
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้ในรอบเดือนมีนาคม  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

วันที่  31  มีนาคม   2563 

ที ่ งานที่จัดจา้ง วงเงินจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง วิธีจา้ง รายชื่อผูเ้สนราคา

และราคาที่เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับคัดเลือก

และราคาที่จ้าง 

เหตูผลที่

คัดเลือก 

เลขที่/วันที่ ใบสั่ง

จา้ง/สัญญาจ้าง 

1 วัสดุหน้ากากอนามัย 3,800 3,800 เฉพาะเจาะจง ร้านพะเยาใจกว้าง ร้านพะเยาใจกว้าง มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

061/2563      

10 มี.ค. 2563 

2 อาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

เดือนเมษายน 2563 

9,149.40 9,149.40 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรช

มิลค ์

บ.เชยีงใหม่เฟรช

มิลค ์

มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

062/2563     

13 ม.ีค. 2563 

3 อาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนบ้านปางเดือน

เมษายน 2563 

11,260.80 11,260.80 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรช

มิลค ์

บ.เชยีงใหม่เฟรช

มิลค ์

อาหารเสริม 

(นม) บ้านปาง 

063/2563     

13 ม.ีค. 2563 

4 อาหารเสริม (นม) ศูนย์ฯ 

อบต.คือเวียง เดือน

เมษายน 2563 

5,935.16 5,935.16 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรช

มิลค ์

บ.เชยีงใหม่เฟรช

มิลค ์

มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

064/2563     

13 ม.ีค. 2563 

5 อาหารเสริม (นม) ศูนย์ฯ 

วัดศรีปันต้น เดือนเมษายน 

2563 

4,222.80 4,222.80 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรช

มิลค ์

บ.เชยีงใหม่เฟรช

มิลค ์

มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

065/2563     

13 ม.ีค. 2563 

6 เครื่องส ารองไฟ 2 เครื่อง 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง ดอกค าใต้

คอมพิวเตอร์ 

ดอกค าใต้

คอมพิวเตอร์ 

มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

066/2563   

13 มี.ค. 2563 

7 ซือ้ไฟฉาย 5 ท่อน 690 690 เฉพาะเจาะจง ร้านอันวา ร้านอันวา มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

067/2563   

13 มี.ค. 2563 



8 วัสดุก่อสรา้ง  4,165 4,165 เฉพาะเจาะจง อรภัณฑ์ซุปเปอร์

เวย ์

อรภัณฑ์ซุปเปอร์

เวย ์

มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

068/2563 

13 ม.ีค. 2563 

9 ซือ้พานพุม่วันท้องถิ่นไทย 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ดอกไม้ป้าฮอม ดอกไม้ป้าฮอม มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

069/2563 

16 มี.ค. 2563 

10 อุปกรณ์กิจกรรมวัน

ท้องถิ่นไทย 

1,822 1,822 เฉพาะเจาะจง ร้านอยู่ดีพาณิชย์ ร้านอยู่ดีพาณิชย์ มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

070/2563 

16 มี.ค. 2563 

11 ซือ้ท่อระบายน้ า 41 ท่อน 7,420 7,420 เฉพาะเจาะจง อรภัณฑ์ซุปเปอร์

เวย ์

อรภัณฑ์ซุปเปอร์

เวย ์

มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

071/2563 

23 มี.ค.2563 

12 ซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,110 2,110 เฉพาะเจาะจง ดอกค าใต้

คอมพิวเตอร์ 

ดอกค าใต้

คอมพิวเตอร์ 

มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

072/2563 

23 มี.ค.2563 

13 โต๊ะเก้าอีส้ านักงาน  7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง อนันฑเมศย์ อนันฑเมศย์ มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

074/2563 

24 มี.ค.2563 

14 วัสดุส านักงาน 4,428 4,428 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เจรญิ

อักษร 

โรงพิมพ์เจรญิ

อักษร 

มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

075/2563 

25 มี.ค.2563 

16 ซือ้แอลกอฮอล์เจลพร้อม

ขวด 

7,100 7,100 เฉพาะเจาะจง เธียรแก้วเภสัช เธียรแก้วเภสัช มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

074/2563 

27 มี.ค.2563 

 

 



17 ซือ้น้ ายาฆ่าเชือ้เดทตอล  1,900 1,900 เฉพาะเจาะจง ร้านอยู่ดีพาณิชย์ ร้านอยู่ดีพาณิชย์ มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

077/2563 

27 มี.ค.2563 

18 ซือ้วัสดุตัดเย็บหนา้กาก

อนามัย 

45,225 45,225 เฉพาะเจาะจง ร้านแวว ร้านแวว มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

078/2563 

31 ม.ีค. 2563 

19 ซือ้วัสดุตัดเย็บหนา้กาก

อนามัย 

17,776 17,775 เฉพาะเจาะจง ร้านแวว ร้านแวว มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

079/2563 

31 ม.ีค. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ์   2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

วันที่  28  กุมภาพันธ์   2563 

 

ที ่  

รายการพัสดุ 

เงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซือ้ ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับ

คัดเลือกและ

ราคาที่จ้าง 

เหตูผลที่คัดเลือก เลขที่/วันที่ ใบสั่ง

ซือ้/สัญญาซือ้ 

1 ซือ้วัสดุส านักงาน 674 675 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เจรญิอักษร โรงพิมพ์เจรญิ

อักษร 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

045/2563 

3 ก.พ. 2562 

2 ซือ้อุปกรณ์ระบบ

อินเทอร์เน็ต 

2,086 2,086 เฉพาะเจาะจง บ. ที.โอ.ที. จ ากัด

(มหาชน) 

บ. ที.โอ.ที. 

