
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลไชยสถาน 
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  (สขร.) 

-------------------------------------------------------------------- 
                ตามท่ี เทศบาลตำบลไชยสถาน ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  และ เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยกำหนดให้ให้หน่วยงานของภาครัฐจัดทำสรุปผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน  

งานพัสดุ กองคลัง จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื ้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 
รายละเอียดตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  

ประกาศ ณ วันที่  9 ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
        
 

   
 (นายบุญโสต สมมนุษย์) 

นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่

1

ซื้อของรางวัลการประกวด จํานวน 3 รายการ 

ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เปง และงาน

แสดงผลิตภัณฑของดีตําบลไชยสถาน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

         10,500.00          10,500.00 เฉพาะเจาะจง
 ราน ธนจงโรจน ถวย

รางวัล
 ราน ธนจงโรจน ถวยรางวัล

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

19/2566 1/11/2565

2

ซื้อถวยรางวัล จํานวน 14 ใบ ตามโครงการสืบ

สานประเพณียี่เปง และงานแสดงผลิตภัณฑ

ของดีตําบลไชยสถาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         17,100.00          17,100.00 เฉพาะเจาะจง ราน ธนจงโรจน ถวยรางวัล ราน ธนจงโรจน ถวยรางวัล

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

18/2566 1/11/2565

3

ซื้อโคมลานนา และวัสดุตกแตงที่เกี่ยวกับ

ประเพณียี่เปง ตามโครงการสืบสานประเพณียี่

เปง และงานแสดงผลิตภัณฑของดีตําบลไชย

สถาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         15,000.00          15,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางสําราญ สุภาคุณ  นางสําราญ สุภาคุณ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

17/2566 1/11/2565

4

จางเหมาทําความสะอาดบริเวณงาน  จํานวน 4

 คืน ระหวางวันที่ 10-13 พ.ย.2565 ตาม

โครงการสืบสานประเพณียี่เปง และงานแสดง

ผลิตภัณฑของดีตําบลไชยสถาน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

         26,000.00          26,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวน้ําฤทัย อภิญญา

ลังกร

นางสาวน้ําฤทัย อภิญญาลัง

กร

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

45/2566 1/11/2565

หมายเหตุ

แบบ สขร. 1

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน พฤศจิกายน 2565

วันที่  9  เดือน ธันวาคม 2565

เทศบาลตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

5

จางทําปายโครงการ ปายประชาสัมพันธ ปาย

เวที และปายอื่นๆ จํานวน 7 รายการ ตาม

โครงการสืบสานประเพณียี่เปง และงานแสดง

ผลิตภัณฑของดีตําบลไชยสถาน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

         13,200.00          13,200.00 เฉพาะเจาะจง
 ซีซี - ปริ้นทติ้ง แอนด 

ดีไซน
 ซีซี - ปริ้นทติ้ง แอนด ดีไซน

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

40/2566 1/11/2565

6

จางเหมาเครื่องทําไฟฟาสํารอง พรอมน้ํามัน

เชื้อเพลิง และผูควบคุม จํานวน 4 คืน ระหวาง

วันที่ 10-13 พ.ย.2565 ตามโครงการสืบสาน

ประเพณียี่เปง และงานแสดงผลิตภัณฑของดี

ตําบลไชยสถาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภชิสา ภาคินรังสิ นางสาวภชิสา ภาคินรังสิ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

44/2566 1/11/2565

7

จางเหมาชุดเครื่องเสียงประกอบเวที และ

บริเวณงาน พรอมเจาหนาที่ควบคุม จํานวน 4 

คืน ระหวางวันที่ 10-13 พ.ย.2565 ตาม

โครงการสืบสานประเพณียี่เปง และงานแสดง

ผลิตภัณฑของดีตําบลไชยสถาน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

         40,000.00          40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษศักดิ์ สุยะ นายพงษศักดิ์ สุยะ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

43/2566 1/11/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

8

จางทําอาหารสําหรับเจาหนาที่ และ

คณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน 4 มื้อ 

ระหวางวันที่ ๑๐-๑๓ พ.ย.๒๕๖๕ ตาม

โครงการสืบสานประเพณียี่เปง และงานแสดง

ผลิตภัณฑของดีตําบลไชยสถาน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

         48,000.00          48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา บุญทา นางสาวสุกัญญา บุญทา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

