวกนัไฟ ม.13 10,000.00           10,000.00   น.ส.นิลรดำ  เสือวนั น.ส.นิลรดำ  เสือวนั 10,000.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 26/65 ลว 22/2/65
18 จำ้งเหมำท ำอำหำรกลำงวนั แนวกนัไฟ ม.14 10,000.00           10,000.00   นำยเอกพนัธ์  วิทยำวฒันกิจ นำยเอกพนัธ์  วิทยำวฒันกิจ 10,000.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 27/65 ลว 22/2/65
19 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ประจ ำปี 2565 (คร้ังท่ี 2) 100,000.00         100,000.00 บ.เพ่ิมพลูปิโตรเลียม (1999) บ.เพ่ิมพลูปิโตรเลียม (1999) 100,000.00 รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 15/65 ลว 2/2/65
20 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง รถ 40-0222 คร้ังท่ี 2 20,000.00           20,000.00   บ.แฝดสำม บ.แฝดสำม 20,000.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 16/65 ลว 3/2/65
21 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำดยำง ม.4 495,000.00         493,000.00 หจก.อำร์พีเอสแอสฟัลท์ หจก.อำร์พีเอสแอสฟัลท์ 493,000.00 รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 6/65 ลว 3/2/65

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



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง
22 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 499,000.00         498,000.00 หจก.ภิเสกพสัดุภณัฑ์ หจก.ภิเสกพสัดุภณัฑ์ 498,000.00 รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 7/65 ลว 4/2/65
23 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 200,000.00         199,000.00 หจก.ภิเสกพสัดุภณัฑ์ หจก.ภิเสกพสัดุภณัฑ์ 199,000.00 รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 8/65 ลว 17/2/65
24 ปรับปรุงซ่อมแซมสถำนีสูบน ้ำดว้ยไฟฟ้ำบำ้นหว้ยฝำง 2 20,000.00           20,000.00   หจก.ภิเสกพสัดุภณัฑ์ หจก.ภิเสกพสัดุภณัฑ์ 20,000.00   รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 9/65 ลว 22/2/65
25 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 200,000.00         200,000.00 หกจ.ศกัด์ิวดี (1999) หกจ.ศกัด์ิวดี (1999) 200,000.00 รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 10/65 ลว 25/2/65
26 จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง บษ 3189 4,280.00             4,280.00     บ.จุย๊จอมทองยำงยนต์ บ.จุย๊จอมทองยำงยนต์ 4,280.00     รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 26/65 ลว 22/2/65
27 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรแนวกนัไฟ 960.00                960.00        ร้ำนวชัรพล ร้ำนวชัรพล 960.00        รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 13/65 ลว 4/2/65
28 จำ้งเหมำจดัท ำตรำเคร่ืองหมำย รถ 40-0222 3,100.00             3,100.00     ร้ำนดำรำรัตน ์โฆษณำ ร้ำนดำรำรัตน ์โฆษณำ 3,100.00     รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 16/65 ลว 10/2/65
29 จดัซ้ือถุงยงัชีพ ส ำหรับกลุ่มผูเ้ส่ียงสูง 695.00                695.00        ร้ำนพนูทวีทรัพย์ ร้ำนพนูทวีทรัพย์ 695.00        รำคำต ่ำสุด 22/2/2565

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (COVID-19)
หมู่ท่ี 15 บำ้นหนองบวั

30 จำ้งท ำอำหำรกลำงวนั ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 2,000.00             2,000.00     น.ส.กรปภำ  สุวรรณะทำ น.ส.กรปภำ  สุวรรณะทำ 2,000.00     รำคำต ่ำสุด 9/12/2565
ท่ีปฏิบติังำนด ำเนินกำรฉีดวคัซีนใหก้บั
ประชำชนพ้ืนท่ี อ  ำเภอจอมทอง
ณ  โรงเรียนบำ้นโรงววั
วนัท่ี 9 กุมภำพนัธ์ 2565

35 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 720.00                720.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 720.00        รำคำต ่ำสุด 7/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 1 วนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

36 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 960.00                960.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 960.00        รำคำต ่ำสุด 8/12/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 1,2 วนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

37 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 960.00                960.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 960.00        รำคำต ่ำสุด 9/2/2565



