
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

  ด้วยเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ได้ด าเนินการจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน   
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.2540  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  
2547 

  เทศบาลต าบลเหมืองจี้   จึงขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน  ตุลาคม พ.ศ.  2562  
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562 

     
 
      

             (นายสิงห์ทอง   ปะมะสอน) 
                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

1 ค่าหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ประจ าเดือน 8,680.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 01/2563

ตุลาคม 2562 ในราคา 8,680.00 ในราคา 8,680.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

2 ค่าหนังสือพิมพ์ประจ าส านักงานเทศบาลต าบล 775.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 02/2563

เหมืองจี ้ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 ในราคา 775.00 ในราคา 775.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

3 ค่าน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในส านักงานเทศบาลต าบล 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 03/2563

เหมืองจี ้ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 ในราคา 2,340.00 ในราคา 2,340.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

4 ค่าน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 3 840.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 04/2563

ศูนย ์ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 ในราคา 840.00 ในราคา 840.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

5 ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ส านักปลัด ระหว่างเดือน 135,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 05/2563

ตุลาคม - ธันวาคม 2562 ในราคา 85,410.55 ในราคา 85,410.55 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

6 ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง กองช่าง ระหว่างเดือน 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 06/2563

ตุลาคม - ธันวาคม 2562 ในราคา 11,510.13 ในราคา 11,510.13 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 มกราคม 2562

7 ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง กองสาธารณสุข ระหว่าง 8,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 07/2563

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ในราคา 5,492.72 ในราคา 5,492.72 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

8 ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง กองสวัสดิการ ระหว่างเดือน 20,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 08/2563

ตุลาคม - ธันวาคม 2562 ในราคา 2,221.60 ในราคา 2,221.60 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

9 ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับเคร่ืองพ่นหมอกควัน 2,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 09/2563

ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2562

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

นายหาญ    นนท์ขนุทด

วิธจีัดซ้ือ

นายหาญ    นนท์ขนุทด

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้าง

นายหาญ    นนท์ขนุทด นายหาญ    นนท์ขนุทด

บจก.ล าพูนปิโตรเลียมบจก.ล าพูนปิโตรเลียม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดอืน  ตลุาคม  2562

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
วงเงินที่จะซ้ือล าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคากลาง



10 ค่าซ้ือเคร่ืองอ่านบัตร จ านวน 7 เคร่ือง 4,900.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 10/2563

(smart crad) ในราคา 4,900.00 ในราคา 4,900.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 3105

11 ค่าจดัซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ 26,930.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 12/2563

ในราคา 26,930.00 ในราคา 26,930.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562

12 ค่าหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ประจ าเดือน 8,400.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 13/2563

พฤศจกิายน 2562 ในราคา ในราคา 0 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 พฤศจกิายน 2562

13 ค่าหนังสือพิมพ์ประจ าส านักงานเทศบาลต าบล 750.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 14/2563

เหมืองจี ้ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2562 ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 พฤศจกิายน 2562

14 ค่าน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในส านักงานเทศบาลต าบล 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 15/2563

เหมืองจี ้ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2562 ในราคา 2,480.00 ในราคา 2,480.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 พฤศจกิายน 2562

15 ค่าน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 3 590.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 16/2563

ศูนย ์ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2562 ในราคา 590.00 ในราคา 590.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 พฤศจกิายน 2562

16 ค่าจดัซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคน 40,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 001/2563

พิการ จ านวน 2 หลัง ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2562

หจก.จริภัทรการไฟฟ้าหจก.จริภัทรการไฟฟ้า

ร้านกรณพัฒน์ทุลล้ิง ร้านกรณพัฒน์ทุลล้ิง

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

หจก.ล าพูนธนวัฒน์ หจก.ล าพูนธนวัฒน์

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

นายหาญ    นนท์ขนุทด นายหาญ    นนท์ขนุทด

นายหาญ    นนท์ขนุทด นายหาญ    นนท์ขนุทด



แบบ สขร.1

1 ค่าจา้งถา่ยเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้องตาม 01/2563

ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 ในราคา 9,635.80 ในราคา 9,635.80 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

2 ค่าจา้งท าพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายสวรรคต 1,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้องตาม 02/2563

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ร.9 ในราคา 1,500.00 ในราคา 1,500.00 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562

3 จา้งจดัสถานที่โครงการวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 8,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้องตาม 03/2563

ประจ าปี 2562 ในราคา 8,000.00 ในราคา 8,000.00 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562

4 จา้งซ่อมแซมรถจกัรยานยนต์ กพน 988 ล าพูน 1,530.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้องตาม 04/2563

ใช้ในงานกองคลัง ในราคา 1,530.00 ในราคา 1,530.00 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562

5 ค่าจา้งท าอาหารในการประชุมสภาเทศบาลต าบล 2,800.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้องตาม 05/2563

