
ล าดบั
ท่ี

วงเงินท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เลขท่ี/วนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง

1 3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง
80/2565 ลว.1
 ส.ค. 65

2 2,320.00 2,320.00 เฉพาะเจาะจง
81/2565 ลว.3
 ส.ค. 65

3 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง
82/2565 ลว. 3

 ส.ค. 65

4 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง
83/2565 ลว.3
 ส.ค. 65

5 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง
84/2565 ลว.3
 ส.ค. 65

6 19,917.00 19,917.00 เฉพาะเจาะจง
85/2565 ลว.3
 ส.ค. 65

7 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
86/2565 ลว.3
 ส.ค. 65

8 6,430.00 6,430.00 เฉพาะเจาะจง
87/2565 ลว.5
 ส.ค. 65

9 29,151.00 29,151.00 เฉพาะเจาะจง
88/2565 ลว.5
 ส.ค. 65

10 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
89/2565 ลว.
10 ส.ค. 65

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค)์ ไพรวนัวสุัดก่อสร้าง(29,151) ไพรวนัวสุัดก่อสร้าง(29,151) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค)์
หจก.ประสิทธิคินสตรัคชัน่ แอนด์

 ดีไซน์(10,000)
หจก.ประสิทธิคินสตรัคชัน่ แอนด์

 ดีไซน์(10,000)
เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (โครงการต่อเติมอาคารหอ้งครัว) ไพรวนัวสัดุก่อสร้าง(10,000) ไพรวนัวสัดุก่อสร้าง(10,000) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

ซ้ือวสัดุส านกังาน (สป.) ป.นานาภณัฑ(์6,430) ป.นานาภณัฑ(์6,430) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

ซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ  านวน 1 เคร่ือง หจก. ซีเอ็นซี เทคโนโลย(ี4,000) หจก. ซีเอ็นซี เทคโนโลย(ี4,000) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

ซ้ือวสัดุก่อสร้าง (โครงการต่อเติมอาคารหอ้งครัว) ไพรวนัวสัดุก่อสร้าง(19,917) ไพรวนัวสัดุก่อสร้าง(19,917) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

ซ้ือคอมพิวเตอร์ จ  านวน 2 เคร่ือง หจก.ซีเอ็นซี เทคโนโลย(ี34,000) หจก.ซีเอ็นซี เทคโนโลย(ี34,000) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

ซ้ือคอมพิวเตอร์ จ  านวน 1 เคร่ือง หจก.ซีเอ็นซี เทคโนโลย(ี17,000) หจก.ซีเอ็นซี เทคโนโลย(ี17,000) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

ซ้ือน ้าด่ืม อบต. (ส.ค 65) น ้าด่ืมตราเพชร(3,317) น ้าด่ืมตราเพชร(3,317) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย (สป.) ป.นานาภณัฑ(์2,320) ป.นานาภณัฑ(์2,320) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน 2565

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสนัตน้หม้ือ อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่

ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป



ล าดบั
ท่ี

วงเงินท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เลขท่ี/วนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง

11 3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง
90/2565 ลว. 8

 ส.ค. 65

12 15,270.00 15,270.00 เฉพาะเจาะจง
91/2565 ลว.
11 ส.ค. 65

13 6,044.00 6,044.00 เฉพาะเจาะจง
92/2565 ลว. 
15 ส.ค. 65

14 10,335.00 10,335.00 เฉพาะเจาะจง
93/2565 ลว. 
16 ส.ค. 65

15 1,470.00 1,470.00 เฉพาะเจาะจง
94/2565 ลว. 
16 ส.ค. 65

16 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง
95/2565 ลว. 
16 ส.ค. 65

17 6,060.00 6,060.00 เฉพาะเจาะจง
96/2565 ลว. 
19 ส.ค. 65

18 6,710.00 6,710.00 เฉพาะเจาะจง
98/2565 ลว. 
19 ส.ค. 65

19 4,410.00 4,410.00 เฉพาะเจาะจง
99/2565 ลว.
24 ส.ค. 65

20 3,710.00 3,710.00 เฉพาะเจาะจง
100/2565 ลว.
 24 ส.ค. 65

21 15,770.00 15,770.00 เฉพาะเจาะจง
101/2565 ลว.
 26 ส.ค. 65

22 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง
131/2565 ลว.