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 1,2 วนัท่ี 9 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

38 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 960.00                960.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 960.00        รำคำต ่ำสุด 10/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 1,2 วนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

39 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 960.00                960.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 960.00        รำคำต ่ำสุด 11/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 1,2 วนัท่ี 11 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

40 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 920.00                920.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 920.00        รำคำต ่ำสุด 12/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 1,2 วนัท่ี 12 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

41 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 840.00                840.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 840.00        รำคำต ่ำสุด 13/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 1,2 วนัท่ี 13 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

42 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 480.00                480.00        นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ 480.00        รำคำต ่ำสุด 7/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 5 วนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

43 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 960.00                960.00        นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ 960.00        รำคำต ่ำสุด 8/2/2565



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 5,8 วนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

44 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 960.00                960.00        นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ 960.00        รำคำต ่ำสุด 9/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 5,8 วนัท่ี 9 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

45 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 960.00                960.00        นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ 960.00        รำคำต ่ำสุด 10/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 5,8,15  วนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

46 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 3,000.00             3,000.00     นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ 3,000.00     รำคำต ่ำสุด 11/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 5,8,15  วนัท่ี 11 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

47 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 3,840.00             3,840.00     นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ 3,840.00     รำคำต ่ำสุด 12/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 5,8,15  วนัท่ี 12 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

48 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 3,840.00             3,840.00     นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ 3,840.00     รำคำต ่ำสุด 13/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 5,8,15  วนัท่ี 13 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

49 จดัซ้ือถุงยงัชีพ ส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 28,700.00           28,700.00   ร้ำนรุชจิรำกำรคำ้ ร้ำนรุชจิรำกำรคำ้ 28,700.00   รำคำต ่ำสุด 22/2/2565



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
จ ำนวน 41 รำย

50 จดัซ้ือชุดตรวจเช้ือโควิด-19 98,000.00           98,000.00   หจก. บีบีที เคมิคอล หจก. บีบีที เคมิคอล 98,000.00   รำคำต ่ำสุด 22/2/2565
anigent test kit (ATK)
จ ำนวน 2,000 ชุด 

51 จด้ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในกำรป้องกนักำรติดเช้ือ 25,150.00           25,150.00   ร้ำนข่วงเปำเภสชั ร้ำนข่วงเปำเภสชั 25,150.00   รำคำต ่ำสุด 22/2/2565
ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วน ภำยใตส้ถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19
จ ำนวน 6 รำยกำร

52 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 3,000.00             3,000.00     นำงอุษำ  โปธิ นำงอุษำ  โปธิ 3,000.00     รำคำต ่ำสุด 12/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 12 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

53 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 3,000.00             3,000.00     นำงอุษำ  โปธิ นำงอุษำ  โปธิ 3,000.00     รำคำต ่ำสุด 13/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 13 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

54 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 2,920.00             2,920.00     นำงอุษำ  โปธิ นำงอุษำ  โปธิ 2,920.00     รำคำต ่ำสุด 14/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

55 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 2,760.00             2,760.00     นำงอุษำ  โปธิ นำงอุษำ  โปธิ 2,760.00     รำคำต ่ำสุด 15/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 15กุมภำพนัธ์ 2565



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง
จ ำนวน 3 ม้ือ

56 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 2,680.00             2,680.00     นำงอุษำ  โปธิ นำงอุษำ  โปธิ 2,680.00     รำคำต ่ำสุด 16/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

57 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 2,520.00             2,520.00     นำงอุษำ  โปธิ นำงอุษำ  โปธิ 2,520.00     รำคำต ่ำสุด 17/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

58 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 2,520.00             2,520.00     นำงอุษำ  โปธิ นำงอุษำ  โปธิ 2,520.00     รำคำต ่ำสุด 18/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

59 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 1,080.00             1,080.00     นำงอุษำ  โปธิ นำงอุษำ  โปธิ 1,080.00     รำคำต ่ำสุด 19/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

60 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 1,080.00             1,080.00     นำงอุษำ  โปธิ นำงอุษำ  โปธิ 1,080.00     รำคำต ่ำสุด 20/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

61 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 680.00                680.00        นำงอุษำ  โปธิ นำงอุษำ  โปธิ 680.00        รำคำต ่ำสุด 21/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2565