สมัยวิสามัญ คร้ัง1ประจ าปีพ.ศ.2562 วันที่ 28 ต.ค. 62 ในราคา 2,800.00 ในราคา 2,800.00 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2561

6 จา้งท าป้ายสติกเกอร์รีดฟิวส์ ประชาสัมพันธ์ 650.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้องตาม 06/2563

ประกาศมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ในราคา 650.00 ในราคา 650.00 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2562

7 ค่าจา้งซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 1,200.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้องตาม 07/2563

ในราคา 1,200.00 ในราคา 1,200.00 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562

8 ค่าจา้งซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กฉ 4609 ล าพูน 3,170.41 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้องตาม 08/2563

ในราคา 3,170.41 ในราคา 3,170.41 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2562

9 ค่าจา้งซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน 80-8123 5,350.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้องตาม 1 กนัยายน 2563

ในราคา 5,350.00 ในราคา 5,350.00 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562

ร้าน พ.ีพ.ีกอ๊ปปี้เทค

นายศุกร์ค า   กอ้ใจ

นายวิทยา   จโินเป็ง

นายศรีวัย   กณัทาพันธ์

นางคนึงนิจ   เทพวงศ์ษา

ร้าน ทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอค๊คอนโปร ล าพนู

นายศรีวัย   กณัทาพันธ์

นางคนึงนิจ   เทพวงศ์ษา

ร้าน ทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอค๊คอนโปร ล าพนู

ร้านเกษตรยนต์บริการ

วิธจีัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

บจก.สยามนิสสัน เชียงใหม่

ร้าน พ.ีพ.ีกอ๊ปปี้เทค

นายศุกร์ค า   กอ้ใจ

นายวิทยา   จโินเป็ง

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2562

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

วงเงินที่จะจ้าง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้าง

ร้านล าพูนแทรกเตอร์

ล าดับที่ งานจัดจ้าง

ร้านเกษตรยนต์บริการ

บจก.สยามนิสสัน เชียงใหม่

ร้านล าพูนแทรกเตอร์



วิธจีัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2562

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

วงเงินที่จะจ้าง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้างล าดับที่ งานจัดจ้าง

10 ค่าจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านบริการเกบ็ค่า 57,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 001/2563

ธรรมเนียมขยะมูลฝอย เดือน ต.ค.62-ม.ีค.63 ในราคา 57,000.00 ในราคา 57,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

11 ค่าจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านบริการเกบ็ค่า 48,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 002/2563

ธรรมเนียมขยะมูลฝอย เดือน ต.ค.62-ม.ีค.63 ในราคา 48,000.00 ในราคา 48,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

12 ค่าจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติงานไฟฟ้าสาธารณะ 57,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 003/2563

กองช่าง เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 ในราคา 9,859.60 ในราคา 9,859.60 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

13 ค่าจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่างส ารวจ กองช่าง 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 004/2563

เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

14 ค่าจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติงานกูช้ีพกูภ้ัย 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 005/2563

เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

15 ค่าจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติงานกูช้ีพกูภ้ัย 57,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 006/2563

เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 ในราคา 57,000.00 ในราคา 57,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

16 ค่าจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติงานกูช้ีพกูภ้ัย 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 007/2563

เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 ในราคา 57,000.00 ในราคา 57,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

17 ค่าจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติงานกูช้ีพกูภ้ัย 57,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 008/2563

เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 ในราคา 57,000.00 ในราคา 57,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

18 ค่าจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติงานกูช้ีพกูภ้ัย 57,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 009/2563

เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 ในราคา 57,000.00 ในราคา 57,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

19 ค่าจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติงานกูช้ีพกูภ้ัย 51,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 010/2563

เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 ในราคา 51,000.00 ในราคา 51,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

นายสุทิน    จีรั้ตน์

นายดวงจนัทร์   ศรีแกว้

นายประเสริฐ   วงค์วัน

นายปรีชา   ปินตา

นายวัฒนา    ดีบุญมี

น.ส.วิลาวัลย ์  ซาวแกว้น.ส.วิลาวัลย ์  ซาวแกว้

นายดวงจนัทร์   ศรีแกว้

นายกตภาส   วงค์จนัทร์

นายวิทวัส   ศรีวิชัย

นายกติติศักด์ิ   เตจะ๊นารี

นายกตภาส   วงค์จนัทร์

นายสุทิน    จีรั้ตน์

นายกฤษณะ   กมุาระกาศนายกฤษณะ   กมุาระกาศ

นายกติติศักด์ิ   เตจะ๊นารี

นายประเสริฐ   วงค์วัน

นายวิทวัส   ศรีวิชัย

นายปรีชา   ปินตา

นายวัฒนา    ดีบุญมี



วิธจีัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2562

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

วงเงินที่จะจ้าง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้างล าดับที่ งานจัดจ้าง

20 ค่าจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติหน้านที่ขบัรถกูช้ีพกูภ้ัย 57,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 011/2563

เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 ในราคา 57,000.00 ในราคา 57,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

21 ค่าจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติหน้านที่ขบัรถกูช้ีพกูภ้ัย 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 012/2563

เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

22 ค่าจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติหน้านที่ขบัรถกูช้ีพกูภ้ัย 51,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 013/2563

เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 ในราคา 51,000.00 ในราคา 51,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

23 ค่าจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติหน้านที่ขบัรถกูช้ีพกูภ้ัย 51,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 014/2563

เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 ในราคา 51,000.00 ในราคา 51,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

24 ค่าจา้งเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคาร ห้องประชุม 72,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 015/2563

เอนกประสงค์และศาลา เดือน ต.ค. 62 - ม.ีค. 63 ในราคา 72,000.00 ในราคา 72,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

25 ค่าจา้งเหมาบุคคลท าความสะอาดอาคารส านักงาน 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 016/2563

และอาคารเอนกประสงค์ เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

26 ค่าจา้งเหมบุคคลจดัส่งเอกสารงานเทศบาลและงาน 57,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 017/2563

ทั่วไป เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 ในราคา 57,000.00 ในราคา 57,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

27 ค่าจา้งเหมาบุคคลดูแลบ ารุงรักษา ท าความสะอาด 57,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 018/2563

ดูแลต้นไม้และสนามหญ้า เดือน ต.ค.62 - ม.ีค. 63 ในราคา 57,000.00 ในราคา 57,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

28 ค่าจา้งเหมาบุคคลดูแลบ ารุงรักษา ท าความสะอาด 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 019/2563

ดูแลต้นไม้และสนามหญ้า เดือน ต.ค.62 - ม.ีค. 63 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

29 ค่าจา้งเหมาบุคคลดูแลบ ารุงรักษา ท าความสะอาด 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 020/2563

ดูแลต้นไม้และสนามหญ้า เดือน ต.ค.62 - ม.ีค. 63 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

นายชุมพล    สุยะวารี

นายอนุชิต    จีท้า

นายจริพล   ปารีกาศ นายจริพล   ปารีกาศ

นายธวัชชัย   ตาปัญญา

นายชุมพล    สุยะวารี

นายอนุชิต    จีท้า

นายธวัชชัย   ตาปัญญา

นายสุรชัย    เขือ่นค า

นายวีรพนธ์    อุ่นโท้กาศ

นายเอกวิทย ์   พรหมณะ

นายหัสดิน   อินต๊ะฝ้ัน

นางสุภาวรรณ   ยอดอ้าย

นางรวิภา   เทพาค า

นางสุภาวรรณ   ยอดอ้าย

นางรวิภา   เทพาค า

นายสุรชัย    เขือ่นค า

นายวีรพนธ์    อุ่นโท้กาศ

นายเอกวิทย ์   พรหมณะ

นายหัสดิน   อินต๊ะฝ้ัน



วิธจีัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2562

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

วงเงินที่จะจ้าง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้างล าดับที่ งานจัดจ้าง

30 ค่าจา้งเหมาบุคคลดูแลบ ารุงรักษา ท าความสะอาด 48,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 021/2563

ดูแลต้นไม้และสนามหญ้า เดือน ต.ค.62 - ม.ีค. 63 ในราคา 48,000.00 ในราคา 48,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

31 ค่าจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติงานธุรการศูนยบ์ริการ 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 022/2563

คนพิการ เดือน ต.ค. 62 - ม.ีค. 63 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

32 ค่าจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติงานธุรการศูนยบ์ริการ 51,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 023/2563

คนผู้สูงอาย ุเดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 ในราคา 51,000.00 ในราคา 51,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

33 ค่าจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยดูแลเด็ก ศพด. 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 024/2563

บ้านกูเ่ส้า เดือน ต.ค. 62 - ม.ีค. 63 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

34 ค่าจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติงานธุรการ กองการศึกษา 51,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 025/2563

เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 ในราคา 51,000.00 ในราคา 51,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

35 ค่าจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านสันทนาการ 48,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 026/2563

กองการศึกษา เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 ในราคา 48,000.00 ในราคา 48,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562

นางสาวเพชรรัตน์   จโินเป็ง

นายประพันธ์   มหาวรรณตัน

นางสาวพัชรินทร์   แก้วมาเมือง

นางสาวเพชรรัตน์   จโินเป็ง

นางสาวกาญจนา   มะโนชมภู

นางสาวพัชรินทร์   แก้วมาเมือง

นางสาวเบญจมาศ   ธิกาศนางสาวเบญจมาศ   ธิกาศ

นางสาวเสริมกมล   วงศ์ฝ้ัน

นางสาวกาญจนา   มะโนชมภู

นางสาวเสริมกมล   วงศ์ฝ้ัน

นายประพันธ์   มหาวรรณตัน