จ ากัด(มหาชน) 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

046/2563 

3 ก.พ. 2562 

3 ซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,330 1,330 เฉพาะเจาะจง ดอกค าใต้คอมพิวเตอร์ ดอกค าใต้

คอมพิวเตอร์ 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

047/2563 

6 ก.พ. 2562 

4 ซือ้รถเข็น 1 ล้อ 1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลทอง ร้านมงคลทอง มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

048/2563 

6 ก.พ. 2562 

5 ซือ้วัสดุส านักงาน 3}900 3}900 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เจรญิอักษร โรงพิมพ์เจรญิ

อักษร 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

049/2563 

6 ก.พ. 2562 

6 ซือ้คอมพิวเตอร์ 16,280 16,280 เฉพาะเจาะจง บ.โกลด์พี.ซี.เน็ตเวิร์ค

จ ากัด 

บ.โกลด์พี.ซี.

เน็ตเวิรค์จ ากัด 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

050/2563 

12 ก.พ. 2562 

7 ซือ้เครื่องส ารองไฟ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง บ.โกลด์พี.ซี.เน็ตเวิร์ค

จ ากัด 

บ.โกลด์พี.ซี.

เน็ตเวิรค์จ ากัด 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

051/2563 

12 ก.พ. 2562 

8 ซือ้วัสดุงานบ้านงานครัว 10,770 10,770 เฉพาะเจาะจง ร้านอยู่ดีพาณิชย์ ร้านอยู่ดี

พาณชิย์ 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

052/2563 

17ก.พ. 2562 

 



ที ่  

รายการพัสดุ 

เงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซือ้ ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับ

คัดเลือกและ

ราคาที่จ้าง 

เหตูผลที่คัดเลือก เลขที่/วันที่ ใบสั่ง

ซือ้/สัญญาซือ้ 

9 ซือ้วัสดุรักษารถยนต์ 3,300 3,300 เฉพาะเจาะจง หจก.ศริิประดับยนต์ หจก.ศริิ

ประดับยนต์ 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

053/2563 

21 ก.พ. 2562 

10 ซือ้เครื่องท าน้ าเย็น 2 

เครื่อง 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาน าไพศาล หจก.พะเยาน า

ไพศาล 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

054/2563 

21 ก.พ. 2562 

11 ซือ้เครื่องเป่าลม 2 

เครื่อง 

16,800 16,800 เฉพาะเจาะจง คารม์ินมาร์เกตติ้ง คารม์ินมาร์

เกตติง้ 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

055/2563 

26 ก.พ. 2562 

12 ซือ้โต๊ะ เก้าอีส้ านักงาน 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง อนันฑเมศย์ อนันฑเมศย์ มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

056/2563 

27 ก.พ 2562 

13 อาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนบ้านปางเดือน

มีนาคม 2563 

6,948.48 6,948.48 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรชมิลค์ บ.เชยีงใหม่

เฟรชมลิค์ 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

057/2563     

28 ก.พ 2562 

14 อาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

เดือนมนีาคม 2563 

5,645.64 5,645.64 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรชมิลค์ บ.เชยีงใหม่

เฟรชมลิค์ 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

058/2563     

28 ก.พ 2562 

15 อาหารเสริม (นม) ศูนย์ฯ 

อบต.คือเวียง เดือน

มีนาคม 2563 

5,935.16 5,935.16 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรชมิลค์ บ.เชยีงใหม่

เฟรชมลิค์ 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

059/2563     

28 ก.พ 2562 

16 อาหารเสริม (นม) ศูนย์ฯ 

วัดศรีปันต้น เดือน

มีนาคม 2563 

2,605.68 2,605.68 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรชมิลค์ บ.เชยีงใหม่

เฟรชมลิค์ 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

060/2563     

28 ก.พ 2562 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มกราคม   2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

วันที่  31  มกราคม   2563 

 

ที ่  

รายการพัสดุ 

เงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซือ้ ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับ

คัดเลือกและ

ราคาที่จ้าง 

เหตูผลที่คัดเลือก เลขที่/วันที่ ใบสั่ง

ซือ้/สัญญาซือ้ 

1 ซือ้วัสดุส านักงาน 674 675 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เจรญิอักษร โรงพิมพ์เจรญิ

อักษร 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

045/2563 

3 ก.พ. 2562 

2 ซือ้อุปกรณ์ระบบ

อินเทอร์เน็ต 

2,086 2,086 เฉพาะเจาะจง บ. ที.โอ.ที. จ ากัด

(มหาชน) 

บ. ที.โอ.ที. 

