
 
 

 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลไชยสถาน 
เรื่อง รายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจำเดือน กันยายน 2565  (สขร.) 

-------------------------------------------------------------------- 
                ตามท่ี เทศบาลตำบลไชยสถาน ไดดำเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน กันยายน 2565  และ เพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยกำหนดใหใหหนวยงานของภาครัฐจัดทำสรุปผลการ
พิจารณาการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานภาครัฐเปนรายเดือนทุกๆ เดือน  

งานพัสดุ กองคลัง จึงขอประชาสัมพันธผลการจัดซื ้อจัดจางประจำเดือน กันยายน 2565 
รายละเอียดตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง (แบบ สขร. 1) ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ 
  

ประกาศ ณ วันท่ี  4 ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
        
 

   
 (นายบุญโสต สมมนุษย) 

นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่

1

จางซอมแซมผิวทางโดยการลงหินคลุกพรอม

ปรับระดับ ณ ทางสาธารณประโยชนภายใน

ตําบลไชยสถาน หมูที่ 1,3,5 และหมูที่ 7 ตําบล

ไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

         60,000.00          60,000.00 เฉพาะเจาะจง  นาย เสนห บัวชุม  นาย เสนห บัวชุม

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

540/2565 1/9/2565

2

ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปาก

ซอยทางเขาบานโพธิมงคล หมูที่ 6 ตําบลไชย

สถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

         39,000.00          39,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย มงคล ใจขัน นาย มงคล ใจขัน

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

541/2565 1/9/2565

3

จางซอมแซมหลังคาและฝาเพดานอาคารศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบลไชยสถาน หมูที่ 6 ตําบล

ไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

         17,600.00          17,600.00 เฉพาะเจาะจง  นาย มงคล ใจขัน  นาย มงคล ใจขัน

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

542/2565 1/9/2565

หมายเหตุ

แบบ สขร. 1

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางประจําเดือน กันยายน 2565

วันที่  4  เดือน ตุลาคม 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

4

จางกําจัดและแผวถางวัชพืชในลําเหมือง

สาธารณประโยชนภายในตําบลไชยสถาน 

จํานวน ๕ จุด ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       139,000.00        139,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย เสนห บัวชุม นาย เสนห บัวชุม

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

539/2565 1/9/2565

5

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (หมึก) จํานวน 2 รายการ

 สําหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

           2,900.00           2,900.00 เฉพาะเจาะจง
หางหุนสวนจํากัด 

สมารท มารท

หางหุนสวนจํากัด สมารท

 มารท

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

309/2565 2/9/2565

6

ซื้อวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม จํานวน 12 

รายการตามโครงการสงเสริมอาชีพในชุมชน 

ประจําปงบประมาณ 2565(จักสาน) โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

         20,670.00          20,670.00 เฉพาะเจาะจง
นายพงษพันธ โสภา

อินทร
นายพงษพันธ โสภาอินทร

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

304/2565 2/9/2565

7

จางติดตั้งราวกันตก หมูที่ 6 และ หมูที่ 1 ตําบล

ไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

         22,000.00          22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกาศิต แกนทาว นายประกาศิต แกนทาว

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

544/2565 5/9/2565

8

ซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว (เตียงเหล็ก 2 ชั้น)

 จํานวน 2 หลัง สําหรับกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         10,000.00          10,000.00 เฉพาะเจาะจง ซ.ีที.ที.เทรดดิ้ง ซ.ีที.ที.เทรดดิ้ง

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

311/2565 5/9/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

9

ซื้อครุภัณฑการเกษตร เครื่องพนละอองฝอย

ละเอียด จํานวน 1 เครื่อง สําหรับกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

         30,000.00          30,000.00 เฉพาะเจาะจง ซ.ีที.ที.เทรดดิ้ง ซ.ีที.ที.เทรดดิ้ง

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

310/2565 5/9/2565

10

ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 21 รายการ สําหรับ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