81/2566 2/11/2565

9

จางทําอาหารวาง และเครื่องดื่ม สําหรับ

เจาหนาที่และคณะกรรมการดําเนินงาน จํานวน

 4 มื้อ ระหวางวันที่ 10-13 พ.ย.2565 ตาม

โครงการสืบสานประเพณียี่เปง และงานแสดง

ผลิตภัณฑของดีตําบลไชยสถาน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

         16,800.00          16,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุกัญญา บุญทา นางสาวสุกัญญา บุญทา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

82/2566 2/11/2565

10

จางเหมาการแสดงลานนาบนเวทีการประกวด 

และการแสดงในพิธีเปด ระหวางวันที่ 10-13 

พ.ย.2565 ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เปง 

และงานแสดงผลิตภัณฑของดีตําบลไชยสถาน 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         23,600.00          23,600.00 เฉพาะเจาะจง นายกันตพัฒน ขุมทอง นายกันตพัฒน ขุมทอง

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

80/2566 2/11/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

11

จางเหมาปรับสถานที่อาคารสํานักงานเทศบาล

ตําบลไชยสถาน และพื้นที่ในความดูแลของ

เทศบาลตําบลไชยสถาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         45,000.00          45,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย เสนห บัวชุม นาย เสนห บัวชุม

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

85/2566 4/11/2565

12

จางเหมาเชารถบริการสุขาเคลื่อนที่ จํานวน 4 

วัน ระหวางวันที่ 10-13 พ.ย.2565 ตาม

โครงการสืบสานประเพณียี่เปง และงานแสดง

ผลิตภัณฑของดีตําบลไชยสถาน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

         12,000.00          12,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวน้ําฤทัย อภิญญา

ลังกร

นางสาวน้ําฤทัย อภิญญาลัง

กร

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

84/2566 4/11/2565

13

จางเหมาจัดเตรียมสถานที่ ออกแบบ ตกแตง

บริเวณซุมจัดแสดงผลิตภัณฑชุมชน และของดี

ตําบลไชยสถาน ตามโครงการสงเสริมอาชีพ

หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ตําบลไชยสถาน จัด

แสดงผลิตภัณฑของดีตําบลไชยสถาน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

         15,000.00          15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคุณานนต มีวรรณ นายคุณานนต มีวรรณ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

86/2566 7/11/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

14

จางซอมแซมครุภัณฑรถยนตสวนกลาง 

หมายเลขทะเบียน กร8350 เชียงใหม 

หมายเลขครุภัณฑ 001-49-0001 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

           7,850.00            7,850.00 เฉพาะเจาะจง  M.S.AUTO SERVICE  M.S.AUTO SERVICE

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

88/2566 8/11/2565

15

จางซอมแซมครุภัณฑ รถยนตสวนกลาง รถราง

บริการประชาชน(สีฟา) หมายเลขครุภัณฑ 

026-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           6,900.00            6,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงหแกว เกษมศรี นายสิงหแกว เกษมศรี

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

87/2566 8/11/2565

16

จางซอมแซมครุภัณฑรถจักรยานยนตสวนกลาง

 หมายเลขทะเบียน คทค323 เชียงใหม 

หมายเลขครุภัณฑ 009-43-0001 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

           3,200.00            3,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิไลลักษณ ใจสม นางสาวพิไลลักษณ ใจสม

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

89/2566 10/11/2565

17

จางเหมาตรวจสอบและปรับแตงเครื่องเสียง

หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลไชยสถาน 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง
 ราน พ.ีเอ็น ซาวดแอนด

ไลท
 ราน พ.ีเอ็น ซาวดแอนดไลท

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

90/2566 10/11/2565

18

ซื้อจัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม (ตรายาง 6 ดวง) โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

           1,310.00            1,310.00 เฉพาะเจาะจง  รานตุกตาบล็อก  รานตุกตาบล็อก

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

24/2566 11/11/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

19
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (SSD) จํานวน 1 รายการ 

สําหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           1,530.00            1,530.00 เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีเอ็น. คอมปเซอรวิส ราน พ.ีเอ็น. คอมปเซอรวิส

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

23/2566 11/11/2565

20

จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

รถจักรยานยนตหมายเลขทะเบียน จนล 853 

เชียงใหม สังกัดกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           1,130.00            1,130.00 เฉพาะเจาะจง เฟรมตนยาง 2561 เฟรมตนยาง 2561

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

91/2566 11/11/2565

21
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรสําหรับกองคลัง (หมึก

พิมพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           5,340.00            5,340.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด สมารท 

