
วงเงนิ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ทีจ่ะซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

1 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จํานวน 9 รายการ 4,145       4,145        เฉพาะเจาะจง ร้านสล่าไฟฟ้า 3,633         ร้านสล่าไฟฟ้า 3,633      เป็นผู้มีอาชีพ

จําหน่าย ลงวนัที ่2/09/2565

2 จัดซ้ือจอบ ด้ามไม้    จํานวน  5  ตัว 4,145       4,145        เฉพาะเจาะจง หจก.ขุนแผน 59 1,775         หจก.ขุนแผน 59 1,775      เป็นผู้มีอาชีพ

จําหน่าย ลงวนัที ่26/09/2565

3 วสัดุคอมพิวเตอร์กองคลัง 2,240 2,240 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวน์ฮอด 2,240 หจก.แอดไวน์ฮอด 2,240 เป็นผู้มีอาชีพ

จําหน่าย ลงวนัที ่7/09/2565

4 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ สํานักงานปลัด 750 750 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวน์ฮอด 750 หจก.แอดไวน์ฮอด 750 เป็นผู้มีอาชีพ

จํานวน 4 รายการ จําหน่าย ลงวนัที ่7/09/2565

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์- 2,290 2,290 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวน์ฮอด 2,290 หจก.แอดไวน์ฮอด 2,290 เป็นผู้มีอาชีพ

เคร่ืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จําหน่าย ลงวนัที ่7/09/2565

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์- 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวน์ฮอด 4,000 หจก.แอดไวน์ฮอด 4,000 เป็นผู้มีอาชีพ

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จําหน่าย ลงวนัที ่7/09/2565

7 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์- 2,290 2,290 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวน์ฮอด 2,290 หจก.แอดไวน์ฮอด 2,290 เป็นผู้มีอาชีพ

เคร่ืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จําหน่าย ลงวนัที ่6/09/2565

8 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง น้ํามันกล่ัน 1,440 1,440 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวทิย์ยานยนต์ 1,440 ร้านสุวทิย์ยานยนต์ 1,440 เป็นผู้มีอาชีพ

จําหน่าย ลงวนัที ่7/09/2565

9 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์- 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวน์ฮอด 4,000 หจก.แอดไวน์ฮอด 4,000 เป็นผู้มีอาชีพ

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จําหน่าย ลงวนัที ่7/09/2565

10 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์- 2,290 2,290 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวน์ฮอด 2,290 หจก.แอดไวน์ฮอด 2,290 เป็นผู้มีอาชีพ

เคร่ืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จําหน่าย ลงวนัที ่6/09/2565

และราคาทีเ่สนอ ราคาทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2565
เทศบาลต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที ่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ



11 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์- 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดไวน์ฮอด 4,000 หจก.แอดไวน์ฮอด 4,000 เป็นผู้มีอาชีพ

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จําหน่าย ลงวนัที ่7/09/2565

12 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานสาธารณสุข 1,045 1,045 เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภูพ่ิสิฐพาณิชย์ 1,045 หจก.เสรีภูพ่ิสิฐพาณิชย์ 1,045 เป็นผู้มีอาชีพ

และส่ิงแวดล้อม จํานวน 1 รายการ น้ํามันไฮดรอลิค จําหน่าย ลงวนัที ่13/09/2565

ขนาด 16 ลิตร

13 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว สํานักปลัด จํานวน 2 รายการ 4,145       4,145        เฉพาะเจาะจง นางเหรียญ จินใจ 4,145         นางเหรียญ จินใจ 4,145      เป็นผู้มีอาชีพ

จําหน่าย ลงวนัที ่14/09/2565

14 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองดับเพลิง หัวฉีดลําตรง 2,500 2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านกุณทิราพาณิชย์ 2,500 ร้านกุณทิพราพาณิชย์ 2,500 เป็นผู้มีอาชีพ

อลูมิเนียม ขนาด 18 นิว้ จํานวน 1 อัน จําหน่าย ลงวนัที ่22/09/2565

15 จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน 400 400 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ ฟูต๋ัน 400 นายสุวรณณ  ฟูต๋ัน 400 เป็นผู้มีอาชีพ

ผบ-9339 ชม. รับจ้าง ลงวนัที ่5/09/2565

16 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ บษ 4745 ชม. 1,520 1,520 เฉพาะเจาะจง ร้านอ๊อดยานยนต์ 1,520 ร้านอ๊อดยานยนต์ 1,520 เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้าง ลงวนัที ่5/09/2565

17 จ้างซ่อมเคร่ืองพ่น ULV 054-59-0001 1,970 1,970 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวทิย์ยานยนต์ 1,970 ร้านสุวทิย์ยานยนต์ 1,970 เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้าง ลงวนัที ่9/09/2565

18 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รร.เทศบาลบ้านแปะ1 1,190 1,190 เฉพาะเจาะจง นายอธพิันธ ์คําแก้ว 1,190 นายอธพิันธ ์คําแก้ว 1,190 เป็นผู้มีอาชีพ