จ ากัด(มหาชน) 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

046/2563 

3 ก.พ. 2562 

3 ซือ้วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,330 1,330 เฉพาะเจาะจง ดอกค าใต้คอมพิวเตอร์ ดอกค าใต้

คอมพิวเตอร์ 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

047/2563 

6 ก.พ. 2562 

4 ซือ้รถเข็น 1 ล้อ 1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลทอง ร้านมงคลทอง มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

048/2563 

6 ก.พ. 2562 

5 ซือ้วัสดุส านักงาน 3}900 3}900 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เจรญิอักษร โรงพิมพ์เจรญิ

อักษร 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

049/2563 

6 ก.พ. 2562 

6 ซือ้คอมพิวเตอร์ 16,280 16,280 เฉพาะเจาะจง บ.โกลด์พี.ซี.เน็ตเวิร์ค

จ ากัด 

บ.โกลด์พี.ซี.

เน็ตเวิรค์จ ากัด 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

050/2563 

12 ก.พ. 2562 

7 ซือ้เครื่องส ารองไฟ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง บ.โกลด์พี.ซี.เน็ตเวิร์ค

จ ากัด 

บ.โกลด์พี.ซี.

เน็ตเวิรค์จ ากัด 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

051/2563 

12 ก.พ. 2562 

8 ซือ้วัสดุงานบ้านงานครัว 10,770 10,770 เฉพาะเจาะจง ร้านอยู่ดีพาณิชย์ ร้านอยู่ดี

พาณชิย์ 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

052/2563 

17ก.พ. 2562 

 

ที ่  เงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซือ้ ชื่อผู้เสนอราคาและ ผูท้ี่ได้รับ เหตูผลที่คัดเลือก เลขที่/วันที่ ใบสั่ง



รายการพัสดุ ราคาที่เสนอ คัดเลือกและ

ราคาที่จ้าง 

ซือ้/สัญญาซือ้ 

9 ซือ้วัสดุรักษารถยนต์ 3,300 3,300 เฉพาะเจาะจง หจก.ศริิประดับยนต์ หจก.ศริิ

ประดับยนต์ 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

053/2563 

21 ก.พ. 2562 

2 ซือ้เครื่องท าน้ าเย็น 2 

เครื่อง 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาน าไพศาล หจก.พะเยาน า

ไพศาล 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

054/2563 

21 ก.พ. 2562 

3 ซือ้เครื่องเป่าลม 2 

เครื่อง 

16,800 16,800 เฉพาะเจาะจง คารม์ินมาร์เกตติ้ง คารม์ินมาร์

เกตติง้ 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

055/2563 

26 ก.พ. 2562 

4 ซือ้โต๊ะ เก้าอีส้ านักงาน 9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง อนันฑเมศย์ อนันฑเมศย์ มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

056/2563 

27 ก.พ 2562 

5 อาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนบ้านปางเดือน

มีนาคม 2563 

6,948.48 6,948.48 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรชมิลค์ บ.เชยีงใหม่

เฟรชมลิค์ 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

057/2563     

28 ก.พ 2562 

6 อาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนบ้านโพธิทอง

เดือนมนีาคม 2563 

5,645.64 5,645.64 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรชมิลค์ บ.เชยีงใหม่

เฟรชมลิค์ 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

058/2563     

28 ก.พ 2562 

7 อาหารเสริม (นม) ศูนย์ฯ 

อบต.คือเวียง เดือน

มีนาคม 2563 

5,935.16 5,935.16 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรชมิลค์ บ.เชยีงใหม่

เฟรชมลิค์ 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

059/2563     

28 ก.พ 2562 

8 อาหารเสริม (นม) ศูนย์ฯ 

วัดศรีปันต้น เดือน

มีนาคม 2563 

2,605.68 2,605.68 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรชมิลค์ บ.เชยีงใหม่

เฟรชมลิค์ 

มีคุณสมบัติตรงตาม

ร่างขอบเขตงาน 

060/2563     

28 ก.พ 2562 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ที่ 

 

 

งานที่จัดจา้ง วงเงินจ้าง (บาท) ราคากลาง วิธีจา้ง รายชื่อผูเ้สนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับ

คัดเลือกและ

ราคาที่จ้าง 

เหตูผลที่

คัดเลือก 

เลขที่/วันที่ ใบสั่ง

จา้ง/สัญญาจ้าง 

1 จา้งเหมาบริการรักษา

ความปลอดภัย 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญเรทร์  

ปิงยศ 

นายบุญเรทร์  

ปิงยศ 

 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

052/2562 

2 ม.ค. 2562 

2 จา้งเหมาเก็บขนขยะ หมู่

ที่ 1-9 ต.คอืเวียง 

20,500 20,500 เฉพาะเจาะจง นายบุญเท่ง  

เผา่ใจมา 

นายบุญเท่ง  

เผา่ใจมา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

053/2562 

2 ม.ค. 2562 

3 จา้งเหมาส ารวจข้อมูล

แผนที่ภาษี 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภัสรา  

ล าพูน 

น.ส.สุภัสรา  

ล าพูน 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

054/2562 

2 ม.ค. 2562 

4 จา้งเหมาแรงงานเผาขยะ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางทิพย์  ปิงยศ นางทิพย์ ปิงยศ มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

055/2562 

2 ม.ค. 2562 

5 จา้งเหมาแรงงานเผาขยะ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายแสงคาร  

ไขยปัญญา 

นายแสงคาร  

ไขยปัญญา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

056/2562 

2 ม.ค. 2562 

6 จา้งเหมาท าความ

สะอาดศูนย์ฯ อบต. 

 

 

 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางเหลี่ยน  

นันตา 

นางเหลี่ยน 

นันตา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 
 

057/2562 

2 ม.ค. 2562 

7 จา้งเหมาท าความ 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางบัวผัด  นางบัวผัด  มีคุณสมบัติ 058/2562 



สะอาดส านักงาน วรกูล วรกูล ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

2 ม.ค. 2562 

8 จา้งเหมาปฏิบัติงาน

ป้องกันฯ 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิคุณ  

นันตา 

นายสิทธิคุณ  

นันตา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

059/2562 

2 ม.ค. 2562 

9 จา้งเหมาบริการเช่า

เครื่องพมิพ์คอมพิวเตอร์ 

จ านวน 3 เครื่อง 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา       

ดูการดี 

นายวิทยา             

ดูการดี 

 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

059.1/2562 

2 ม.ค. 2562 

10 จา้งเหมาปฏิบัติงาน

ป้องกันฯ 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายภานุพงษ์  

เผา่ใจมา 

นายภานุพงษ์  

เผา่ใจมา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

060/2562 

2 ม.ค. 2562 

11 จา้งเหมาปฏิบัติงาน

ป้องกันฯ 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์นรนิทร์  

อินปัญญา 

นายศักดิ์นรนิทร์  

อินปัญญา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

061/2562 

2 ม.ค. 2562 

12 จา้งเหมาเพื่อปฏิบัติงาน

กองคลัง 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวีระชัย 

เรือนสอน 

นายวีระชัย 

เรือนสอน 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

062/2562 

2 ม.ค. 2562 

13 จา้งเหมาผูป้ฏิบัติการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์  

กาญจนวิสุทธิ ์

นายจักรพงษ์  

กาญจนวิสุทธิ ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

063/2562 

2 ม.ค. 2562 

14 จา้งเหมาปฏิบัติงาน

ป้องกันฯ 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา   

เผา่เต็ม 

นายยุทธนา   

เผา่เต็ม 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

 
 

064/2562 

2 ม.ค. 2562 

15 จา้งเหมาเจ้าหน้าที่ 11,500 11,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรภมิล  น.ส.พรภมิล  จา้งเหมา 065/2562 



ประจ าศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วม อปท.ฯ 

ปินใจรักษา ปินใจรักษา เจ้าหน้าที่

ประจ าศูนย์

ปฏิบัติการร่วม 

อปท.ฯ 

2 ม.ค. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม   2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

วันที่  31  ตุลาคม   2562 

ที ่  

รายการพัสดุ 

เงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซือ้ ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ราคาที่จัดซือ้ เหตุผลที่ซือ้ เลขที่/วันที่ 

ใบสั่งซื้อ/

สัญญาซือ้ 

1 จา้งเหมาเพื่อปฏิบัติงานกอง

คลัง 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวีระชัย เรือนสอน นายวีระชัย เรือน

สอน 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

001/2563 

1  ต.ค.  62 

2 จา้งเหมาท าความสะอาดศูนย์ฯ 

อบต. 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางเหลี่ยน  

นันตา 

นางเหลี่ยน 

นันตา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 
 

002/2563 

1 ต.ค. 2562 

3 จา้งเหมาท าความสะอาด

ส านักงาน 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางบัวผัด  

วรกูล 

นางบัวผัด  

วรกูล 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 
 

003/2563 

1 ต.ค. 2562 

4 จา้งเหมาส ารวจข้อมูลแผนที่

ภาษี 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภัสรา  ล าพูน น.ส.สุภัสรา  

ล าพูน 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

004/2563 

1 ต.ค. 2562 

5 จา้งเหมาแรงงานเผาขยะ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางทิพย์  ปิงยศ นางทิพย์ ปิงยศ มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

005/2563 

1 ต.ค. 2562 

6 จา้งเหมาแรงงานเผาขยะ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายแสงคาร  ไขย

ปัญญา 

นายแสงคาร  

ไขยปัญญา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

006/2562 

1 ต.ค. 2562 



ขอบเขตงาน 
 

 

7 

จา้งเหมาเก็บขนขยะ หมู่ที่ 1-9 

ต.คือเวียง 

20,500 20,500 เฉพาะเจาะจง นายบุญเท่ง  เผ่าใจมา นายบุญเท่ง  เผ่า

ใจมา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

007/2563 

1 ต.ค.2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อประจ าเดือน มกราคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

วันที่  31  มกราคม 2562 

 

ที ่  

รายการพัสดุ 

เงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซือ้ ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ราคาที่จัดซือ้ เหตุผลที่ซือ้ เลขที่/วันที่ ใบสั่ง

ซือ้/สัญญาซือ้ 

1 จัดซื้อของรางวัลส าหรับงานวัน

เด็กแหง่ชาติ ปี 2562 

8,700 8,700 เฉพาะเจาะจง ร้านสบายซุปเปอร์ 8,700  030/2562 

8 ม.ค. 2562 

2 จัดซื้อออกซิเจน จ านวน 3 ถัง 300 300 เฉพาะเจาะจง หจก.สามชาย 300  31/2562 

16 ม.ค. 2562 

3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 7 

รายการ (ส านักปลัด) 

2,511 2,511 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพเ์จริญ

อักษร 

2,511  32/2562 

16 ม.ค. 2562 

4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ลา้งรถยนต์ 1,650 1,650 เฉพาะเจาะจง ร้านศริิประดับยนต์ 1,650  033/2562 

16 ม.ค. 2562 

5 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 17 

รายการ 

4,516 4,516 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพเ์จริญ

อักษร 

4,516  034/2562 

16 ม.ค. 2562 

6 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนบ้านปาง 41 คน 

5,125.82 5,125.82 เฉพาะเจาะจง บ. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค์ 5,125.82  035/2562 

31 ม.ค. 2562 

7 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนโพธ์ทอง 34 คน 

4,250.68 4,250.68 เฉพาะเจาะจง บ. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค์ 4,250.68  036/2562 

31 ม.ค. 2562 

8 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์ฯ 

อบต.คือเวียง 44 คน 

5,500.88 5,500.88 เฉพาะเจาะจง บ. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค์ 5,500.88  037/2562 

31 ม.ค. 2562 

9 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์ฯ 

วัดศรีปันต้น 23 คน 

2,875.46 2,875.46 เฉพาะเจาะจง บ. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค์ 2,875.46  038/2562 

31 ม.ค. 2562 

 

 



 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจา้งในรอบเดือน ตุลาคม   2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

วันที่  31  ธันวาคม   2561 

 

ที่ งานที่จัดจา้ง วงเงินจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง วิธีจา้ง รายชื่อผูเ้สนอราคา

และราคาที่เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับ

คัดเลือกและ

ราคาที่จ้าง 

เหตูผลที่

คัดเลือก 

เลขที/่วันที่ ใบสั่ง

จา้ง/สัญญาจ้าง 

1 จา้งเหมาบริการท า

พานพุม่วันชาติ(ส านัก

ปลัด) 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี สมศรี 

ราคาเนอ 1,000 บาท 

นางเพ็ญศรี

สมศรี 

                 

มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

043/2562 

4 ธ.ค 2561 

2 จา้งเหมาตรวจเช็ค

สภาพการใชง้าน รถตู้ 

(กองการศกึษา) 

2,720 2,720 เฉพาะเจาะจง นายไกรรัตน์ ไชยคิด 

ราคาที่เสนอ 2,720 

บาท 

นายไกรรัตน์ 

ไชยคิด 

 

มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

044/2562 

11 ธ.ค. 2561  

3 จา้งเหมาซ่อม

เครื่องพมิพ์ (งาน

ป้องกัน) 

3,490 3,490 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสซัพพลาย โอ. 

เอ. ราคาที่เสนอ 

3,490 

หจก.เอสซัพ

พลาย โอ. เอ. 

มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

045/2562 

11 ธ.ค. 2561 

4 จา้งเหมาซ่อมรถกู้ชีพ 

กู้ภัย อบต.คือเวียง 

750 750 เฉพาะเจาะจง นายไกรรัตน์ ไชยคิด

ราคาที่เสนอ 750 

บาท 

นายไกรรัตน์ 

ไชยคิด 

 

มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

046/2562 

11 ธ.ค. 2561  

5 จา้งเหมาปรับปรุงวาง

ท่อระบายคอนกรีตม.4 

6,915.89 6,915.89 เฉพาะเจาะจง นายฉวงค์ ธิสนุก ราคา

ที่เสนอ 6,915.89 

บาท 

นายฉวงค์ ธิสนุก มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

047/2562 

11 ธ.ค. 2561 



6 

 

จา้งเหมาซ่อม

คอมพิวเตอร์(งาน ส.ป) 

300 

 

300 

 

เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านดอกค าใต้ คอมฯ 

ราคาที่เสนอ 300บาท 

ร้านดอกค าใต้ 

คอมฯ 

มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต 

048/2562 

13 ธ.ค. 2561 

ที่  

งานที่จัดจา้ง 

วงเงินจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง วิธีจา้ง 

 