มารท

หางหุนสวนจํากัด สมารท 

มารท

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

22/2566 11/11/2565

22

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (แบตเตอรี่และ

ขั้วแบตเตอรี่) สําหรับรถบรรทุกสีขาว 

หมายเลขทะเบียน 83-4644 เชียงใหม สังกัด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

           4,739.99            4,739.99 เฉพาะเจาะจง
บริษัทฮวดหลีแบตเตอรี่ 

เชียงใหม จํากัด

บริษัทฮวดหลีแบตเตอรี่ 

เชียงใหม จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

27/2566 16/11/2565

23

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (แบตเตอรี่) 

หมายเลขทะเบียน ขท 6093 เชียงใหม สังกัด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

           3,400.00            3,400.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทฮวดหลีแบตเตอรี่ 

เชียงใหม จํากัด

บริษัทฮวดหลีแบตเตอรี่ 

เชียงใหม จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

26/2566 16/11/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

24
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 7 รายการ สังกัด

กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         26,740.00          26,740.00 เฉพาะเจาะจง

  หางหุนสวนจํากัด นอร

ทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติ้ง

  หางหุนสวนจํากัด นอร

ทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติ้ง

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

24/2566 16/11/2565

25

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หมึกพิมพ จํานวน 4 

รายการ สําหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         11,070.00          11,070.00 เฉพาะเจาะจง
 หางหุนสวนจํากัด นอร

ทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติ้ง

 หางหุนสวนจํากัด นอร

ทเทิรน โอ.เอ.มารเก็ตติ้ง

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

28/2565 18/11/2565

26
จางซอมแซมครุภัณฑเครื่องสูบน้ําไดโว (Divo) 

หมายเลขครุภัณฑ 055-50-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต แกนทาว นายประกาศิต แกนทาว

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

92/2566 18/11/2565

27

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง แบตเตอรี่ 

จํานวน 2 ลูก สําหรับรถบรรทุกน้ํา หมายเลข

ครุภัณฑ 003-51-0001 หมายเลขทะเบียน ผท

 9692 เชียงใหม สังกัดสํานักปลัด งานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           4,599.99            4,599.99 เฉพาะเจาะจง
บริษัทฮวดหลีแบตเตอรี่ 

เชียงใหม จํากัด

บริษัทฮวดหลีแบตเตอรี่ 

เชียงใหม จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

29/2566 21/11/2565

28

ซื้อวัสดุสํานักงาน สังกัดกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม จํานวน 26 รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

           3,920.00            3,920.00 เฉพาะเจาะจง เชียงใหมสมุดลานนา เชียงใหมสมุดลานนา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

30/2566 21/11/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

29

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ยางรถยนต 

จํานวน 3 รายการ สําหรับ รถบรรทุกขยะ 

หมายเลขครุภัณฑ 005-57-0001หมายเลข

ทะเบียน 83-2293 เชียงใหม สังกัด กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

         36,500.00          36,500.00 เฉพาะเจาะจง

 หางหุนสวนสามัญนิติ

บุคคล เวียงพิงคแอทแวน

เทจ

 หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล

 เวียงพิงคแอทแวนเทจ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

31/2566 22/11/2565

30
ซื้อวัสดุสํานักงานกระดาษพิมพ จํานวน 3 

รายการ สังกัดกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         10,690.00          10,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมฟอรม จํากัด บริษัท คอมฟอรม จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

33/2566 23/11/2565

31

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 8 รายการ สังกัดกอง

คลัง เทศบาลตําบลไชยสถาน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

         13,057.00          13,057.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด คลัง

เครื่องเขียน

หางหุนสวนจํากัด คลัง

เครื่องเขียน

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

32/2566 23/11/2565

32

จางเหมาตัดหญาและรักษาความสะอาดในเขต

พื้นที่รับผิดชอบ ประจําเดือน ธันวาคม 2565 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         22,000.00          22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชิต วงศไชย นายพิชิต วงศไชย

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

120/2566 28/11/2565

33

จางเหมาดูแลระบบสารสนเทศของเทศบาล 

ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

           1,000.00            1,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน พ.ีเอ็น. คอมปเซอรวิส ราน พ.ีเอ็น. คอมปเซอรวิส