รับจ้าง ลงวนัที ่9/09/2565

19 จ้างเหมาจัดทํารูปเล่มเทศบัญญติังบประมาณรายจ่าย 4,158 4,158 เฉพาะเจาะจง บ.เน็ตเวอิร์คอม จํากัด 4,158 บ.เน็ตเวอิร์คอม จํากัด 4,158 เป็นผู้มีอาชีพ

ประจําปีงบประมาณ 2566 รับจ้าง ลงวนัที ่15/09/2565

20 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป ตามโครงการจ้างเหมาบริการคนงาน 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอธกิา มังกะละ 48,000 นางสาวอธกิา มังกะละ 48,000 เป็นผู้มีอาชีพ

ทัว่ไป เพือ่ปฏิบัติงาน ธรุการ ของโรงเรียนเทศบาล รับจ้าง ลงวนัที ่30/09/2565

บ้านแปะ 1 (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566)

21 จ้างเหมาคนงานทัว่ไปเพือ่ปฏิบัติงาน นักการภารโรง ของ เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ อุปรีย์ 48,000 นายกิตติพงษ์ อุปรีย์ 48,000 เป็นผู้มีอาชีพ

โรงเรียนเทศบาล บ้านแปะ 1 (เดือนตุลาคม 2565 – รับจ้าง ลงวนัที ่30/09/2565

 เดือนมีนาคม 2566)

22 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ประจําเดือน ( ตุลาคม 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นายศรีวรรณ สมคําดี 48,000 นายศรีวรรณ สมคําดี 48,000 เป็นผู้มีอาชีพ

2565 - มีนาคม 2566) จํานวน 6 เดือน รับจ้าง ลงวนัที ่30/09/2565



23 จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานธรุการงานป้องกัน 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นายจีระพงษ์ เดชะทิศ 48,000 นายจีระพงษ์ เดชะทิศ 48,000 เป็นผู้มีอาชีพ

และบรรเทาสาธารณภัย ประจําปี 2566 (เดือนตุลาคม รับจ้าง ลงวนัที ่30/09/2565

2565 – เดือนมีนาคม 2566)

24 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยธรุการงานสาธารณสุข 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชยา แก้วใจมา 48,000 นางสาวณัฐชยา แก้วใจมา 48,000 เป็นผู้มีอาชีพ

และส่ิงแวดล้อม ประจําปี 2566 (เดือนตุลาคม 2565 รับจ้าง ลงวนัที ่30/09/2565

– เดือนมีนาคม 2566)

25 จ้างเหมาบุคคลประจํารถขยะ ประจําปี 2566 (เดือนตุลาคม 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นายยอดธง วงค์กิติ 48,000 นายยอดธง วงค์กิติ 48,000 เป็นผู้มีอาชีพ

2565 – เดือนมีนาคม 2566) จํานวน 6 เดือน รับจ้าง ลงวนัที ่30/09/2565

26 จ้างเหมาพนักงานสูบน้ําประจําสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล ปิยาโน 48,000 นายณัฐพล ปิยาโน 48,000 เป็นผู้มีอาชีพ

พร้อมระบบส่งน้ําบ้านดงเย็น 2 ประจําเดือน (ตุลาคม รับจ้าง ลงวนัที ่30/09/2565

2565-มีนาคม 2566) จํานวน 6 เดือน 1 อัตรา

27 จ้างเหมาบุคคลประจํารถขยะ ประจําปี 2566 (เดือนตุลาคม 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นายสุทธพิงษ์ วเิจียนจม 48,000 นายสุทธพิงษ์ วเิจียนจม 48,000 เป็นผู้มีอาชีพ

 2565 – เดือนมีนาคม 2566) จํานวน 6 เดือน รับจ้าง ลงวนัที ่30/09/2565

28 จ้างเหมาบุคคลประจํารถขยะ ประจําปี 2566 (เดือนตุลาคม 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นายสมฤทธิ ์แดนพงพี 48,000 นายสมฤทธิ ์แดนพงพี 48,000 เป็นผู้มีอาชีพ

 2565 – เดือนมีนาคม 2566) จํานวน 6 เดือน 1 อัตรา รับจ้าง ลงวนัที ่30/09/2565

29 จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นายสุทธกิรณ์ ธนานนท์ 48,000 นายสุทธกิรณ์ ธนานนท์ 48,000 เป็นผู้มีอาชีพ

ประจําเดือน(ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 6 เดือน รับจ้าง ลงวนัที ่30/09/2565

30 จ้างเหมาบริการพนักงานปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัยรา เขียวคําสุข 48,000 นางสาวอัยรา เขียวคําสุข 48,000 เป็นผู้มีอาชีพ

ประจําเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 รับจ้าง ลงวนัที ่30/09/2565

31 จ้างเหมาทําความสะอาดภายในอาคารและภายนอกอาคาร 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ วงศ์วรรณกรณ์ 48,000 นางสาวจารุวรรณ วงศ์วรรณกรณ์ 48,000 เป็นผู้มีอาชีพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลบ้านแปะ อาคารศูนย์ รับจ้าง ลงวนัที ่30/09/2565

พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปะ ต้ังแต่ ตุลาคม 2565 - มีนาคม 