 

 

ผูเ้สนอราคาและราคา

ที่เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับตัด

เลือก และราคา

ที่จ้าง 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

 

 

เลขที่/วันที่ใบจา้ง 

สัญญาจา้ง 

 

7 จา้งเหมาท าตรายาง 

ส านักปลัด จ านวน 3 

รายการ 

540 

 

 

540 

 

 

เฉพาะเจาะจง หจก. โรงพมิพ์เจรญิ

อักษร 

หจก. โรงพมิพ์

เจริญอักษร 

มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

 
 

071/2562 

2 ธ.ค. 2562 

 

8 จา้งเหมาซ่อมแซม

รถบรรทุกน้ า

อเนกประสงค์ 

800 800 เฉพาะเจาะจง ร้านศักดิ์การไฟฟ้า ร้านศักดิ์การ

ไฟฟ้า 

มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

072/2562 

2 ธ.ค. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจา้งประจ าเดือน กุมภาพันธ์   2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

วันที่  28  กุมภาพันธ์   2562 

ที่ 

 

 

งานที่จัดจา้ง วงเงินจ้าง (บาท) ราคากลาง วิธีจา้ง รายชื่อผูเ้สนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับ

คัดเลือกและ

ราคาที่จ้าง 

เหตูผลที่

คัดเลือก 

เลขที่/วันที่ ใบสั่ง

จา้ง/สัญญาจ้าง 

1 เชา่เครื่องถ่ายเอกสาร

ประจ าศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วม อปท.ฯ  

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสซัพ

พลายโอเอ 

หจก.เอสซัพ

พลายโอเอ 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

0073/2562 

1 ก.พ. 2562  

2 จา้งเหมาเจ้าหน้าที่

ประจ าศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วม อปท.ฯ 

11,500 11,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรภมิล  

ปินใจรักษา 

น.ส.พรภมิล  

ปินใจรักษา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

074/2562 

1 ก.พ. 2562 

3 จา้งเหมาผูป้ฏิบัติการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์  

กาญจนวิสุทธิ ์

นายจักรพงษ์  

กาญจนวิสุทธิ ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

075/2562 

1 ก.พ. 2562 

4 จา้งเหมาปฏิบัติงาน

ป้องกันฯ 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา   

เผา่เต็ม 

นายยุทธนา   

เผา่เต็ม 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

076/2562 

1 ก.พ. 2562 

5 จา้งเหมาปฏิบัติงาน

ป้องกันฯ 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิคุณ  

นันตา 

นายสิทธิคุณ  

นันตา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

077/2562 

1 ก.พ. 2562 

6 จา้งเหมาปฏิบัติงาน

ป้องกันฯ 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายภานุพงษ์  

เผา่ใจมา 

นายภานุพงษ์  

เผา่ใจมา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 
 

078/2562 

1 ก.พ. 2562 

7 จา้งเหมาปฏิบัติงาน 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์นรนิทร์  นายศักดิ์นรนิทร์  มีคุณสมบัติ 079/2562 



ป้องกันฯ อินปัญญา อินปัญญา ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

1 ก.พ. 2562 

8 จา้งเหมาบริการรักษา

ความปลอดภัย 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญเรทร์  

ปิงยศ 

นายบุญเรทร์  

ปิงยศ 

 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

080/2562 

1 ก.พ. 2562 

9 จา้งเหมาเก็บขนขยะ หมู่

ที่ 1-9 ต.คอืเวียง 

20,500 20,500 เฉพาะเจาะจง นายบุญเท่ง  

เผา่ใจมา 

นายบุญเท่ง  

เผา่ใจมา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

081/2562 

1 ก.พ. 2562 

10 จา้งเหมาแรงงานเผาขยะ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางทิพย์  ปิงยศ นางทิพย์ ปิงยศ มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

082/2562 

1 ก.พ. 2562 

11 จา้งเหมาแรงงานเผาขยะ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายแสงคาร  

ไขยปัญญา 

นายแสงคาร  

ไขยปัญญา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

083/2562 

1 ก.พ. 2562 

12 จา้งเหมาส ารวจข้อมูล

แผนที่ภาษี 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภัสรา  

ล าพูน 

น.ส.สุภัสรา  

ล าพูน 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

 
 

084/2562 

1 ก.พ. 2562 

13 จา้งเหมาท าความ

สะอาดส านักงาน 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางบัวผัด  

วรกูล 

นางบัวผัด  

วรกูล 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

085/2562 

1 ก.พ. 2562 

14 จา้งเหมาท าความ

สะอาดศูนย์ฯ อบต. 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางเหลี่ยน  

นันตา 

นางเหลี่ยน 

นันตา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 
 

086/2562 

1 ก.พ. 2562 



15 จา้งเหมาเพื่อปฏิบัติงาน

กองคลัง 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวีระชัย 

เรือนสอน 

นายวีระชัย 

เรือนสอน 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

087/2562 

1 ก.พ. 2562 

16 จา้งเหมาท าตรายางปั้ม

เอกสาร (กองช่าง) 