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

119/2566 28/11/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

34

จางซอมแซม ครุภัณฑอื่นๆ แผนเวทีหมายเลข

ครุภัณฑ 478-50-0001 และ 478-60-0002 

จํานวน 29 แผน สังกัดสํานักปลัด โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

         34,700.00          34,700.00 เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต แกนทาว นายประกาศิต แกนทาว

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

105/2566 28/11/2565

35

ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพาสเจอรไรส ชนิดถุง 

รสจืด ขนาด 200 ซีซี ราคาถุงละ 6.58 บาท 

ใหกับโรงเรียนวัดนันทาราม ในภาคเรียนที่ 

2/2565 ประจําเดือน ธันวาคม 2565 จํานวน 

215 ราย จํานวน 19 วัน จํานวน 4,085 ถุง 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         26,879.30          26,879.30 เฉพาะเจาะจง
สหกรณโคนมเชียงใหม 

จํากัด
สหกรณโคนมเชียงใหม จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

40/2566 29/11/2565

36

ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอรไรส ชนิดถุง รสจืด

 ขนาด 200 ซีซี ราคาถุงละ 6.58 บาท ใหแก

เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลไชยสถาน ใน

ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจําเดือน ธันวาคม 

2565 จํานวน 19 วัน จํานวนนักเรียน 27 ราย 

จํานวน 513 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           3,375.54            3,375.54 เฉพาะเจาะจง
สหกรณโคนมเชียงใหม 

จํากัด
สหกรณโคนมเชียงใหม จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

39/2566 29/11/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

37

จางดูดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย สําหรับบริการ

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ปริมาณการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตอบอ

ไมต่ํากวาบอละ ๑.๓๐ ลบ.ม. คาจางกําจัดบอ

ละ ๒๕๐.๐๐ บาท เบิกจายตามปริมาณที่ได

ปฏิบัติงานจริง ประจําเดือน ธันวาคม 2565 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         29,750.00          29,750.00 เฉพาะเจาะจง บุญมีบริการ 2 บุญมีบริการ 2

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

128/2566 30/11/2565

38 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            1,500.00            1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เจริญ นายสมศักดิ์ เจริญ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

83/2566 3/11/2565

39 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปรารถนา ชุมแกว นางสาวปรารถนา ชุมแกว

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

93/2566 25/11/2565

40 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปยะ คําหมั้น นายปยะ คําหมั้น

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

94/2566 25/11/2565

41 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวพรพิมล พรหม

ปญญา

นางสาวพรพิมล พรหม

ปญญา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

96/2566 25/11/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

42 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววารีรัตน กันยา นางสาววารีรัตน กันยา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

97/2566 25/11/2565

43 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรพันธุ จันตามณี นายจิรพันธุ จันตามณี

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

98/2566 25/11/2565

44 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ระวีโล นายอรรถพล ระวีโล

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

99/2566 25/11/2565

45 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงศ ใจซื่อ นายสุทธิพงศ ใจซื่อ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

100/2566 25/11/2565

46 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรวิชญ ฟกทอง นายพีรวิชญ ฟกทอง

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

101/2566 25/11/2565

47 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมรภูมิ คุณรังษี นายสมรภูมิ คุณรังษี

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

102/2566 25/11/2565

48 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ คุณรังษี นายสมศักดิ์ คุณรังษี

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

103/2566 25/11/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

49 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภิดา แดงสัก นางสาวโสภิดา แดงสัก

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

104/2566 25/11/2565

50 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัชราภรณ ชัยชมภู นางสาววัชราภรณ ชัยชมภู

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

95/2566 25/11/2565

51

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและลอลื่น เพื่อใชการ

ปฏิบัติราชการของกองคลัง เทศบาลตําบลไชย

สถาน ประจําเดือน ธ.ค. 65

              519.10              519.10 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บิลเลี่ยนออยล 

จํากัด
บริษัท บิลเลี่ยนออยล จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

36/2566 28/11/2565

52
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สํานักปลัด เดือน 

ธันวาคม 2565
         23,181.30          23,181.30 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บิลเลี่ยนออยล 

จํากัด
บริษัท บิลเลี่ยนออยล จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

37/2566 28/11/2565

53 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิรา ภิญโญคํา นางสาวมณฑิรา ภิญโญคํา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

106/2566 28/11/2565

54 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุรินรัตน คงดํา นางสาวศุรินรัตน คงดํา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