           3,635.00           3,635.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เชียงใหมสมุด

ลานนา จํากัด

บริษัท เชียงใหมสมุด

ลานนา จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

312/2565 5/9/2565

11
ซื้อวัสดุการเกษตร (กระสอบพลาสติก) จํานวน

 1,000 ใบ สํานักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           5,617.50           5,617.50 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด 

เชียงใหมโพธิวนิช

หางหุนสวนจํากัด 

เชียงใหมโพธิวนิช

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

308/2565 6/9/2565

12
ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ สํานักปลัด 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
             345.00              345.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วงศธรวัสดุภัณฑ

1999 จํากัด

บริษัท วงศธรวัสดุภัณฑ

1999 จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

313/2565 6/9/2565

13

ซื้อวัสดุฝกอบรมที่เกี่ยวของ จํานวน 4 รายการ

 ตามโครงการสงเสริมอาชีพในชุมชน ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๕(รับเหมาจัดงานศพ) โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

           1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายพงษพันธ โสภา

อินทร
นายพงษพันธ โสภาอินทร

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

314/2565 7/9/2565

14
จางเหมาทําความสะอาดผาริ้ว จํานวน 7 มวน 

สํานักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           3,150.00           3,150.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวเปรมฤทัย 

บริบูรณ

นางสาวเปรมฤทัย 

บริบูรณ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

545/2565 7/9/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

15
ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2 

รายการ สํานักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         74,000.00          74,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.เค. โอเอ 

เซ็นเตอร จํากัด

บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็น

เตอร จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

315/2565 8/9/2565

16

จางซอมแซมครุภัณฑรถยนตสวนกลาง 

หมายเลขทะเบียน กร8350 เชียงใหม 

หมายเลขครุภัณฑ 001-49-0001 โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

           1,605.00           1,605.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.เอส.สามบี หจก.เอ็ม.เอส.สามบี

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

547/2565 12/9/2565

17

จางซอมแซมผิวทางโดยการลงหินคลุกปรับ

ระดับพรอมบดอัดแนน หมูที่ 3 และหมูที่ 4 

ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         40,000.00          40,000.00 เฉพาะเจาะจง  นาย เสนห บัวชุม  นาย เสนห บัวชุม

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

548/2565 13/9/2565

18

ซื้อวัสดุงานบานงานครัว ที่นอนยางพารา 

จํานวน 4 ผืน สําหรับกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           8,000.00           8,000.00 เฉพาะเจาะจง ซ.ีที.ที.เทรดดิ้ง ซ.ีที.ที.เทรดดิ้ง

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

317/2565 13/9/2565

19

จางซอมแซมหอกระจายเสียงทางไกลไรสาย

แบบอัตโนมัติ บริเวณหนารานแกนจันทร ม.7 

บานเชียงขาง (ฝงทิศเหนือ) โดยการ ซอมแซม

ชุดลําโพงฮอรน จํานวน 4 ชุด สําหรับกองชาง 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           7,000.00           7,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายมนตรี จันทรพรหม  นายมนตรี จันทรพรหม

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

549/2565 13/9/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

20

ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย(Access Point)

 แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         10,580.00          10,580.00 เฉพาะเจาะจง
  บริษัท โปรวิชั่น โพรไว

เดอร จํากัด

  บริษัท โปรวิชั่น โพรไว

เดอร จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

318/2565 13/9/2565

21
ซื้อครุภัณฑกีฬา จํานวน 10 รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
       150,000.00        150,000.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด กอง

เงินการคา

หางหุนสวนจํากัด กอง

เงินการคา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

316/2565 13/9/2565

22

ซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว เตียงเหล็กสองชั้น

 ขนาด 3 ฟุต จํานวน 1 หลัง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

           5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง  ซ.ีที.ที.เทรดดิ้ง  ซ.ีที.ที.เทรดดิ้ง