 3 ส.ค. 65
จา้งเปล่ียนหวัเกียร์ เคร่ืองตดัหญา้สายสะพาน 45 มอเตอร์(450) 45 มอเตอร์(450) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

ซ้ือวสัดุอาหาร ศนูยเ์รียนรู้เกษตรกรรม ร้านมะลิการเกษตร(3,710) ร้านมะลิการเกษตร(3,710) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

ซ้ือวสัดุส านกังาน (คลงั) ป.นานาภณัฑ(์15,770) ป.นานาภณัฑ(์15,770) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (คลงั) หจก.ซีเอ็นซี เทคโนโลยี (6,710)) หจก.ซีเอ็นซี เทคโนโลยี (6,710)) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

ซ้ือวสัดุเกษตร (สป.) ร้านมะลิการเกษตร(4,410) ร้านมะลิการเกษตร(4,410) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

ซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ (คลงั) หจก. ซีเอ็นซี เทคโนโลย(ี20,000) หจก. ซีเอ็นซี เทคโนโลย(ี20,000) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ (สป.) หจก.ซีเอ็นซี เทคโนโลยี (6,060) หจก.ซีเอ็นซี เทคโนโลยี (6,060) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

ซ้ือวสัดุส านกังาน (ช่าง) ป.นานาภณัฑ(์10,335) ป.นานาภณัฑ(์10,335) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

ซ้ือวสัดุไฟฟ้า (ช่าง) ปลัก๊พว่ง ป.นานาภณัฑ(์1,470) ป.นานาภณัฑ(์1,470) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

ซ้ือวสัดุไฟฟ้า (ช่าง) นวชยัไลทต้ิ์ง(15,270) นวชยัไลทต้ิ์ง(15,270) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

ซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการพฒันาผูสู้งอายุ ป.นานาภณัฑ(์6,044) ป.นานาภณัฑ(์6,044) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

ซ้ือผา้เครป กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระพนัปีหลวง แออุปกรณ์ตดัเยบ็(3,360) แออุปกรณ์ตดัเยบ็(3,360) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ



ล าดบั
ท่ี

วงเงินท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง เลขท่ี/วนัท่ีของ
สญัญาหรือขอ้ตกลง

23 340.00 340.00 เฉพาะเจาะจง
132/2565 ลว.

 4 ส.ค. 65

24 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง
133/2565 ลว.

 5 ส.ค. 65

25 142,500.00 142,500.00 เฉพาะเจาะจง
20/2565 ลว.
17 ส.ค. 65

26 287,700.00 287,700.00 เฉพาะเจาะจง
21/2565 ลว. 
26 ส.ค. 65

27 293,000.00 293,000.00 เฉพาะเจาะจง
22/2565 ลว. 
30 ส.ค. 65

28 111,500.00 115,000.00 เฉพาะเจาะจง
23/2565 ลว.
23 ส.ค. 65

จา้งก่อสร้างโรงจอดรถ ภายใน อบต.สนัตน้หม้ือ
หจก.ประสิทธิคอนสตรัคชัน่ฯ

(293,000)
หจก.ประสิทธิคอนสตรัคชัน่ฯ

(293,000)
เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

แนบทา้ยสญัญาก่อสร้างท่อเหล่ียม หมูท่ี่ 8 ซอย 1 ซอย 2 บจ.เอ ดี คอนสตรัคชัน่ฯ(115,000) บจ.เอ ดี คอนสตรัคชัน่ฯ(115,000) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

จา้งก่อสร้างฝาปิดรางระบายน ้า คสล. หมูท่ี่ 12 บจ.เอ ดี คอนสตรัคชัน่ฯ(142,500) บจ.เอ ดี คอนสตรัคชัน่ฯ(142,500) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

จา้งก่อสร้างถงัน ้าใส คสล. หมูท่ี่ 9 หจก.จินทนพร (287,700) หจก.จินทนพร (287,700) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

จา้งท าตรายาง (คลงั) แป๊ะอาร์ตโฆษณา(340) แป๊ะอาร์ตโฆษณา(340) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

จา้งท าถุงผา้รักษโ์ลก โครงการพฒันาผูสู้งอายุ นางฟองค า ไชยวงค(์3,500) นางฟองค า ไชยวงค(์3,500) เพราะเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุ

งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป


