
วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

หรือจะจ้าง ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างปรับพื้นที่สถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง 65     5,190.00          5,190.00 เฉพาะเจาะจง             5,190.00 นายอ านาจ  ศรีสวัสด์ิ        5,190.00 เสนอราคาต่ าสุด 71/2566 ลว.พ.ย.65
2 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ งานลอยกระทง    11,020.00        11,020.00 เฉพาะเจาะจง           11,020.00 บ้านแซววัสดุก่อสร้าง      11,020.00 เสนอราคาต่ าสุด 7/2566 ลว.26ต.ค.65
3 จ้างเหมาท ากระทงใหญ่ บา้นสบกก ม.7     6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง             6,000.00 นางสมศรี ประมาค่ัง        6,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 61/2566 ลว.1พ.ย.65

4 จ้างเหมาท ากระทงใหญ่ บา้นสวนดอก ม.8     6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง             6,000.00 นางสาวสมจิตร จันทร์ฝ้ัน        6,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 53/2566 ลว.1พ.ย.65
5 จ้างเหมาท ากระทงใหญ่ บา้นปา่ตึง ม.5     6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง             6,000.00 นางสาวสุมิตรา พิทักษ์รักษา        6,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 59/2566 ลว.1พ.ย.65
6 จ้างเหมาท ากระทงใหญ่ บา้นเกาะผาค า ม.6     6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง             6,000.00 นางสาวชาลิสา อินพลูใจ        6,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 62/2566 ลว.1พ.ย.65
7 จ้างเหมาท ากระทงใหญ่ บา้นแซว ม.1     6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง             6,000.00 นางผ่องพรรณ ดอนวิเศษ        6,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 51/2566 ลว.1พ.ย.65
8 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง,เวที,ไฟประดับงานลอยกระทง 65    24,800.00        24,800.00 เฉพาะเจาะจง           24,800.00 นายวุฒิพงศ์  วงค์ไชยา      24,800.00 เสนอราคาต่ าสุด 58/2566 ลว.1พ.ย.65
9 จ้างเหมาท ากระทงใหญ่ บา้นหวักว๊าน ม.15     6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง             6,000.00 นางสาวพรสวรรค์  แก้วด า        6,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 56/2566 ลว.1พ.ย.65
10 จ้างเหมาท ากระทงใหญ่ บา้นสันทรายกองงาม ม.10     6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง             6,000.00 นางสายทอง  ศิริวงศ์ษา        6,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 54/2566 ลว.1พ.ย.65
11 จ้างเหมาท าอาหารแขกผู้เข้าร่วมงานลอยกระทง 65    12,000.00        12,000.00 เฉพาะเจาะจง           12,000.00 นางสาววรรณสา ขวาเมืองพาน      12,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 57/2566 ลว.1พ.ย.65
12 จ้างเหมาท ากระทงใหญ่ บา้นทา่ขันทอง ม.3     6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง             6,000.00 นางพิมพร อุดเต่ียง        6,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 52/2566 ลว.1พ.ย.65
13 จ้างเหมาท ากระทงใหญ่ บา้นแซวกลาง ม.14     6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง             6,000.00 นางเจนจิรา กล่ินบุปผา        6,000.00 เสนอราคาต่ าสุด 55/2566 ลว.1พ.ย.65
14 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษาและซ่อมแซมจักนยานยนต์     3,160.00          3,160.00 เฉพาะเจาะจง             3,160.00 บ้านแซวการยาง        3,160.00 เสนอราคาต่ าสุด 73/2566 ลว.8พ.ย.65

15 จ้างเหมารถรับ-ส่งนกัเรียน สาย 1     6,050.00          6,050.00 เฉพาะเจาะจง             6,050.00 นางสมศรี ประมาค่ัง        6,050.00 เสนอราคาต่ าสุด 63/2566 ลว.1พ.ย.65

