
ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวม  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี ท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง

1 ซ้ือชุดกีฬำ โครงกำรร่วมแขง่ขนัจอมทองคพั 9,600.00          9,600.00      ร้ำนกระจ่ำงสปอร์ต ร้ำนกระจ่ำงสปอร์ต 9,600.00      รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 32/65 ลว 9/3/65

2 ซ้ือชุดอปพร. 10,200.00        10,200.00    ร้ำนกณุฑิรำภณัฑ์ ร้ำนกณุฑิรำภณัฑ์ 10,200.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 35/65 ลว 22/3/65

3 จดัซ้ือวสัดุจรำจร จ ำนวน 3 รำยกำร 63,00.00 63,00.00 หจก.เอน็ทีเอน็ หจก.เอน็ทีเอน็ 63,00.00 รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 36/65 ลว 23/3/65

4 จำ้งเหมำตรวจเช็คเคร่ืองปรับอำกำศ เทศบำลต ำบลแมส่อย 16,400.00        16,400.00    ร้ำนสยำมแอร์ ร้ำนสยำมแอร์ 16,400.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 31/65 ลว 21/3/65

5 ซ้ือสถำนีสูบน ้ำบำ้นหว้ยมว่งฝ่ังซำ้ย 38,841.00        38,841.00    บ.หมอ้แปลงนครพิงค์ บ.หมอ้แปลงนครพิงค์ 38,841.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 17/65 ลว 3/3/65

6 ซ้ืออุปกรณ์กีฬำส ำหรับบริกำรประชำชน 39,700.00        39,700.00    ร้ำนกระจ่ำงสปอร์ต ร้ำนกระจ่ำงสปอร์ต 39,700.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 18/65 ลว 7/3/65

7 จดัซ้ือผำ้ห่ม จ ำนวน 230 ผืน 54,970.00        54,970.00    ร้ำนล้ิมคุณเฮง ร้ำนล้ิมคุณเฮง 54,970.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 19/65 ลว 10/3/65

8 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ยท 8009 ชม. 35,000.00        35,000.00    บ.เพ่ิมพลูปิโตรเลียม (1999) บ.เพ่ิมพลูปิโตรเลียม (1999) 35,000.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 20/65 ลว 23/3/65

9 จำ้งเหมำบริกำรเจำ้หนำ้ท่ีประจ ำศนูยป์ฏิบติักำรร่วม 20,000.00        20,000.00    น.ส.ณัฐณิชำ  เทพภืบำล น.ส.ณัฐณิชำ  เทพภืบำล 20,000.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 71/65 ลว 24/3/65

10 จำ้งเหมำบริกำรเจำ้หนำ้ท่ีประจ ำศนูยป์ฏิบติักำรร่วม 20,000.00        20,000.00    น.ส.ทิพวรรณ  ครองวิ น.ส.ทิพวรรณ  ครองวิ 20,000.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 71/65 ลว 24/3/65

11 จำ้งเหมำบริกำรดำ้นนกักำรภำรโรง เม.ย-มิ.ย 65 23,400.00        23,400.00    นำยจิตรกร  ถำวร นำยจิตรกร  ถำวร 23,400.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 73/65 ลว 28/3/65

12 จำ้งเหมำบริกำรดำ้นสำธำรณสุข เม.ย-มิ.ย 65 23,400.00        23,400.00    นำยศภุวิช  รำชโยธำ นำยศภุวิช  รำชโยธำ 23,400.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 74/65 ลว 28/3/65

13 จำ้งเหมำบริกำรดำ้นงำนป้องกนั  เม.ย-มิ.ย 65 23,400.00        23,400.00    นำยวชัระ ทองแหง นำยวชัระ ทองแหง 23,400.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 75/65 ลว 28/3/65

14 จำ้งเหมำบริกำรดำ้นงำนป้องกนั  เม.ย-มิ.ย 65 23,400.00        23,400.00    นำยมนูญ  วำทะไทย นำยมนูญ  วำทะไทย 23,400.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 76/65 ลว 28/3/65

15 จำ้งเหมำบริกำรดำ้นท ำควำมสะอำด  เม.ย-มิ.ย 65 23,400.00        23,400.00    น.ส.ฐำนิษฐ์  เพ้ียงจนัทร์ น.ส.ฐำนิษฐ์  เพ้ียงจนัทร์ 23,400.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 77/65 ลว 28/3/65