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

319/2565 14/9/2565

23
ซื้อวัสดุอื่น (ดอกไมพลาสติก) กองการศึกษา 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           5,500.00           5,500.00 เฉพาะเจาะจง ไพบูลย ดอกไมผา ไพบูลย ดอกไมผา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

322/2565 15/9/2565

24
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 6 รายการ 

กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           8,076.00           8,076.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เชียงใหมสมุด

ลานนา จํากัด

บริษัท เชียงใหมสมุด

ลานนา จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

321/2565 15/9/2565

25
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 1 รายการ 

สํานักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         39,000.00          39,000.00 เฉพาะเจาะจง

 ราน พ.ีเอ็น ซาวด

แอนดไลท

 ราน พ.ีเอ็น ซาวดแอนด

ไลท

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

320/2565 15/9/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

26

จางซอมแซมวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก ซอย 7 หมูที่ 7 บานเชียงขาง ตําบลไชย

สถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

         12,400.00          12,400.00 เฉพาะเจาะจง  นาย มงคล ใจขัน  นาย มงคล ใจขัน

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

552/2565 16/9/2565

27

จางซอมแซมระบบทอระบายน้ําโดยจัดทําบอ

พักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนาวัดตนยาง

หลวง หมูที่ 8 ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         19,200.00          19,200.00 เฉพาะเจาะจง นาย มงคล ใจขัน นาย มงคล ใจขัน

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

551/2565 16/9/2565

28

จางซอมบํารุงยานพาหนะรถกูชีพ จํานวน 2 

รายการ หมายเลขทะเบียน ขท 6093 เชียงใหม

 หมายเลขครุภัณฑ 001-55-0005 สําหรับกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

           1,819.00           1,819.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.เอส.สามบี หจก.เอ็ม.เอส.สามบี

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

555/2565 16/9/2565

29
ซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 3 รายการ 

สําหรับกองชาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           5,350.00           5,350.00 เฉพาะเจาะจง กุณทิราภัณฑ กุณทิราภัณฑ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

337/2565 16/9/2565

30
ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 45 รายการ สําหรับ

กองชาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         19,937.00          19,937.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วงศธรวัสดุภัณฑ

 1999 จํากัด

บริษัท วงศธรวัสดุภัณฑ 

1999 จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

341/2565 16/9/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

31

ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร (พิมพภาพถาย

ดาวเทียมแผนที่) จํานวน 2 รายการ สําหรับ

กองชาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           4,920.00           4,920.00 เฉพาะเจาะจง จรัสธุรกิจการพิมพ จรัสธุรกิจการพิมพ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

343/2565 16/9/2565

32
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 4 รายการ 

สําหรับกองชาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         23,274.00          23,274.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหไฟฟา2018 

จํากัด

บริษัท สหไฟฟา2018 

จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

340/2565 16/9/2565

33
ซื้อวัสดุสํารวจ จํานวน 3 รายการ สําหรับกอง

ชาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           4,905.00           4,905.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มนตรีแมชชิน

ทูลส จํากัด

บริษัท มนตรีแมชชินทูลส

 จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

339/2565 16/9/2565

34
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 12 รายการ 

สําหรับกองชาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         29,150.00          29,150.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด 

สมารท มารท

หางหุนสวนจํากัด สมารท

 มารท

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

338/2565 16/9/2565

35
ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 8 รายการ สําหรับ

กองชาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           8,000.00           8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา สารทอง นางสาวปนัดดา สารทอง

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

342/2565 16/9/2565

36
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 6 รายการ 

สําหรับกองชาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           4,930.00           4,930.00 เฉพาะเจาะจง  ซ.ีที.ที.เทรดดิ้ง  ซ.ีที.ที.เทรดดิ้ง

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

336/2565 16/9/2565

37

จางซอมแซมครุภัณฑรถยนตสวนกลาง 

ทะเบียน ขล9021 เชียงใหม หมายเลขครุภัณฑ

 001-58-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           2,728.50           2,728.50 เฉพาะเจาะจง  หจก.เอ็ม.เอส.สามบี  หจก.เอ็ม.เอส.สามบี