2566 จํานวน 6 เดือน

32 จ้างเหมาคนงานทัว่ไป ตามโครงการจ้างเหมาบริการคน 96,000 96,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัย์ชนก ดุษฎีไพรวลัย์ 96,000 นางสาวธนัย์ชนก ดุษฎีไพรวลัย์ 96,000 เป็นผู้มีอาชีพ

งานทัว่ไป กองสวสัดิการสังคม เดือนตุลาคม 2565 - รับจ้าง ลงวนัที ่30/09/2565

กันยายน 2566 (จํานวน 12 เดือน)

33 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูลสารสนเทศด้านพัสดุ 96,000 96,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวธญัเรศ อุปธรรม 96,000 นางสาวธญัเรศ อุปธรรม 96,000 เป็นผู้มีอาชีพ

ประจําเดือน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 รับจ้าง ลงวนัที ่30/09/2565

 จํานวน 12 เดือน



34 จ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูลสารสนเทศด้านพัสดุ 96,000 96,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทุมพร วงค์กันฟู 96,000 นางสาวปทุมพร วงค์กันฟู 96,000 เป็นผู้มีอาชีพ

ประจําเดือน ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 รับจ้าง ลงวนัที ่30/09/2565

จํานวน 12 เดือน

35 จ้างเหมาทําความสะอาดภายในอาคารและภายนอกอาคาร 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชานันท์ วรรณการ 48,000 นางสาวพิชานันท์ วรรณการ 48,000 เป็นผู้มีอาชีพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลบ้านแปะ อาคารศูนย์ รับจ้าง ลงวนัที ่30/09/2565

พัฒนาเด็กเล็กบ้านข่วงเปาใต้ ต้ังแต่ (เดือนตุลาคม 2565 –

 เดือนมีนาคม 2566) จํานวน 6 เดือน

36 จ้างเหมาครูผู้สอน ตามโครงการจ้างเหมาบริการครูผู้สอน 54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง นายศตวรรษ สุวรรณ 54,000 นายศตวรรษ สุวรรณ 54,000 เป็นผู้มีอาชีพ

โรงเรียนเทศบาลบ้านแปะ 1 เดือน ตุลาคม 2565 - รับจ้าง ลงวนัที ่30/09/2565

 เดือนมีนาคม 2566 จํานวน 6 เดือน

37 จ้างเหมาครูผู้สอน ตามโครงการจ้างเหมาบริการครูผู้สอน 54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง นางนิภาพร อินทยนต์ 54,000 นางนิภาพร อินทยนต์ 54,000 เป็นผู้มีอาชีพ

โรงเรียนเทศบาลบ้านแปะ 1 เดือน ตุลาคม 2565 - รับจ้าง ลงวนัที ่15/09/2565

เดือนมีนาคม 2566 จํานวน 6 เดือน

38 จ้างเหมาครูผู้สอน ตามโครงการจ้างเหมาบริการครูผู้สอน 54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี แรกบุตร 54,000 นางสาวอัญชลี แรกบุตร 54,000 เป็นผู้มีอาชีพ

โรงเรียนเทศบาลบ้านแปะ 1 เดือน ตุลาคม 2565 - รับจ้าง ลงวนัที ่30/09/2565

เดือนมีนาคม 2566 จํานวน 6 เดือน

39 จ้างเหมาครูผู้สอน ตามโครงการจ้างเหมาบริการครูผู้สอน 54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิวาพร สกุณีวนาลัย 54,000 นางสาวทิวาพร สกุณีวนาลัย 54,000 เป็นผู้มีอาชีพ

โรงเรียนเทศบาลบ้านแปะ 1 เดือน ตุลาคม 2565 - รับจ้าง ลงวนัที ่30/09/2565

เดือนมีนาคม 2566 จํานวน 6 เดือน

40 จ้างเหมาครูผู้สอน ตามโครงการจ้างเหมาบริการครูผู้สอน 54,000 54,000 เฉพาะเจาะจง นายทินกร อินต๊ะ 54,000 นายทินกร อินต๊ะ 54,000 เป็นผู้มีอาชีพ

โรงเรียนเทศบาลบ้านแปะ 1 เดือน ตุลาคม 2565 - รับจ้าง ลงวนัที ่30/09/2565

 เดือนมีนาคม 2566 จํานวน 6 เดือน

41 จ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบริการรถรับ- 45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง นายอุน่ใจ พิเชฐกุลสัมพันธ์ 45,000 นายอุน่ใจ พิเชฐกุลสัมพันธ์ 45,000 เป็นผู้มีอาชีพ

ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนแปะ เดือนตุลาคม รับจ้าง ลงวนัที ่30/09/2565

2565 ถึง มีนาคม 2566 จํานวน 6 เดือน

(นางสาวปุณยาพร ใจเง้ียวคํา)    (นางไพริน เกิดใหม)่  (ศุภกิจ  ฝ้ันชมภ)ู (นายพันธศั์กด์ิ  แก้วสุดใจ)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ผู้อํานวยการกองคลัง      ปลัดเทศบาลตําบลบ้านแปะ นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแปะ

 