16 จำ้งเหมำบริกำรดำ้นงำนป้องกนั  เม.ย-มิ.ย 65 21,900.00        21,900.00    นำยณัฐพงศ ์บุญมำปะ นำยณัฐพงศ ์บุญมำปะ 21,900.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 78/65 ลว 28/3/65

17 จำ้งเหมำบริกำรงำนแพทยฉุ์กเฉิน 23,400.00        23,400.00    นำยสมบูรณ์  ตะ๊มงั นำยสมบูรณ์  ตะ๊มงั 23,400.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 79/65 ลว 29/3/65

18 จำ้งเหมำบริกำรงำนแพทยฉุ์กเฉิน 23,400.00        25,400.00    นำยนพวิทย ์ขนัธนิธิ นำยนพวิทย ์ขนัธนิธิ 25,400.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 80/65 ลว 29/3/65

19 จำ้งเหมำบริกำรงำนแพทยฉุ์กเฉิน 25,200.00        25,200.00    นำยอุดร เคร่งครัด นำยอุดร เคร่งครัด 25,200.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 81/65 ลว29/3/65

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ประจ าเดือนมีนาคม 2565
เทศบาลต าบลแม่สอย  ต  าบลแม่สอย  อ  าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวม  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี ท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง

20 จำ้งเหมำบริกำรงำนแพทยฉุ์กเฉิน 25,200.00        25,200.00    นำยคะนอง  แกว้แสนซำว นำยคะนอง  แกว้แสนซำว 25,200.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 82/65 ลว 29/3/65

21 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศึกษำ เม.ย-ก.ย.65 46,800.00        46,800.00    นำยวิษณุ  เป็งใจ นำยวิษณุ  เป็งใจ 46,800.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 83/65 ลว 29/3/65

22 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศึกษำ เม.ย-ก.ย.65 42,000.00        42,000.00    น.ส.พิมพนิ์ภำ  สนัติสกลุธำรำน.ส.พิมพนิ์ภำ  สนัติสกลุธำรำ 42,000.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 84/65 ลว 29/3/65

23 จำ้งเหมำคนงำนทัว่ไป กองกำรศึกษำ เม.ย-ก.ย.65 42,000.00        42,000.00    น.ส.พิทยำรัตน์ ปีกวงค์ น.ส.พิทยำรัตน์ ปีกวงค์ 42,000.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 85/65 ลว 29/3/65

24 จำ้งเหมำแมบ่ำ้น ศพด. ม.1 เม.ย-ก.ย.65 51,000.00        51,000.00    น.ส.ยพุำ ไชสีธิ น.ส.ยพุำ ไชสีธิ 51,000.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 86/65 ลว 29/3/65

25 จำ้งเหมำแมบ่ำ้น ศพด. ม.4 เม.ย-ก.ย.65 51,000.00        51,000.00    น.ส.ธนฐัพร  ธิกลุดี น.ส.ธนฐัพร  ธิกลุดี 51,000.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 87/65 ลว 29/3/65

26 จำ้งเหมำแมบ่ำ้น ศพด. ม.14   เม.ย-ก.ย.65 51,000.00        51,000.00    น.ส.กลัยำ วิทยำวฒันกิจ น.ส.กลัยำ วิทยำวฒันกิจ 51,000.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 88/65 ลว 29/3/65

27 จำ้งเหมำแมบ่ำ้น ศพด. ม.2  เม.ย-ก.ย.65 46,800.00        46,800.00    น.ส.กญัญำรัตน์ จนัตำนุ น.ส.กญัญำรัตน์ จนัตำนุ 46,800.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 89/65 ลว 29/3/65

28 จำ้งเหมำแมบ่ำ้น ศพด. ม.9   เม.ย-ก.ย.65 46,800.00        46,800.00    นำงสีดำ  ชลธำรำธิกลุ นำงสีดำ  ชลธำรำธิกลุ 46,800.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 90/65 ลว 29/3/65

29 จำ้งเหมำแมบ่ำ้น ศพด. ม.6   เม.ย-ก.ย.65 46,800.00        46,800.00    นำงอำทิตยำ ลกัษมีไพรวลัย์ นำงอำทิตยำ ลกัษมีไพรวลัย์ 46,800.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 91/65 ลว 29/3/65