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

554/2565 16/9/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

38

ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(เคมีเครื่องดับเพลิง เคมี

แหง ขนาด 15 ปอนด) จํานวน 1 รายการ 

สํานักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           2,750.00           2,750.00 เฉพาะเจาะจง พี.เจ.ไฟรซิสเต็ม พี.เจ.ไฟรซิสเต็ม

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

334/2565 16/9/2565

39

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น(น้ํามันหลอลื่น) 

จํานวน ๒ รายการ สํานักปลัด โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

           1,080.00           1,080.00 เฉพาะเจาะจง   ซ.ีที.ที.เทรดดิ้ง   ซ.ีที.ที.เทรดดิ้ง

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

333/2565 16/9/2565

40
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1 รายการ 

สํานักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           4,000.00           4,000.00 เฉพาะเจาะจง  ซ.ีที.ที.เทรดดิ้ง  ซ.ีที.ที.เทรดดิ้ง

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

332/2565 16/9/2565

41
ซื้อวัสดุอื่น จํานวน 1 รายการ สํานักปลัด โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง
           3,050.00           3,050.00 เฉพาะเจาะจง ซ.ีที.ที.เทรดดิ้ง ซ.ีที.ที.เทรดดิ้ง

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

331/2565 16/9/2565

42
ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ สํานัก

ปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           7,600.00           7,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสนดี เฮลท 

กรุป จํากัด

บริษัท แสนดี เฮลท กรุป

 จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

330/2565 16/9/2565

43
ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ กอง

การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           2,488.00           2,488.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วงศธรวัสดุภัณฑ

1999 จํากัด

บริษัท วงศธรวัสดุภัณฑ

1999 จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

329/2565 16/9/2565

44
ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 3 รายการ กอง

การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           3,200.00           3,200.00 เฉพาะเจาะจง ซ.ีที.ที.เทรดดิ้ง ซ.ีที.ที.เทรดดิ้ง

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

328/2565 16/9/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

45 ซื้อวัสดุไฟฟา กองการศึกษา            3,872.00           3,872.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สหไฟฟา2018 

จํากัด

บริษัท สหไฟฟา2018 

จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

327/2565 16/9/2565

46
ซื้อวัสดุสํานักงาน(กระดาษ) จํานวน 2 รายการ

 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           3,391.90           3,391.90 เฉพาะเจาะจง  บริษัท คอมฟอรม จํากัด  บริษัท คอมฟอรม จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

325/2565 16/9/2565

47

ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 20 รายการ สําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลไชยสถาน กอง

การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           9,985.00           9,985.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท วงศธรวัสดุภัณฑ

1999 จํากัด

บริษัท วงศธรวัสดุภัณฑ

1999 จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

326/2565 16/9/2565

48

ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ สําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลไชยสถาน โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

           4,800.00           4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ หาญฟางาม นายสามารถ หาญฟางาม

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

324/2565 16/9/2565

49
ซื้อวัสดุอื่น(แทนไมวางของอเนกประสงค) กอง

การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           4,500.00           4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา บุญหลา นายวิทยา บุญหลา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

323/2565 16/9/2565

50
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (หมึก) จํานวน 1 กลอง 

สําหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           2,900.00           2,900.00 เฉพาะเจาะจง

 หางหุนสวนจํากัด 

สมารท มารท

 หางหุนสวนจํากัด 

สมารท มารท

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

344/2565 21/9/2565

51
ซื้อวัสดุสํานักงาน (กระดาษ)สําหรับกองคลัง 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           7,516.75           7,516.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมฟอรม จํากัด บริษัท คอมฟอรม จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

346/2565 21/9/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

52
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร (แฟลชไดรฟ) จํานวน 5 

อัน สําหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           1,650.00           1,650.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด คลัง

