
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้ในรอบเดือนเมษายน  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

วันที่  30  เมษายน   2563 

ที่ งานที่จัดซือ้ วงเงินจ้าง (บาท) ราคากลาง วิธีจา้ง รายชื่อผูเ้สนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับ

คัดเลือกและ

ราคาที่จ้าง 

เหตูผลที่

คัดเลือก 

เลขที่/วันที่ ใบสั่ง

จา้ง/สัญญาจ้าง 

1 จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ 

งานสาธารณสุข 

9,416 9,416 เฉพาะเจาะจง หจก.เบบีม้ิลลช๊์

อป (ไทยแลนด์) 

หจก.เบบีม้ิลช๊์

อป (ไทยแลนด์) 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

080/2563   

1 เม.ย. 2563 

2 จัดซื้อเครื่องตบดิน 

กองชา่ง 

20,500 20,500 เฉพาะเจาะจง หจก.น าไพศาล หจก.น าไพศาล มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

081/2563     

7 เม.ย. 2563 

3 จัดซื้อครุภัณฑส์ ารวจ ไม้ 

สต๊าฟ+ล้อวัดระยะทาง 

กองชา่ง 

10,300 10,300 เฉพาะเจาะจง หจก.น าไพศาล หจก.น าไพศาล มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

082/2563   

14 ก.ค. 2563 

4 จัดซื้อวัสดุส านักงาน

ศูนย์บริการคนพิการ 

 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์

เจริญอักษร 

หจก.โรงพิมพ์

เจริญอักษร 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

083/2563   

17 เม.ย. 

2563 



5 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

กองชา่ง 

14,470 14,470 เฉพาะเจาะจง ร้านพิสิษฐ์การ

ไฟฟ้า 

ร้านพิสิษฐ์การ

ไฟฟ้า 

 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

084/2563 

20 เม.ย. 

2563 

6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใข้

ในการป้องกันและควบคุม

โรคติดตอ่  

2,757 2,757 เฉพาะเจาะจง หจก.มงคลทอง 

9999 

หจก.มงคลทอง 

9999 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

085/2563   

22.เม.ย. 

2563 

7 จัดซื้อครุภัณฑเ์พื่อใช้

ส าหรับกิจการสภาฯเก็บ

เอกสารต่างๆ 

9,800 9,800 เฉพาะเจาะจง ร้านอนันฑเมศ ร้านอนันฑเมศ มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

086/2563   

23 เม.ย. 

2563 

8 จัดซื้อครุภัณฑส์ านักงาน

เพื่อใช้เก็บเอกสาร (กอง

สวัสดิการ)  

10,400 10,400 เฉพาะเจาะจง ร้านอนันฑเมศ ร้านอนันฑเมศ มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

087/2563 

28 เม.ย.2563 

9 จัดซื้อสายไฮดรอลิกฯอัด

จารบี 

4,050 4,050 เฉพาะเจาะจง ร้านหนึ่งการช่าง ร้านหนึ่งการช่าง  มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

088/2563 

30 เม.ย.2563 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤษภาคม  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

วันที่  31 พฤษภาคม   2563 

 

 

ที่ งานที่จัดจา้ง วงเงินจ้าง (บาท) ราคากลาง วิธีจา้ง รายชื่อผูเ้สนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับ

คัดเลือกและ

ราคาที่จ้าง 

เหตูผลที่

คัดเลือก 

เลขที่/วันที่ ใบสั่ง

จา้ง/สัญญาจ้าง 

1 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 

โรงเรียนบ้านปาง 

10,510.08 10,510.08 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

บเชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

089/2563   

8 พ.ค. 2563 

2 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 

8,508.16 8,508.16 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลลา์นอนันฑ

เมศย์ 

บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

090/2563   

8 พ.ค. 2563 

3 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.

คือเวียง 

7,757.44 7,757.44 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

091/2563   

8 ส.ค. 2563 



4 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรี

ปันต้น 

3,503.36 3,503.36 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

092/2563   

8 พ.ค. 2563 

5 จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า งาน

สาธารณสุข 

21,690 21,690 เฉพาะเจาะจง หจก.ยุพินซัพ

พลายแอนด์เคม

เทค 2003 

หจก.ยุพินซัพ

พลายแอนด์เคม

เทค 2003 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

093/2563   

7 พ.ค. 2563 

6 จัดซื้อพัสดุใช้ในกิจการ

งานกองช่าง 

5,175 5,175 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์

เจริญอักษร 

หจก.โรงพิมพ์

เจริญอักษร 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

094/2563   

12.พ.ค. 2563 

7 จัดซื้อวัสดุใช้ในกิจการงาน

กองคลัง 

6,528 6,528 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์

เจริญอักษร 

หจก.โรงพิมพ์

เจริญอักษร 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

095/2563   

14 พ.ค. 

