
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้ในรอบเดือนมกราคม  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

วันที่  31  มกราคม   2563 

ที ่ งานที่จัดซือ้ วงเงินจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง วิธีจา้ง รายชื่อผูเ้สนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับคัดเลือก

และราคาที่จ้าง 

เหตูผลที่

คัดเลือก 

เลขที่/วันที่ ใบสั่ง

จา้ง/สัญญาจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุส านักงานกระดาษ

ต่อเนื่อง 

890 890 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์

เจริญอักษร 

หจก.โรงพิมพ์

เจริญอักษร 

มคีุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

032/2563   

7 ม.ค. 2563 

2 ซือ้ของรางวัลส าหรับเด็กใน

วันเด็กแหง่ชาติ 

8,700 8,700 เฉพาะเจาะจง สบายซุปเปอร์ สบายซุปซุปเปอร ์ มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

033/2563   

7 ม.ค. 2563 

3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

 

8,635 8,635 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์

เจริญอักษร 

หจก.โรงพิมพ์

เจริญอักษร 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

034/2563   

20 ม.ค2563 

4 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 

 

1,680 1,680 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาน า

ไพศาล 

หจก.พะเยาน า

ไพศาล 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

035/2563   

20 ม.ค. 2563 



5 ซือ้โซ่เลื่อยยนต์และตะไบหาง

หนู 

 

1,700 1,700 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาน า

ไพศาล 

หจก.พะเยาน า

ไพศาล 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

036/2563   

20 ม.ค. 2563 

6 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า  2,260 2,260 เฉพาะเจาะจง พิสิษฐ์การไฟฟ้า พิสิษฐ์การไฟฟ้า มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

037/2563   

20 ม.ค. 2563 

7 จัดซื้อครุภัณฑป์ั้มน้ าอัตโนมัติ 6,549 6,549 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาน า

ไพศาล 

หจก.พะเยาน า

ไพศาล 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

038/2563   

28 ม.ค. 2563 

8 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 

4,875.78 4,875.78 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลลา์นอนันฑ

เมศย์ 

บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

041/2563   

31ม.ค. 2563 

 

 

 

 

 

 

 



ที ่ งานที่จัดจา้ง วงเงินจ้าง (บาท) ราคากลาง วิธีจา้ง รายชื่อผูเ้สนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับ

คัดเลือกและ

ราคาที่จ้าง 

เหตูผลที่

คัดเลือก 

เลขที่/วันที่ ใบสั่งจา้ง/

สัญญาจา้ง 

9 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 

โรงเรียนบ้านปาง 

6,000.96 6,000.96 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

บเชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

042/2563   

31ม.ค. 2563 

 

10 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.

คือเวียง 

5,125.82 5,125.82 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

043/2563   

31ม.ค. 2563 

11 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรี

ปันต้น 

2,250.36 2,250.36 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

044/2563   

31ม.ค. 2563 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซือ้ในรอบเดือนธันวาคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

วันที่  31  ธันวาคม   2562 

 

ที ่ งานที่จัดจา้ง วงเงินจ้าง (บาท) ราคากลาง วิธีจา้ง รายชื่อผูเ้สนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับ

คัดเลือกและ

ราคาที่จ้าง 

เหตูผลที่

คัดเลือก 

เลขที่/วันที่ 

ใบสั่งจา้ง/

สัญญาจา้ง 

1 

 

 

 

 

จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า  20,028 20,028 เฉพาะเจาะจง พิสิษฐ์การไฟฟ้า พิสิษฐ์การไฟฟ้า มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต 

021/2563   

2 ธ.ค. 2562 

2 จัดซื้อซีลท้ายเกียร์ 717.97 717.97 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มจลี้านนา

จ ากัดสาขา

พะเยา 

บ.เอ็มจลี้านนา

จ ากัดสาขา

พะเยา 

มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

022/2563   

2 ธ.ค. 2562 

3 จัดซื้อท่อระบายน้ าและบ่อ

พักน้ าเสีย 

5,260 5,260 เฉพาะเจาะจง อรภัณฑ์

ซุปเปอร์เวย ์

อรภัณฑ์

ซุปเปอร์เวย ์

มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต 

023/2563   

13 ธ.ค2562 



4 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อม

โรงรถ 

7,806 7,806 เฉพาะเจาะจง อรภัณฑ์

ซุปเปอร์เวย ์

อรภัณฑ์

ซุปเปอร์เวย ์

มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

024/2563   

16 ธ.ค. 

2562 

5 จัดซื้อวัสดุผ้าแตง่รั้วสี

เหลือง สมี่วง 

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง นิวไทยเสรี นิวไทยเสรี 

 

มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

025/2563   

16 ธ.ค. 

2562 

6 จัดซื้อผ้าไฮเกรด 1 ไม้ 2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง นิวไทยเสรี นิวไทยเสรี 

 

มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

026/2563   

24 ธ.ค. 

2562 

7 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 2,788 2,788 เฉพาะเจาะจง พิสิษฐ์การไฟฟ้า พิสิษฐ์การไฟฟ้า มีคุณสมบัติตรง

ตามร่างขอบเขต

งาน 

027/2563   

24 ธ.ค. 

2562 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที ่ งานที่จัดจา้ง วงเงินจ้าง (บาท) ราคากลาง วิธีจา้ง รายชื่อผูเ้สนอราคา

และราคาที่เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับ

คัดเลือกและ

ราคาที่จ้าง 

เหตูผลที่

คัดเลือก 

เลขที่/วันที่ ใบสั่ง

จา้ง/สัญญาจ้าง 

8 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 

โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 

5,389.02 5,389.02 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

บเชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

028/2563   

31ม.ค. 2563 

 

9 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 

โรงเรียนบ้านปาง 

6,632.64 6,632.64 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

บเชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

029/2563   

31ม.ค. 2563 

10 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.