16 จ้างเหมารถรับ-ส่งนกัเรียน สาย 2 13,200.00   13,200.00       เฉพาะเจาะจง 13,200.00          นายขวัญชัย จักแก้ว 13,200.00     เสนอราคาต่ าสุด 64/2566 ลว.1พ.ย.65
17 จ้างเหมารถรับ-ส่งนกัเรียน สาย 3 12,100.00   12,100.00       เฉพาะเจาะจง 12,100.00          นายชวน ประมาค่ัง 12,100.00     เสนอราคาต่ าสุด 65/2566 ลว.1พ.ย.65
18 จ้างเหมารถรับ-ส่งนกัเรียน สาย 4 12,650.00   12,650.00       เฉพาะเจาะจง 12,650.00          นายชวน ประมาค่ัง 12,650.00     เสนอราคาต่ าสุด 66/2566 ลว.1พ.ย.65
19 จ้างเหมารถรับ-ส่งนกัเรียน สาย 5 (คันที่1) 23,760.00   23,760.00       เฉพาะเจาะจง 23,760.00          นายลายฟนิ  แซ่เต๋ิน 23,760.00     เสนอราคาต่ าสุด 67/2566 ลว.1พ.ย.65
20 จ้างเหมารถรับ-ส่งนกัเรียน สาย 5 (คันที่2) 24,750.00   24,750.00       เฉพาะเจาะจง 24,750.00          นายเกาเสียว  แซ่พา่น 24,750.00     เสนอราคาต่ าสุด 68/2566 ลว.1พ.ย.65
21 จ้างเหมารถรับ-ส่งนกัเรียน สาย 6 12,100.00   12,100.00       เฉพาะเจาะจง 12,100.00          นางสาวลลิตา  ดาวุธ 12,100.00     เสนอราคาต่ าสุด 69/2566 ลว.1พ.ย.65
22 จ้างเหมารถรับ-ส่งนกัเรียน สาย 7 16,720.00   16,720.00       เฉพาะเจาะจง 16,720.00          นายสมบญุ  แซ่ฟุ้ง 16,720.00     เสนอราคาต่ าสุด 70/2566 ลว.1พ.ย.65
23 จ้างเหมาท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ช าระภาษ ีปี66 8,800.00    8,800.00         เฉพาะเจาะจง 8,800.00            เชียงแสนโฆษณา 8,800.00       เสนอราคาต่ าสุด 72/2566 ลว.1พ.ย.65
24 จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิพร้อมโครงไม้ 4,800.00    4,800.00         เฉพาะเจาะจง 4,800.00            เชียงแสนโฆษณา 4,800.00       เสนอราคาต่ าสุด 36/2566 ลว.1พ.ย.65
25 จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิ MOU รณรงค์อบุติัเหตุฯ 1,320.00    1,320.00         เฉพาะเจาะจง 1,320.00            เชียงแสนโฆษณา 1,320.00       เสนอราคาต่ าสุด 74/2566 ลว.15พ.ย.65
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วงเงินที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

หรือจะจ้าง ราคาที่เสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

26
จ้างเหมาท าปา้ยไวนลิตามโครงการบริหารจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน ป6ี6 360.00       360.00           เฉพาะเจาะจง 360.00               เชียงแสนโฆษณา 360.00         เสนอราคาต่ าสุด 75/2566 ลว.17พ.ย.65

27 จัดซ้ือวัสดุสาธิต ถังขยะเปยีก
24,600.00   24,600.00       เฉพาะเจาะจง 24,600.00          ร้านกนกสิน 24,600.00     เสนอราคาต่ าสุด 13/2566 ลว.18พ.ย.65

28 จ้างเหมาท าปา้ยหา้มท าน้ ายางตกลงบนถนน 1,200.00    1,200.00         เฉพาะเจาะจง 1,200.00            เชียงแสนโฆษณา 1,200.00       เสนอราคาต่ าสุด 77/2566 ลว.21พ.ย.65
29 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,750.00    1,750.00         เฉพาะเจาะจง 1,750.00            เวียงเกา่แอร์ 1,750.00       เสนอราคาต่ าสุด 78/2566 ลว.22พ.ย.65
30 จ้างเหมาท าใบเสร็จรับเงินเข้าเล่มเอกสาร ศพด 1,562.00    1,562.00         เฉพาะเจาะจง 1,562.00            พทิกัษช์ัยการพมิพ์ 1,562.00       เสนอราคาต่ าสุด 80/2566 ลว.22พ.ย.65
31 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่(TV) 2,300.00    2,300.00         เฉพาะเจาะจง 2,300.00            ประสงค์อเิล็กทรอนกิส์ 2,300.00       เสนอราคาต่ าสุด 82/2566 ลว.23พ.ย.65

32 จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมหอ้งรองปลัด
5,035.00    5,035.00         เฉพาะเจาะจง 5,035.00            

หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เควีซี 
คอมพวิเตอร์ 5,035.00       เสนอราคาต่ าสุด 15/2566 ลว.24พ.ย.65

33 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ เคร่ืองใส่แผ่นCD 1,270.00    1,270.00         เฉพาะเจาะจง 1,270.00            นานาสังฆภณัฑ์เคร่ืองเขียน 1,270.00       เสนอราคาต่ าสุด 12/2566 ลว.17พ.ย.65

34
จ้างเหมาตรวจเช๊คระยะตามก าหนดการบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมยานพาหนะ กษ2490 4,938.26    4,938.26         เฉพาะเจาะจง 4,938.26            บริษทั เชียงใหมเ่ฟรชมค์ิ จ ากดั 4,938.26       เสนอราคาต่ าสุด 79/2566 ลว.22พ.ย.65

289,435.26   

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง