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง
จ ำนวน 3 ม้ือ

62 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 320.00                320.00        นำงสำวสร้อย  อ่ินแกว้ นำงสำวสร้อย  อ่ินแกว้ 320.00        รำคำต ่ำสุด 14/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 1 ม้ือ (อำหำรเยน็)

63 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 1,280.00             1,280.00     นำงสำวสร้อย  อ่ินแกว้ นำงสำวสร้อย  อ่ินแกว้ 1,280.00     รำคำต ่ำสุด 15/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

64 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 1,920.00             1,920.00     นำงสำวสร้อย  อ่ินแกว้ นำงสำวสร้อย  อ่ินแกว้ 1,920.00     รำคำต ่ำสุด 16/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

65 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 2,520.00             2,520.00     นำงสำวสร้อย  อ่ินแกว้ นำงสำวสร้อย  อ่ินแกว้ 2,520.00     รำคำต ่ำสุด 17/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

66 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 2,760.00             2,760.00     นำงสำวสร้อย  อ่ินแกว้ นำงสำวสร้อย  อ่ินแกว้ 2,760.00     รำคำต ่ำสุด 18/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

67 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 2,760.00             2,760.00     นำงสำวสร้อย  อ่ินแกว้ นำงสำวสร้อย  อ่ินแกว้ 2,760.00     รำคำต ่ำสุด 19/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2565



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง
จ ำนวน 3 ม้ือ

68 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 2,760.00             2,760.00     นำงสำวสร้อย  อ่ินแกว้ นำงสำวสร้อย  อ่ินแกว้ 2,760.00     รำคำต ่ำสุด 20/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

69 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 2,760.00             2,760.00     นำงสำวสร้อย  อ่ินแกว้ นำงสำวสร้อย  อ่ินแกว้ 2,760.00     รำคำต ่ำสุด 21/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

70 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 3,360.00             3,360.00     นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ 3,360.00     รำคำต ่ำสุด 14/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 5,8,15 วนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

71 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 1,200.00             1,200.00     นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ 1,200.00     รำคำต ่ำสุด 15/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 8 วนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

72 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 840.00                840.00        นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ 840.00        รำคำต ่ำสุด 16/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 8 วนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

73 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 840.00                840.00        นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ 840.00        รำคำต ่ำสุด 17/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 8 วนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์ 2565



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง
จ ำนวน 3 ม้ือ

74 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 600.00                600.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 600.00        รำคำต ่ำสุด 14/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 1,2 วนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

75 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 360.00                360.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 360.00        รำคำต ่ำสุด 15/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 1 วนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

76 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 360.00                360.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 360.00        รำคำต ่ำสุด 16/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 1 วนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

77 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 360.00                360.00        นำงจ ำปำ  ปัดลี นำงจ ำปำ  ปัดลี 360.00        รำคำต ่ำสุด 17/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 1 วนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

78 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 840.00                840.00        นำงสำวพรรณภำ  กลำ้หำญ นำงสำวพรรณภำ  กลำ้หำญ 840.00        รำคำต ่ำสุด 15/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 11 วนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

79 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 840.00                840.00        นำงสำวพรรณภำ  กลำ้หำญ นำงสำวพรรณภำ  กลำ้หำญ 840.00        รำคำต ่ำสุด 16/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 11 วนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ 2565



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง
จ ำนวน 3 ม้ือ

80 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 840.00                840.00        นำงสำวพรรณภำ  กลำ้หำญ นำงสำวพรรณภำ  กลำ้หำญ 840.00        รำคำต ่ำสุด 17/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 11 วนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

81 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 840.00                840.00        นำงสำวพรรณภำ  กลำ้หำญ นำงสำวพรรณภำ  กลำ้หำญ 840.00        รำคำต ่ำสุด 18/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 11 วนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

82 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 840.00                840.00        นำงสำวพรรณภำ  กลำ้หำญ นำงสำวพรรณภำ  กลำ้หำญ 840.00        รำคำต ่ำสุด 19/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 11 วนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

83 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 840.00                840.00        นำงสำวพรรณภำ  กลำ้หำญ นำงสำวพรรณภำ  กลำ้หำญ 840.00        รำคำต ่ำสุด 20/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 11 วนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