เครื่องเขียน

หางหุนสวนจํากัด คลัง

เครื่องเขียน

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

345/2565 21/9/2565

53

จางซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

รถจักรยานยนต หมายเลขทะเบียน งฉว 250 

เชียงใหม หมายเลขครุถัณฑ 009-49-0002 

จํานวน 1 คัน สําหรับกองชาง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

           4,060.00           4,060.00 เฉพาะเจาะจง
 นายณัฐศักดิ์ ณัฐธยา

นนท
 นายณัฐศักดิ์ ณัฐธยานนท

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

563/2565 22/9/2565

54

จางซอมแซมครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่อง

สํารองไฟ) หมายเลขครุภัณฑ 469-61-0072 

จํานวน 1 เครื่อง สําหรับกองชาง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

           1,900.00           1,900.00 เฉพาะเจาะจง
 ราน พ.ีเอ็น. คอมป

เซอรวิส

 ราน พ.ีเอ็น. คอมป

เซอรวิส

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

562/2565 22/9/2565

55
ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 26 รายการ สําหรับ

กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         12,039.00          12,039.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด คลัง

เครื่องเขียน

หางหุนสวนจํากัด คลัง

เครื่องเขียน

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

353/2565 22/9/2565

56

จางออกแบบและพัฒนาเว็บไซต เทศบาลตําบล

ไชยสถาน ภายใตชื่อโดเมน chaisathan.go.th 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         34,900.00          34,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอ.ที.โกลโบล 

จํากัด

บริษัท ไอ.ที.โกลโบล 

จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

561/2565 22/9/2565

57
ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 7 รายการ สํานัก

ปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           5,400.00           5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา สารทอง นางสาวปนัดดา สารทอง

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

350/2565 22/9/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

58
ซื้อวัสดุสํานักงาน(กระดาษ) จํานวน 2 รายการ

 สํานักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           9,790.50           9,790.50 เฉพาะเจาะจง  บริษัท คอมฟอรม จํากัด  บริษัท คอมฟอรม จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

349/2565 22/9/2565

59
ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวน ๒ 

รายการ สํานักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
         61,000.00          61,000.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด 

อินเตอร สเปเชียล โปร

ดักท

หางหุนสวนจํากัด 

อินเตอร สเปเชียล โปร

ดักท

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

348/2565 22/9/2565

60
ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 1 รายการ สํานักปลัด 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           1,750.00           1,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มนตรีวอเตอรปม

 จํากัด

บริษัท มนตรีวอเตอรปม 

จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

352/2565 23/9/2565

61

จางซอมแซมประตูบานสวิงหองประชาสัมพันธ

 ชั้น 1 อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลไชย

สถาน (อาคารใหม) โดยการเปลี่ยนชุดกุญแจ 

จํานวน 1 ชุด สําหรับกองชาง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

           1,200.00           1,200.00 เฉพาะเจาะจง   ไอเดียโมบาย   ไอเดียโมบาย

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

567/2565 23/9/2565

62

จางซอมบํารุงยานพาหนะรถบรรทุกขยะ 

หมายเลขทะเบียน 83-2293 หมายเลขครุภัณฑ

 005-57-0001 จํานวน 1 คัน สําหรับกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

           3,140.00           3,140.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ วุฒิสุภา นายสุเทพ วุฒิสุภา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

566/2565 23/9/2565

63

ซื้อกระเบื้องมุงหลังคา(กระเบื้องลอนเล็ก) 

จํานวน 1 รายการ สํานักปลัด โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

             576.00              576.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท วงศธรวัสดุภัณฑ

1999 จํากัด

บริษัท วงศธรวัสดุภัณฑ

1999 จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

356/2565 23/9/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน ๑ รายการ สํานัก

ปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           1,530.00           1,530.00 เฉพาะเจาะจง