107/2566 28/11/2565

55
จางเหมาบุคคลเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงาน

ธุรการฝายบริหาร ประจําเดือน ธันวาคม 2565
           8,526.32            8,526.32 เฉพาะเจาะจง

นางสาวลภัสรดา ธน

กุลพิชชาภา

นางสาวลภัสรดา ธนกุลพิช

ชาภา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

108/2566 28/11/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

56 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุพิณ สไตรท นางยุพิณ สไตรท

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

109/2566 28/11/2565

57 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางฟามุย จันตามณี นางฟามุย จันตามณี

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

110/2566 28/11/2565

58 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรพงษ กองอินทร นายจิรพงษ กองอินทร

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

111/2566 28/11/2565

59 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีรเมธ ธรรมปญญา นายจีรเมธ ธรรมปญญา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

112/2566 28/11/2565

60 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ สุภาคุณ นายณัฐวุฒิ สุภาคุณ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

113/2566 28/11/2565

61 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนนทชัย ชัยเนตร นายนนทชัย ชัยเนตร

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

114/2566 28/11/2565

62 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายพงศพาณิช ธาตุอิน

จันทร
นายพงศพาณิช ธาตุอินจันทร

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

115/2566 28/11/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

63 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกร มณีรัตน นายธนกร มณีรัตน

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

121/2566 28/11/2565

64 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสฎฐวุฒิ อุปละ นายเสฎฐวุฒิ อุปละ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

116/2566 28/11/2565

65 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต สุริยะวงควรรณ นายวสันต สุริยะวงควรรณ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

117/2566 28/11/2565

66 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมล เรืองโรจนวิชัย นายกมล เรืองโรจนวิชัย

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

122/2566 28/11/2565

67 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวพัชรินทร 

โอชาวัฒน
นางสาวพัชรินทร โอชาวัฒน

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

118/2566 28/11/2565

68 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            1,500.00            1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ใจตา นายประสิทธิ์ ใจตา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

123/2566 28/11/2565

69

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและลอลื่น เพื่อใชการ

ปฏิบัติราชการของกองชาง เทศบาลตําบลไชย

สถาน ประจําเดือน ธ.ค. 65

           1,796.80            1,796.80 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บิลเลี่ยนออยล 

จํากัด
บริษัท บิลเลี่ยนออยล จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

36/2566 28/11/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

70

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและลอลื่น เพื่อใชการ

ปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุข เทศบาล

ตําบลไชยสถาน ประจําเดือน ธ.ค. 65

         16,235.20          16,235.20 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บิลเลี่ยนออยล 

จํากัด
บริษัท บิลเลี่ยนออยล จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

35/2566 28/11/2565

71 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท สุขสด นายชญานนท สุขสด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

124/2566 29/11/2565

72 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงนุช ไชยารักษา นางนงนุช ไชยารักษา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

125/2566 29/11/2565

73
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น กองการศึกษา 

เดือน ธันวาคม 2565
           1,000.00            1,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บิลเลี่ยนออยล 

จํากัด
บริษัท บิลเลี่ยนออยล จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

38/2566 29/11/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

74

การจางเหมาจัดเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอย

 จัดเก็บมูลฝอยใหแกครัวเรือนในเขตพื้นที่ตําบล

ไชยสถาน จํานวน 6 หมูบาน คือ หมูที่ 3 บาน

ศรีบุญเรือง (ฝงเหนือ) หมูที่ 4 บานนันทาราม 

หมูที่ 5 บานยวม หมูที่ 6 บานโพธิมงคล หมูที่ 

7 บานเชียงขาง และหมูที่ 8 บานตนยางหลวง 

ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

สัปดาหละไมนอยกวา 3 วัน จํานวน 10 เดือน 

(ธ.ค. ๖๕ ถึง ก.ย. ๖๖)

     1,619,000.00      1,619,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรูรวย จํากัด บริษัท กรูรวย จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

สัญญา 

1/2566
30/11/2565

    2,502,140.54     2,502,140.54

                  78

(นางสาวปวีณา  เงินถา)

รวมเปนจํานวนเงิน

รวมจํานวนโครงการ

ลงชื่อ.........................................................ผูรายงาน        ลงชื่อ...................................................ผูตรวจสอบ

นักวิชาการัพสดุชํานาญการ หัวหนาฝายบริหารงานคลัง

ลงชื่อ.....................................................................

(นางสาวอัญชลี  เมืองแกว)

ผูอํานวยการกองคลัง

(นางปยาภรณ  สามนต)
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