760 760 เฉพาะเจาะจง หจก. โรงพมิพ์

เจริญอักษร 

หจก. โรงพมิพ์

เจริญอักษร 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

088/2562 

4 ก.พ. 2562  

17 จา้งเหมาซ่อมแซมคอมฯ 

เครื่องส ารองไฟ 

1,980 1,980 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสซัพ

พลายโอเอ 

หจก.เอสซัพ

พลายโอเอ 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

089/2562 

4 ก.พ. 2562  

18 จา้งเหมาท าตรายางปั้ม

เอกสาร (กองคลัง) 

1,080 1,080 เฉพาะเจาะจง หจก. โรงพมิพ์

เจริญอักษร 

หจก. โรงพมิพ์

เจริญอักษร 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

090/2562 

4 ก.พ. 2562 

19 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล

โครงการปั่นจักรยาน

ต้านยาเสพติด 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี.ทู.เอ ร้าน ดี.ทู.เอ มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

091/2562 

8 ก.พ. 2562 

20 จา้งเหมาเช่าเครื่องเสียง

พร้อมรถประชาสัมพันธ์ 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญมี นันตา นายบุญมี นันตา มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

092/2562 

8 ก.พ. 2562 

21 

 

 

 

 

 

จา้งเหมาซ่อมแซมถนน 

ม. 7 เทยางมะตอย

ส าเร็จรูป 

 

 

จา้งเหมาท าป้ายไวนิล

1,890 

 

 

 

 

500 

1,890 

 

 

 

 

500 

เฉพาะเจาะจง 

 

 

 

 
 

นายศรีสุข  

ไชยปัญญา  

 

 

 

ร้านเบญจา 

นายศรีสุข  

ไชยปัญญา 

 

 

 

ร้านเบญจา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

 

 

มีคุณสมบัติ

093/2562 

12 ก.พ. 2562 

 

 

 

094/2562 



22 โครงการจัดเก็บภาษี

นอกสถานที่ ปี 2562 

ร้านเบญจา ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

13 ก.พ.2562 

23 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

แก้ไขปัญหามลพิษจาก

หมอกควัน ฝุน่ละออง 

780 780 เฉพาะเจาะจง ร้านนายปริน้ติง้ 

แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง 

ร้านนายปริน้ติง้ 

แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

095/2562 

21 ก.พ. 2562 

24 จา้งเหมาบริการ

ซ่อมแซมประตูและ

หนา้ต่างอาคารหอ้ง

ประชุมและส านักงาน 

อบต. 

9,600 9,600 เฉพาะเจาะจง นายโฆษิต       

ศติิสาร 

นายโฆษิต       

ศติิสาร 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

096/2562 

21 ก.พ. 2562 

25 จา้งเหมาท าป้ายกระดาน

ไม้อัด มโีครง ขาตั้ง 

พร้อมคา่ขนส่ง 

34,000 34,000 เฉพาะเจาะจง นายวทัญญู   

เตชะวงค์ 

นายวทัญญู 

เตชะวงค์ 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

097/2562 

21 ก.พ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

วันที่  28  กุมภาพันธ์ 2562 

 

ที ่  

รายการพัสดุ 

เงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซือ้ ชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ราคาที่จัดซือ้ เหตุผลที่ซือ้ เลขที่/วันที่ ใบสั่ง

ซือ้/สัญญาซือ้ 

1 จัดซื้อยางมะตอยส าเร็จรูป 

จ านวน 100 ถุง  

12,500 12,500 เฉพาะเจาะจง หจก.มงคลทอง 

8999 

12,500  039/2562 

5 ก.พ. 2562 

2 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง หจก.น าไพศาล  2,500  040/2562 

6 ก.พ. 2562 

3 จัดซื้อวัสดุวัสดุคอมฯหมกึเติม

ชนิดขวด (กองคลัง) 

750 750 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลด์พีซี จ ากัด 750  041/2562 

7 ก.พ. 2562 

4 จัดซื้อวัสดุวัสดุคอมฯหมกึเติม

ชนิดขวด (กองช่าง) 

750 750 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลด์พีซี จ ากัด 750  042/2562 

7 ก.พ. 2562 

5 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ

(ส านักปลัด) 

21,350 21,350 เฉพาะเจาะจง หจก.มงคลทอง 

8999 

21,350  043/2562 

22 ก.พ.2562 

6 จัดซื้อวิทยาศาสตรห์รอื

การแพทย์ 6 รายการ 

4,660 4,660 เฉพาะเจาะจง ร้านเธียรแก้วเภสัช 4,600  044/2562 

22 ก.พ.2562 

7 จัดซื้อวัสดุส านักงาน (ส านัก

ปลัด) 6 รายการ 

1,530 1,530 เฉพาะเจาะจง หจก. โรงพมิพ์เจรญิ

อักษร 

      1530  045/2562 

22 ก.พ.2562 

8 จัดซื้อวัสดุก่อสรา้ง 2 รายการ

(ช่าง) 