 ราน พ.ีเอ็น. คอมป

เซอรวิส

 ราน พ.ีเอ็น. คอมป

เซอรวิส

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

355/2565 23/9/2565

65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง จํานวน ๒ 

รายการ สํานักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง

 บริษัท เอส.เค. โอเอ 

เซ็นเตอร จํากัด

 บริษัท เอส.เค. โอเอ เซ็น

เตอร จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

354/2565 23/9/2565

66

จางเหมาทําปายบอกทาง ปายหองน้ํา ปายเลข

ทะเบียนรถ รวมจํานวน 8 รายการ สํานักปลัด 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           3,870.00           3,870.00 เฉพาะเจาะจง
 ซีซี - ปริ้นทติ้ง แอนด 

ดีไซน

 ซีซี - ปริ้นทติ้ง แอนด 

ดีไซน

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

564/2565 23/9/2565

67
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 6 รายการ 

สํานักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
           8,925.00           8,925.00 เฉพาะเจาะจง ซ.ีที.ที.เทรดดิ้ง ซ.ีที.ที.เทรดดิ้ง

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

351/2565 23/9/2565

68

ซื้อวัสดุสํานักงาน (กระดาษ) จํานวน 2 รายการ

 สําหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

           3,916.20           3,916.20 เฉพาะเจาะจง  บริษัท คอมฟอรม จํากัด  บริษัท คอมฟอรม จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

357/2565 26/9/2565

69

จางถายเอกสารเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 

จํานวน 60 เลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         13,800.00          13,800.00 เฉพาะเจาะจง ชํานาญ คอมพิวเตอร ชํานาญ คอมพิวเตอร

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

565/2565 26/9/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

70

จางซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน 

(เครื่องปรับอากาศ) หองงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลไชยสถาน 

จํานวน 2 เครื่อง สํานักปลัด โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

           7,900.00           7,900.00 เฉพาะเจาะจง  ซีพี.แอรเซอรวิส  ซีพี.แอรเซอรวิส

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

569/2565 27/9/2565

71

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (ยางนอก+ใน+

รอง)    จํานวน ๑ เสน สําหรับกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           7,300.00           7,300.00 เฉพาะเจาะจง

 หางหุนสวนสามัญนิติ

บุคคล เวียงพิงคแอท

แวนเทจ

 หางหุนสวนสามัญนิติ

บุคคล เวียงพิงคแอทแวน

เทจ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

358/2565 27/9/2565

72

จางซอมแซมผิวจราจรดวยแอสฟลทคอนกรีต 

ซอยตลาดนัดบานยวม หมูที่ 5 ตําบลไชยสถาน

 อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

         32,500.00          32,500.00 เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ภาคเหนือวัสดุ

กอสราง จํากัด

 บริษัท ภาคเหนือวัสดุ

กอสราง จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

571/2565 28/9/2565

73

จางซอมแซมผิวจราจรดวยแอสฟลทคอนกรีต 

ซอย 6 บริเวณสะพาน-ศาลเจาปู หมูที่ 5 ตําบล

ไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

         22,500.00          22,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ภาคเหนือวัสดุ

กอสราง จํากัด

บริษัท ภาคเหนือวัสดุ

กอสราง จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

570/2565 28/9/2565

74 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เจริญ นายสมศักดิ์ เจริญ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

546/2565 9/9/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

75 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประพันธ ใจคะจัด นายประพันธ ใจคะจัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

550/2565 14/9/2565

76 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประพันธ ใจคะจัด นายประพันธ ใจคะจัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

553/2565 16/9/2565

77 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธิ์ ใจตา นายประสิทธิ์ ใจตา

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

557/2565 21/9/2565

78 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เจริญ นายสมศักดิ์ เจริญ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

558/2565 21/9/2565

44
ติดตั้งถังกรองน้ําในระบบประปาหมูบานใน

ตําบลไชยสถาน หมูที่ 6
         98,700.00          98,700.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ภณา