คือเวียง 

5,935.16 5,935.16 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

030/2563   

31ม.ค. 2563 

11 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรี

ปันต้น 

2,605.68 2,605.68 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

031/2563   

31ม.ค. 2563 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤศจกิายน  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

วันที่  30  พฤศจกิายน   2562 

ที ่ งานที่จัดจา้ง วงเงินจ้าง (บาท) ราคากลาง วิธีจา้ง รายชื่อผูเ้สนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับ

คัดเลือกและ

ราคาที่จ้าง 

เหตูผลที่

คัดเลือก 

เลขที่/วันที่ ใบสั่ง

จา้ง/สัญญาจ้าง 

1 

 

 

 

 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน กอง

คลัง 

5,650 5,650 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์

เจริญอักษร 

หจก.โรงพิมพ์

เจริญอักษร 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขต 

015/2563   

26 พ.ย. 2562 

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 340 340 เฉพาะเจาะจง ดอกค าใต้

คอมพิวเตอร์ 

ดอกค าใต้

คอมพิวเตอร์ 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขต 

016/2563   

26 พ.ย. 2562 

3 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 

โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 

4,974.48 4,974.48 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

บเชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

017/2563   

29 พ.ย. 2562 



4 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 

โรงเรียนบ้านปาง 

6,494.46 6,494.46 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

บเชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

018/2563   

29 พ.ย. 2562 

5 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.

คือเวียง 

5,665.38 5,665.38 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขต 

019/2563   

29 พ.ย. 2562 

6 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรี

ปันต้น 

2,487.24 2,487.24 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

020/2563   

29 พ.ย. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

วันที่  31  ตุลาคม   2562 

ที ่ งานที่จัดซือ้ วงเงินจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง วิธีจา้ง รายชื่อผูเ้สนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับคัดเลือก

และราคาที่จ้าง 

เหตูผลที่

คัดเลือก 

เลขที่/วันที่ ใบสั่ง

จา้ง/สัญญาจ้าง 

1 จัดซื้อน้ ามันเชือ้เพลิงรถ4 

ประตู ทะเบียน 9247 

เครื่องตัดหญ้า พ่นหมอกควัน 

50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง หจกสามแยก

บริการ 

หจกสามแยก

บริการ 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

001/2563   

1 ต.ค. 2562 

2 จัดซื้อน้ ามันเชือ้เพลิงรถตรวจ

การณ ์ทะเบียน 7971 

รถบรรทุกน้ า 

60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง หจกสามแยก

บริการ 

หจกสามแยก

บริการ 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

002/2563   

1 ต.ค. 2562 

3 จัดซื้อน้ ามันเชือ้เพลิงรถตู้

ทะเบียน7506  

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง หจกสามแยก

บริการ 

หจกสามแยก

บริการ 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

003/2563   

1 ต.ค. 2562 

4 จัดซื้อน้ ามันเชือ้เพลิงรถกู้ชีพ

กู้ภัย ทะเบียน 6748  

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง หจกสามแยก

บริการ 

หจกสามแยก

บริการ 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

004/2563   

1 ต.ค. 2562 



5 จัดซื้อน้ ามันเชือ้เพลิงรถ 

ทะเบียน 7189 รถตักหน้า

ขุดหลัง 

110,000 110,000 เฉพาะเจาะจง หจกสามแยก

บริการ 

หจกสามแยก

บริการ 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

005/2563   

1 ต.ค. 2562 

6 จัดซื้อหนังสอืวารสาร

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง นายสมรัตน์ ทิน

นา 

นายสมรัตน์ ทิน

นา 

มคีุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

006/2563   

1 ต.ค. 2562 

7 จัดซื้อหนังสอืพิมพ์รายวัน

ประจ าศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร

ต าบล 

7,320 7,320 เฉพาะเจาะจง นายสมรัตน์ ทิน

นา 

นายสมรัตน์ ทิน

นา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

007/2563   

1 ต.ค. 2562 

8 จัดซื้อน้ าดื่มชนิดถัง 7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง นางโสภา  

กันทะรักษา 

นางโสภา  กันทะ

รักษา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

008/2563   

1 ต.ค. 2562 

 

 

 

 

 

 

 



9 จัดซื้อน้ ามันเชือ้เพลิงดีเซลและ

แก๊สโซฮอล 

600 600 เฉพาะเจาะจง หจกสามแยก

บริการ 

หจกสามแยก

บริการ 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขต 

009/2563   

10 ต.ค. 2562 

10 จัดซื้อโต๊ะและเก้าอีท้ างาน 7,400 7,400 เฉพาะเจาะจง อนันฑเมศย์ อนันฑเมศย์ มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

010/2563   

28 ต.ค. 2562 

 

11 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 

4,974.48 4,974.48 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลลา์นอนันฑเมศย์ 

บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

011/2563   

1 ต.ค. 2562 

12 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

โรงเรียนบ้านปาง 

6,494.46 6,494.46 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลลา์นอนันฑเมศย์ 

บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

012/2563   

31 ต.ค. 2562 

13 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กอบต.คือเวียง 

5,666.00 5,666.00 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

013/2563   

31 ต.ค. 2562 

14 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีปันต้น 

2,488.00 2,488.00 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

บ.เชยีงใหม่เฟรส

มิลล ์

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

014/2563   

31 ต.ค. 2562 



 