84 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 840.00                840.00        นำงสำวพรรณภำ  กลำ้หำญ นำงสำวพรรณภำ  กลำ้หำญ 840.00        รำคำต ่ำสุด 21/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 11 วนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

85 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 1,080.00             1,080.00     นำงสำวสร้อย  อ่ินแกว้ นำงสำวสร้อย  อ่ินแกว้ 1,080.00     รำคำต ่ำสุด 22/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2565



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง
จ ำนวน 3 ม้ือ

86 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 360.00                360.00        นำงสำวสร้อย  อ่ินแกว้ นำงสำวสร้อย  อ่ินแกว้ 360.00        รำคำต ่ำสุด 23/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

87 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 360.00                360.00        นำงอุษำ  โปธิ นำงอุษำ  โปธิ 360.00        รำคำต ่ำสุด 22/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

88 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 360.00                360.00        นำงอุษำ  โปธิ นำงอุษำ  โปธิ 360.00        รำคำต ่ำสุด 23/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

89 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 360.00                360.00        นำงอุษำ  โปธิ นำงอุษำ  โปธิ 360.00        รำคำต ่ำสุด 24/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

90 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 360.00                360.00        นำงอุษำ  โปธิ นำงอุษำ  โปธิ 360.00        รำคำต ่ำสุด  25 ก.พ. 2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

91 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 360.00                360.00        นำงอุษำ  โปธิ นำงอุษำ  โปธิ 360.00        รำคำต ่ำสุด 26/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2565



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง
จ ำนวน 3 ม้ือ

92 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 360.00                360.00        นำงอุษำ  โปธิ นำงอุษำ  โปธิ 360.00        รำคำต ่ำสุด 27/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

93 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 360.00                360.00        นำงสำวสร้อย  อ่ินแกว้ นำงสำวสร้อย  อ่ินแกว้ 360.00        รำคำต ่ำสุด 23/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 9 วนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

94 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 1,200.00             1,200.00     นำงสำวพรรณภำ  กลำ้หำญ นำงสำวพรรณภำ  กลำ้หำญ 1,200.00     รำคำต ่ำสุด 26/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 11 วนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

95 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 1,200.00             1,200.00     นำงสำวพรรณภำ  กลำ้หำญ นำงสำวพรรณภำ  กลำ้หำญ 1,200.00     รำคำต ่ำสุด 27/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 11 วนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

96 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 1,200.00             1,200.00     นำงสำวพรรณภำ  กลำ้หำญ นำงสำวพรรณภำ  กลำ้หำญ 1,200.00     รำคำต ่ำสุด 28/2/2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 11 วนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

97 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 480.00                480.00        น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ 480.00        รำคำต ่ำสุด  25 ก.พ. 2565
ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 11 วนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2565



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง
จ ำนวน 3 ม้ือ

98 ค่ำจำ้งท ำอำหำรเยน็ส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 40.00                  40.00          น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ 40.00          รำคำต ่ำสุด 17/2/2565
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 4 วนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์ 2565

99 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 120.00                120.00        น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ 120.00        รำคำต ่ำสุด 18/2/2565
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 4 วนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

100 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 120.00                120.00        น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ 120.00        รำคำต ่ำสุด 19/2/2565
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 4 วนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

101 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 120.00                120.00        น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ 120.00        รำคำต ่ำสุด 20/2/2565
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 4 วนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

102 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 120.00                120.00        น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ 120.00        รำคำต ่ำสุด 21/2/2565
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 4 วนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

103 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 120.00                120.00        น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ 120.00        รำคำต ่ำสุด 22/2/2565
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 4 วนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง
104 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 120.00                120.00        น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ 120.00        รำคำต ่ำสุด 23/2/2565

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 4 วนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

105 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 120.00                120.00        น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ 120.00        รำคำต ่ำสุด 26/2/2565
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 14 วนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

106 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 120.00                120.00        น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ 120.00        รำคำต ่ำสุด 27/2/2565
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 14 วนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

107 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 120.00                120.00        น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ 120.00        รำคำต ่ำสุด 28/2/2565
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 14 วนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

108 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 80.00                  80.00          น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ 80.00          รำคำต ่ำสุด 1-มี.ค.-65
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 14 วนัท่ี 1 มีนำคม 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