กราววอเตอรเซอรวิส

หางหุนสวนจํากัด ภณา

กราววอเตอรเซอรวิส

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

21/2565 27/9/2565

45

โครงการกอสรางอาคารจอดรถศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตําบลไชยสถาน (ชวงที่ 1) บริเวณทางเขา

ประตูหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลไชยสถาน

         90,000.00          90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมงคล ใจขัน นายมงคล ใจขัน

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

22/2565 27/9/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

46
โครงการตอเติมอาคารเก็บพัสดุเทศบาลตําบล

ไชยสถาน
       100,000.00        100,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย สุนตาอินทร นายเอกชัย สุนตาอินทร

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

23/2565 27/9/2565

47
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ทางเขาวัดโพธิมงคล หมูที่ 6
       109,000.00        109,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมงคล ใจขัน นายมงคล ใจขัน

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

26/2565 27/9/2565

48
โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กขาง

ศาลเจาปู ซอย 6 หมูที่ 5
         19,700.00          19,700.00 เฉพาะเจาะจง นายมงคล ใจขัน นายมงคล ใจขัน

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

27/2565 27/9/2565

49
โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 4
       251,500.00        251,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย สุนตาอินทร นายเอกชัย สุนตาอินทร

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

25/2565 27/9/2565

50
โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค หนา

ศาลาสุรินโท หมูที่ 4
       497,000.00        497,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย สุนตาอินทร นายเอกชัย สุนตาอินทร

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

24/2565 27/9/2565

51 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ            1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์ เจริญ นายสมศักดิ์ เจริญ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

568/2565 27/9/2565

74
โครงการปรับปรุงถนนดวยแอสฟลทติกคอนก

รีต หมูที่ 7
       455,000.00        455,000.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด สินทวี

เคหะกิจ

หางหุนสวนจํากัด สินทวี

เคหะกิจ

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

29/2565 29/9/2565



งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง  ราคากลาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและ

 (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลขที่ ลงวันที่ หมายเหตุ

 วงเงินที่จัดซื้อ/

จัดจาง (บาท)

ลําดับ

ที่

เหตุผลที่

คัดเลือก

สัญญา/ขอตกลง

วิธีซื้อหรือจาง

75
จัดซื้อรถพยาบาล(รถตู) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ํากวา 2,400 ซีซีซี
     2,467,000.00      2,467,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โคด ไนน กรุป 

จํากัด

บริษัท โคด ไนน กรุป 

จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

2/2565 29/9/2565

76
โครงการปรับปรุงผิวจราจรดวยแอสฟลท

คอนกรีต แยกซอย 6 หมูที่ 5
       260,000.00        260,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ภาคเหนือวัสดุ

กอสราง จํากัด

บริษัท ภาคเหนือวัสดุ

กอสราง จํากัด

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

28/2565 29/9/2565

77
จัดซื้อยางมะตอยผสมสําเร็จ ขนาด 20 กก 

จํานวน 200 ถุง
         25,000.00          25,000.00 เฉพาะเจาะจง บุญสวางพาณิชย บุญสวางพาณิชย

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

359/2565 29/9/2565

78

จางซอมแซมผิวทางโดยการลงหินคลุกปรับ

ระดับ หนาวัดศรีสองเมือง หมู 2 หนาอาคาร

อเนกประสงคหมูที่ 3

         33,000.00          33,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสนห บัวชุม นายเสนห บัวชุม

เปนผูเสนอ

ราคาเพียงราย

เดียว

572/2565 29/9/2565

    2,318,472.35     2,318,472.35

                  78

(นางสาวปวีณา  เงินถา)

รวมเปนจํานวนเงิน

รวมจํานวนโครงการ

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

นักวิชาการัพสดุชํานาญการ หัวหนาฝายบริหารงานคลัง

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

(นางสาวอัญชลี  เมืองแกว)

ผูอํานวยการกองคลัง

(นางปยาภรณ  สามนต)
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