560 560 เฉพาะเจาะจง หจก.มงคลทอง 

8999 

560  046/2562 

25 ก.พ.2562 

 

 

 



 

6 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนบ้านปาง 41 คน 

5,125.82 5,125.82 เฉพาะเจาะจง บ. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค์ 5,665.38  047/2562 

28 ก.พ.2562 

7 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนโพธ์ทอง 34 คน 

4,250.68 4,250.68 เฉพาะเจาะจง บ. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค์ 4,698.12  048/2562 

28 ก.พ.2562 

8 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์ฯ 

อบต.คือเวียง 44 คน 

5,500.88 5,500.88 เฉพาะเจาะจง บ. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค์ 6,079.92  049/2562 

28 ก.พ.2562 

9 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์ฯ 

วัดศรีปันต้น 23 คน 

2,875.46 2,875.46 เฉพาะเจาะจง บ. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค์ 3,178.14  050/2562 

28 ก.พ.2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 เชา่เครื่องถ่ายเอกสาร

ประจ าศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วม อปท.ฯ 

2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสซัพ

พลายโอเอ 

หจก.เอสซัพ

พลายโอเอ 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

098/2562 

28 ก.พ.2562 

27 จา้งเหมาเจ้าหน้าที่

ประจ าศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วม อปท.ฯ 

11,500 11,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.พรภมิล  

ปินใจรักษา 

น.ส.พรภมิล  

ปินใจรักษา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

099/2562 

28 ก.พ. 2562 

28 จา้งเหมาผูป้ฏิบัติการ

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์  

กาญจนวิสุทธิ ์

นายจักรพงษ์  

กาญจนวิสุทธิ ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

100/2562 

28 ก.พ. 2562 

29 จา้งเหมาปฏิบัติงาน

ป้องกันฯ 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา   

เผา่เต็ม 

นายยุทธนา   

เผา่เต็ม 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

101/2562 

28 ก.พ. 2562 

30 จา้งเหมาปฏิบัติงาน

ป้องกันฯ 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิคุณ  

นันตา 

นายสิทธิคุณ  

นันตา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

102/2562 

28 ก.พ. 2562 

31 จา้งเหมาปฏิบัติงาน

ป้องกันฯ 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายภานุพงษ์  

เผา่ใจมา 

นายภานุพงษ์  

เผา่ใจมา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 
 

103/2562 

28 ก.พ. 2562 

32 จา้งเหมาปฏิบัติงาน

ป้องกันฯ 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์นรนิทร์  

อินปัญญา 

นายศักดิ์นรนิทร์  

อินปัญญา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

104/2562 

28 ก.พ. 2562 

33 จา้งเหมาบริการรักษา

ความปลอดภัย 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายบุญเรทร์  

ปิงยศ 

นายบุญเรทร์  

ปิงยศ 

 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

105/2562 

28 ก.พ. 2562 



34 จา้งเหมาเก็บขนขยะ หมู่

ที่ 1-9 ต.คอืเวียง 

20,500 20,500 เฉพาะเจาะจง นายบุญเท่ง  

เผา่ใจมา 

นายบุญเท่ง  

เผา่ใจมา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

106/2562 

28 ก.พ. 2562 

36 จา้งเหมาแรงงานเผาขยะ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางทิพย์  ปิงยศ นางทิพย์ ปิงยศ มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

107/2562 

28 ก.พ. 2562 

37 จา้งเหมาแรงงานเผาขยะ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายแสงคาร  

ไขยปัญญา 

นายแสงคาร  

ไขยปัญญา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 
 

108/2562 

28 ก.พ. 2562 

38 จา้งเหมาส ารวจข้อมูล

แผนที่ภาษี 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภัสรา  

ล าพูน 

น.ส.สุภัสรา  

ล าพูน 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

109/2562 

28 ก.พ. 2562 

39 จา้งเหมาท าความ

สะอาดส านักงาน 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางบัวผัด  

วรกูล 

นางบัวผัด  

วรกูล 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

110/2562 

28 ก.พ. 2562 

40 จา้งเหมาท าความ

สะอาดศูนย์ฯ อบต. 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางเหลี่ยน  

นันตา 

นางเหลี่ยน 

นันตา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 
 

111/2562 

28 ก.พ. 2562 

41 จา้งเหมาเพื่อปฏิบัติงาน

กองคลัง 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายวีระชัย 

เรือนสอน 

นายวีระชัย 

เรือนสอน 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

 

 

 

112/2562 

28 ก.พ. 2562 



42 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล

ประชาสัมพันธ์ป้องกัน

หมอกควันและไฟป่า 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง ร้านดี.ทู.เอ ร้านดี.ทู.เอ มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

113/2562 

28 ก.พ. 2562 

43 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล

ประชาสัมพันธ์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด 

400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านดี.ทู.เอ ร้านดี.ทู.เอ มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

114/2562 

28 ก.พ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