30 จำ้งเหมำแมบ่ำ้น ศพด. ม.7  เม.ย-ก.ย.65 42,000.00        42,000.00    น.ส.กรวิภำ  เรือนค ำงำม น.ส.กรวิภำ  เรือนค ำงำม 42,000.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 92/65 ลว 29/3/65

31 จำ้งเหมำแมบ่ำ้น ศพด. ม.5   เม.ย-ก.ย.65 42,000.00        42,000.00    น.ส.จุรำลกัษณ์ สมศกัด์ิ น.ส.จุรำลกัษณ์ สมศกัด์ิ 42,000.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 93/65 ลว 29/3/65

32 จำ้งเหมำบริกำรดำ้นช่ำง เม.ย.-มิ.ย. 65 23,400.00        23,400.00    นำยยิง่ยศ  เป้ินปำดง นำยยิง่ยศ  เป้ินปำดง 23,400.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 94/65 ลว 31/3/65

33 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.2 เม.ย.-มิ.ย. 65 27,000.00        27,000.00    นำยสมเกียติ  แกว้สิงห์สุ นำยสมเกียติ  แกว้สิงห์สุ 27,000.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 95/65 ลว 31/3/65

34 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.7 เม.ย.-มิ.ย. 65 27,000.00        27,000.00    นำยพงษพ์ฒัน์  แกว้เคียงค  ำ นำยพงษพ์ฒัน์  แกว้เคียงค  ำ 27,000.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 96/65 ลว 31/3/65

35 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.11 เม.ย.-มิ.ย. 65 27,000.00        27,000.00    นำยณัฎฐำวุธ  สุภำโพน นำยณัฎฐำวุธ  สุภำโพน 27,000.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 97/65 ลว 31/3/65

36 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.5 เม.ย.-มิ.ย. 65 23,400.00        23,400.00    นำยอุเทน สุภำลม นำยอุเทน สุภำลม 23,400.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 98/65 ลว 31/3/65

37 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.8 เม.ย.-มิ.ย. 65 23,400.00        23,400.00    นำยศรำวุธ ร ำแสง นำยศรำวุธ ร ำแสง 23,400.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 99/65 ลว 31/3/65

38 จำ้งเหมำบริกำรดูแสสถำนีสูบน ้ำ ม.1 เม.ย.-มิ.ย. 65 21,000.00        21,000.00    นำยคนอง  ปัดลี นำยคนอง  ปัดลี 21,000.00    รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 100/65 ลว 31/3/65

39 จำ้งเหมำส ำรวมขอ้มลูหมำแมว 8,000.00          8,000.00      นำยทิพย ์กนัทะวงศ์ นำยทิพย ์กนัทะวงศ์ 8,000.00      รำคำต ่ำสุด เลขท่ี 101/65 ลว 31/3/65



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวม  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี ท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง

40 คำ่จำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 600.00             600.00         นำงสำวพรรณภำ  กลำ้หำญ นำงสำวพรรณภำ  กลำ้หำญ 600.00         รำคำต ่ำสุด  -

ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 

หมู่ท่ี 11 วนัท่ี 1 มีนำคม 2565

จ ำนวน 3 ม้ือ

41 คำ่จำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 80.00               80.00           น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ น.ส.พิชญำพำณี  ฟองค ำ 80.00           รำคำต ่ำสุด  -

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 

หมู่ท่ี 14 วนัท่ี 1 มีนำคม 2565

จ ำนวน 3 ม้ือ

42 คำ่จำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 480.00             480.00         น.ส.พรพิมล  กรัญญำ น.ส.พรพิมล  กรัญญำ 480.00         รำคำต ่ำสุด  -

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 

หมู่ท่ี 3 วนัท่ี 1 มีนำคม  2565

จ ำนวน 3 ม้ือ

43 คำ่จำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 2,160.00          2,160.00      นำงสำวสุทธิษำ  บุญรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บุญรักษำ 2,160.00      รำคำต ่ำสุด  -

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 

หมู่ท่ี 5,8,15 วนัท่ี 1 มีนำคม  2565

จ ำนวน 3 ม้ือ

44 จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยโครงกำรเฝ้ำระวงั ลำดตระเวน 720.00             720.00         ร้ำนวชัรพล ร้ำนวชัรพล 720.00         รำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้ง