109 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 1,680.00             1,680.00     นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ 1,680.00     รำคำต ่ำสุด 18/2/2565
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 4,5,8 วนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง
110 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 3,000.00             3,000.00     นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ 3,000.00     รำคำต ่ำสุด 19/2/2565

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 4,5,8 วนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

111 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 3,840.00             3,840.00     นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ 3,840.00     รำคำต ่ำสุด 20/2/2565
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 4,5,8 วนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

112 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 3,000.00             3,000.00     นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ 3,000.00     รำคำต ่ำสุด 21/2/2565
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 4,5,8 วนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

113 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 3,320.00             3,320.00     นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ 3,320.00     รำคำต ่ำสุด 22/2/2565
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 4,5,8 วนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

114 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 3,960.00             3,960.00     นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ 3,960.00     รำคำต ่ำสุด  23  ก.พ. 2565
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 4,5,8 วนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

115 ค่ำจำ้งท ำอำหำรกลำงวนั อำหำรว่ำง 3,300.00             3,300.00     นำยวุฒินนัท ์ กนัทำยอง นำยวุฒินนัท ์ กนัทำยอง 3,300.00     รำคำต ่ำสุด 25/2/2565
และเคร่ืองด่ืม ส ำหรับเล้ียงรับรองกำร
ประชุมสภำเทศบำล สมยัสำมญั สมยัท่ี 1
คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2565



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง
116 ค่ำจำ้งท ำอำหำรเยน็ส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 160.00                160.00        น.ส.พรพิมล  กรัญญำ น.ส.พรพิมล  กรัญญำ 160.00        รำคำต ่ำสุด 24/2/2565

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 3 วนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2565

117 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 480.00                480.00        น.ส.พรพิมล  กรัญญำ น.ส.พรพิมล  กรัญญำ 480.00        รำคำต ่ำสุด 25/2/2565
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 3 วนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

118 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 480.00                480.00        น.ส.พรพิมล  กรัญญำ น.ส.พรพิมล  กรัญญำ 480.00        รำคำต ่ำสุด 26/2/2565
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 3 วนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

119 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 480.00                480.00        น.ส.พรพิมล  กรัญญำ น.ส.พรพิมล  กรัญญำ 480.00        รำคำต ่ำสุด 27/2/2565
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 3 วนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

120 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 480.00                480.00        น.ส.พรพิมล  กรัญญำ น.ส.พรพิมล  กรัญญำ 480.00        รำคำต ่ำสุด 28/2/2565
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 3 วนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

121 ค่ำจำ้งท ำอำหำรกลำงวนั และอำหำรว่ำง 6,500.00             6,500.00     นำยวุฒินนัท ์ กนัทำยอง นำยวุฒินนัท ์ กนัทำยอง 6,500.00     รำคำต ่ำสุด 3-ก.พ.-65
พร้อมเคร่ืองด่ืม โครงกำรป้องกนัควบคุม
หมอกควนัไฟป่ำ  วนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2565

122 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 3,880.00             3,880.00     นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ 3,880.00     รำคำต ่ำสุด 24/2/2565
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวมท่ี  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี จดัซ้ือจดัจำ้ง
หมู่ท่ี 4,5,8 วนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

123 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 3,240.00             3,240.00     นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ 3,240.00     รำคำต ่ำสุด 25/2/2565
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 8,15 วนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

124 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 2,520.00             2,520.00     นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ 2,520.00     รำคำต ่ำสุด 26/2/2565
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 5,8,15 วนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

125 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 2,520.00             2,520.00     นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ 2,520.00     รำคำต ่ำสุด 27/2/2565
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 5,8,15 วนัท่ี 27กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

126 ค่ำจำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 2,520.00             2,520.00     นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บญุรักษำ 2,520.00     รำคำต ่ำสุด 28/2/2565
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 
หมู่ท่ี 5,8,15 วนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2565
จ ำนวน 3 ม้ือ

127 ค่ำจำ้งท ำป้ำยไวนิลโครงกำรป้องกนัไฟป่ำ 360.00                360.00        ร้ำนวชัรพล ร้ำนวชัรพล 360.00        รำคำต ่ำสุด 22/2/2565