2563 

8 จัดซื้อถ่านไฟฉายและ

ปลั๊กไฟ  

2,390 2,390 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสแอนด์

เซอร์วสิคอร์เปอ

เรชั่น 

หจก.เอสแอนด์

เซอร์วสิคอร์เปอ

เรชั่น 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

096/2563 

14 พ.ค.2563 



9 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

ส านักปลัด 

2,636 2,636 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสแอนด์

เอ็นเซอร์วสิคอร์

เปอเรชั่น 

บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

097/2563  

15 พ.ค. 

2563 

10 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน

ครัว 

14,065 14,065 เฉพาะเจาะจง ร้านอยู่ดีพาณิชย์ ร้านอยู่ดีพาณิชย์ มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

098/2563  

18 พ.ค. 

2563 

11 ซือ้วัสดุส านักงานส านัก

ปลัด 

976 976 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์

เจริญอักษร 

หจก.โรงพิมพ์

เจริญอักษร 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

099/2563 

19 พ.ค.63 

12 ซือ้วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ 

ส านักปลัด 

375 375 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสแอนด์

เอ็นเซอร์วสิคอร์

ปอเรชั่น 

หจก.เอสแอนด์

เอ็นเซอร์วสิคอร์

ปอเรชั่น 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

100/2563 

19 พ.ค. 63 

13 ซือ้วัสดุส านักงาน 4,428 4,428 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์

เจริญอักษร 

หจก.โรงพิมพ์

เจริญอักษร 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

101/2563 

20 พ.ค. 63 

14 ซือ้วัสดุก่อสรา้ง 24,375 24,375 เฉพาะเจาะจง พ.พัทธ์ธีรา คอน

สตรัคชั่น 

พ.พัทธ์ธีรา คอน

สตรัคชั่น 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

102/2563 

20 พ.ค. 63 



15 ซือ้น้ ายาเคมีก าจัดยุง 

แมลงวัน ทราจจ ากัด

ลูกน้ ายุงลาย 

26,420 26,420 เฉพาะเจาะจง หจก.ยุพินซัพ

พลายแอนด์เคม

เทค 2003 

หจก.ยุพินซัพ

พลายแอดน์เคม

เทค 2003 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

103/2563 

25 พ.ค. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้ในรอบเดือนมิถุนายน  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

วันที่  30  มิถุนายน   2563 

 

 

ที่ งานที่จัดจา้ง วงเงินจ้าง (บาท) ราคากลาง วิธีจา้ง รายชื่อผูเ้สนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับ

คัดเลือกและ

ราคาที่จ้าง 

เหตูผลที่

คัดเลือก 

เลขที่/วันที่ ใบสั่ง

จา้ง/สัญญาจ้าง 

1 จัดซื้อออกซิเจน บรรจุถัง

ขนาด 1.5 คิว  

300 300 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาสาม

ชาย 

หจก.พะเยาสาม

ชาย 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

104/2563   

1 มิ.ย. 2563 

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี ซัพ

พลายโอเอ 

หจก.เอส.พี ซัพ

พลายโอเอ 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

105/2563   

10 ม.ิย. 2563 

3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน

ครัว 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาคลี

นนิ่งแอนด์

เซอร์วสิ 

หจก.พะเยาคลี

นนิ่งแอนด์

เซอร์วสิ 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

106/2563   

11 ม.ิย. 2563 



4 จัดซื้อยางรพยนต์บริสโตน

หมายเลขทะเบียน กจ 

9241 พะเยา 

25,200 25,200 เฉพาะเจาะจง ร้านอรรถพล

ยนต์ 

ร้านอรรถพล

ยนต์ 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

107/2563   

12 ม.ิย. 2563 

5 จัดซื้อวัสดะก่อสร้างบ้าน

นายปือ 

40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง หจก.มงคลทอง 

8999 

หจก.มงคลทอง 

8999 

 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

109/2563   

15 ม.ิย. 2563 

6 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

เดือน ก.ย.63โรงเรียน

บ้านปาง 

6,185.20 6,185.20 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

110/2563   

30.มิ.ย. 2563 

7 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

เดือน ก.ย.63 โรงเรยีน

บ้านโพธิ์ทอง 

4,869.20 4,869.20 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

111/2563   

30.ม.ิย. 2563 

8 จัดซื้อาหารเสริม (นม) 

เดืนอ ก.ย. 63 ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คือ

เวียง 

4,474.40 4,747.40 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

112/2563 

30 มิ.ย.2563 



9 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

เดือน ก.ย. 63 ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีปัน

ต้น 

1,842.40 1,842.40 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

113/2563 

30 มิ.ย.2563 

10 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กระจก

โค้งโพลี่คาร์บอนิค 

11,700 11,700 เฉพาะเจาะจง พะเยาเซฟตี้ พะเยาเซฟตี้ มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

114/2563 

30 ม.ิย.2563 

 