และดบัไฟป่ำ ในพ้ืนท่ีต ำบลแมส่อย 28/2565

45 คำ่จำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 480.00             480.00         น.ส.พรพิมล  กรัญญำ น.ส.พรพิมล  กรัญญำ 480.00         รำคำต ่ำสุด  -

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 

หมู่ท่ี 3 วนัท่ี 2  มีนำคม  2565

จ ำนวน 3 ม้ือ



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวม  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี ท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง

46 คำ่จดัซ้ือถุงยงัชีพ ส ำหรับผูเ้ส่ียงสูงโรคติดเช้ือ 28,495.00        28,495.00    ร้ำนรุชจิรำกำรคำ้ ร้ำนรุชจิรำกำรคำ้ 28,495.00    รำคำต ่ำสุด

ไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 

จ ำนวน  41  ชุด

47 คำ่จำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 1,440.00          1,440.00      นำงสำวสุทธิษำ  บุญรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บุญรักษำ 1,440.00      รำคำต ่ำสุด  -

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 

หมู่ท่ี 5,8,15 วนัท่ี 2 มีนำคม  2565

จ ำนวน 3 ม้ือ

48 คำ่จำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 480.00             480.00         น.ส.พรพิมล  กรัญญำ น.ส.พรพิมล  กรัญญำ 480.00         รำคำต ่ำสุด  -

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 

หมู่ท่ี 3 วนัท่ี 3  มีนำคม  2565

จ ำนวน 3 ม้ือ

49 คำ่จำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 1,440.00          1,440.00      นำงสำวสุทธิษำ  บุญรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บุญรักษำ 1,440.00      รำคำต ่ำสุด  -

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 

หมู่ท่ี 5,8,15 วนัท่ี 3 มีนำคม  2565

จ ำนวน 3 ม้ือ

50 คำ่จำ้งท ำอำหำรส ำหรับผูเ้ส่ียงสูง 480.00             480.00         นำงสำวสุทธิษำ  บุญรักษำ นำงสำวสุทธิษำ  บุญรักษำ 480.00         รำคำต ่ำสุด  -

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19 (Covid-19) 

หมู่ท่ี 5,8 วนัท่ี 4 มีนำคม  2565

จ ำนวน 3 ม้ือ

51 จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง 1,500.00 1,500.00 บริษทั จุย๊ จอมทอง ยำงยนต ์ บริษทั จุย๊ จอมทอง ยำงยนต ์ 1,500.00 รำคำต ่ำสุด ใบสั่งซ้ือ

ของเทศบำลต ำบลแมส่อย ยีห่อ้ฟอร์ด จ ำกดั จ ำกดั 28/2565

หมำยเลขทะเบียน ยค 3916 เชียงใหม่

หมำยเลขครุภณัฑ ์002 61 0003 จ ำนวน 2 รำยกำร 



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวม  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี ท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง

52 จดัซ้ือกระเบ้ืองลอนคู่และครอบหลงัคำ 4,332.00          4,332.00      หจก.ภิเสกพสัดุภณัฑ์ หจก.ภิเสกพสัดุภณัฑ์ 4,332.00      รำคำต ่ำสุด เล่มท่ี 001

เพ่ือซ่อมแซมท่ีอยูอ่ำศยัของผูป้ระสบภยั เลขท่ี 0033

พิบติั หมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 5

53 จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง ส ำหรับรถยนตส่์วนกลำง 800.00 800.00 บริษทั จุย๊ จอมทอง ยำงยนต ์ บริษทั จุย๊ จอมทอง ยำงยนต ์ 800.00 รำคำต ่ำสุด ใบสั่งซ้ือ

ของเทศบำลต ำบลแมส่อย ยีห่อ้ฟอร์ด จ ำกดั จ ำกดั 29/2565

หมำยเลขทะเบียน ยค 3916 เชียงใหม่

หมำยเลขครุภณัฑ ์002 61 0003 จ ำนวน 2 รำยกำร 

54 จดัซ้ือเคร่ืองตรวจน ้ำตำลในเลือด จ ำนวน 2 เคร่ือง 3,300.00          3,300.00      ร้ำนขว่งเปำเภสชั  ร้ำนขว่งเปำเภสชั  3,300.00      รำคำต ่ำสุด ใบสั่งซ้ือ

30/2565

55 จดัซ้ือเคร่ืองวดัควำมดนัโลหิต จ ำนวน 2 เคร่ือง 4,000.00          4,000.00      ร้ำนขว่งเปำเภสชั  ร้ำนขว่งเปำเภสชั  4,000.00      รำคำต ่ำสุด ใบสั่งซ้ือ

31/2565

56 คำ่จำ้งเหมำซ่อมแซมถนนลูกรังท่ีไดรั้บ 1,800.00          1,800.00      ร้ำนทศัทรวง ร้ำนทศัทรวง 1,800.00      รำคำต ่ำสุด  -

ควำมเสียหำยเน่ืองจำกอุทกภยัในพ้ืนท่ี

บำ้นวงัน ้ำหยำด หมู่ 2 

57 จำ้งเหมำบ ำรุงซ่อมแซม รถยนตส่์วนกลำง 2,020.00          2,020.00      บริษทั จุย๊ จอมทอง ยำงยนต ์ บริษทั จุย๊ จอมทอง ยำงยนต ์ 2,020.00      รำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้ง

 หมำยเลขทะเบียน ขม 7079 เชียงใหม ่  จ  ำกดั จ ำกดั 29/2565

รหสัครุภณัฑ ์035 56 0001

58 จดัซ้ือธงประจ ำศนูย ์อปพร. 4,600.00          4,600.00      ร้ำนกณุทิรำภณัฑ ์ ร้ำนกณุทิรำภณัฑ ์ 4,600.00      รำคำต ่ำสุด ใบสั่งซ้ือ

34/2565

59 จำ้งเหมำตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/บ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับ 4,600.00          4,600.00      ร้ำนสยำมแอร์ ร้ำนสยำมแอร์ 4,600.00      รำคำต ่ำสุด ใบสั่งจำ้ง

อำกำศชนิดตั้งแขวนของศนูยพ์ฒันำเดก็เลก็ 30/2565

จ ำนวน 5 เคร่ือง



ล ำดบั รำยกำรพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง  จ  ำนวนเงินรวม  รำคำกลำง  รำยช่ือผูท่ี้เสนอรำคำ  ผูท่ี้ไดรั้บกำรคดัเลือก  รำคำท่ีตกลง  เหตุผล  เลขท่ีสญัญำ

ท่ี ท่ีจดัซ้ือจดัจำ้ง

60 จดัซ้ือน ้ำด่ืม ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติังำน 5,000.00          5,000.00      ร้ำนน ้ำด่ืมอินทนนท์ ร้ำนน ้ำด่ืมอินทนนท์ 5,000.00      รำคำต ่ำสุด เล่มท่ี 038

ดำ้นกำรฉีดวคัซีน และประชำชนท่ีเขำ้รับ เลขท่ี 1858

บริกำรฉีดวคัซีนโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ -19

จ ำนวน 200 แพค  วนัท่ี 25 มีนำคม 2565

ณ วดับำ้นสบสอย

61 จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิง ส ำหรับรถยนตส่์วนกลำงของ    35,000.00        35,000.00    บริษทั เพ่ิมพลูปิโตรเลียม บริษทั เพ่ิมพลูปิโตรเลียม 35,000.00    รำคำต ่ำสุด บนัทึกตกลงซ้ือ

เทศบำลต ำบลแมส่อย ยีห่อ้ โตโยตำ้ (9999) จ ำกดั (9999) จ ำกดั 20/2565

หมำยเลขทะเบียน  ยท 8009 เชียงใหม่

62 คำ่จำ้งจดัอำหำรกลำงวนั ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 2,000.00          2,000.00      นำงสำวกรปภำ สุวรรณะทำ นำงสำวกรปภำ สุวรรณะทำ 2,000.00      รำคำต ่ำสุด  -

ท่ีปฏิบติังำนด ำเนินกำรฉีดวคัซีนใหก้บั

ประชำชนพ้ืนท่ี อ  ำเภอจอมทอง

วนัท่ี 25 มีนำคม 2565 ณ วดัสบสอย

63 จดัซ้ือชุดตรวจเช้ือโควิด19 ATK 49,000.00        49,000.00    ร้ำนสุวรรณจิดำ ร้ำนสุวรรณจิดำ 49,000.00    รำคำต ่ำสุด เล่มท่ี 65

จ ำนวน 1,000 ชุด เลขท่ี 12





เลขท่ี 100/65 ลว 31/3/65

เลขท่ี 101/65 ลว 31/3/65










