
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

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

  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  จึงขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

     
 
      

             (นายสิงห์ทอง   ปะมะสอน) 
                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

1 ค่าจัดซ้ือยางรถยนต์ ทะเบียน นข 2412 ล าพูน 12,400.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 89/2563

ในราคา 12,400.00 ในราคา 12,400.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563

2 ค่าจัดซ้ือถุงผ้าพร้อมสกรีน และอุปกรณ์เอกสารใน 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 90/2563

การอบรมโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน COVID-19 ในราคา 5,000.00 ในราคา 5,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563

3 ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ โครงการพลังคนไทยร่วมใจ 33,714.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 91/2563

ป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19 ในราคา 33,714.00 ในราคา 33,714.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563

4 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์การจัดท าหน้ากากอนามัย ชนิดผ้า 6,786.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 92/2563

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ในราคา 6,786.00 ในราคา 6,786.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563

5 ค่าจัดซ้ือแอลกอฮอล์ล้างมือ โครงการพลังคนไทย 20,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 93/2563

ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19 ในราคา 31,310.00 ในราคา 31,310.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563

6 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟาเรด 87,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 94/2563

แบบมือถือ ในราคา 87,500.00 ในราคา 87,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563

7 ค่าจัดซ้ือยางรถยนต์ ทะเบียน กข 5312 ล าพูน 12,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 95/2563

ในราคา 12,000.00 ในราคา 12,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563

8 ค่าจัดซ้ือแบตเตอร่ี รถยนต์ ทะเบียน กข 5312 ลพ 2,600.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 96/2563

ในราคา 2,600.00 ในราคา 2,600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563

9 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน ส านักงานปลัด 4,575.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 97/2563

ในราคา 4,575.00 ในราคา 4,575.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  มีนาคม 2563

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวดัล าพูน

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือวงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง

หจก.ล าพูนสหสายเหนือ

นางสายพันธ ์  โง่ยเตจา

นางสายพันธ ์  โง่ยเตจา

ร้านป่าซางอุปกรณ์การแพทย์

บจก.เอสทูเมด กรุ๊ป

หจก.ล าพูนสหสายเหนือ

หจก.ล าพูนสหสายเหนือ

นางสายพันธ ์  โง่ยเตจา

นางสายพันธ ์  โง่ยเตจา

ร้านป่าซางอุปกรณ์การแพทย์

บจก.เอสทูเมด กรุ๊ป

หจก.ล าพูนสหสายเหนือ

นายสมพร   จ่าโอฐ นายสมพร   จ่าโอฐ

ร้านผิงออร์โต้ เซอร์วสิ

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

ร้านผิงออร์โต้ เซอร์วสิ

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์



รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือวงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง

10 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน กล่องใส่เอกสาร 4,494.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 98/2563

ในราคา 2,230.00 ในราคา 2,230.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563

11 ค่าจัดซ้ือน้ ายาฆ่าเชือ้และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 244,388.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 99/2563

ในราคา 244,388.00 ในราคา 244,388.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563

12 ค่าหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบ่้าน ประจ าเดือน 8,400.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 100/2563

มีนาคม 2563 ในราคา 8,400.00 ในราคา 8,400.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563

13 ค่าหนังสือพิมพ์ประจ าส านักงานเทศบาลต าบล 750.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 100/2563

เหมืองจี ้ประจ าเดือน มีนาคม 2563 ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563

14 ค่าน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในส านักงานเทศบาลต าบล 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 101/2563

เหมืองจี ้ประจ าเดือน มีนาคม 2563 ในราคา 2,260.00 ในราคา 2,260.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563

15 ค่าน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 3 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 102/2563

ศูนย ์ประจ าเดือน มีนาคม 2563 ในราคา 1,000.00 ในราคา 1,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563

10 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ในใช้การปฏิบัติงาน 28,800.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 103/2563

ส านักปลัด ในราคา 2,230.00 ในราคา 2,230.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563

11 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ส านักปลัด ประจ าเดือน 120,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 104/2563

เมษายน - มิถุนายน 2563 ในราคา 120,000.00 ในราคา 120,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563

12 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง กองช่าง ประจ าเดือน เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 105/2563

เมษายน - มิถุนายน 2563 ในราคา 0.00 ในราคา 0.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563

13 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง กองสาธารณสุข ประจ า 8,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 106/2563

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563

14 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน กองสาธารณสุข 9,471.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 107/2563

ในราคา 2,260.00 ในราคา 2,260.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563

บจก.เอสทูเมด กรุ๊ป บจก.เอสทูเมด กรุ๊ป

นายหาญ    นนท์ขุนทด นายหาญ    นนท์ขุนทด

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

ร้านลานทองพลาสติก ร้านลานทองพลาสติก

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

นายหาญ    นนท์ขุนทด นายหาญ    นนท์ขุนทด

ร้านภูดิส ซัพพลาย ร้านภูดิส ซัพพลาย

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์



รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือวงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง

15 ค่าจัดซ้ือนมโรงเรียน ช่วงปิดเทอม 2/2562 จ านวน 85,159.80 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 005/2563

10,890 กล่องๆ ละ7.82 บาท ในราคา 85,159.80 ในราคา 85,159.80 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563

16 ค่าจัดซ้ือนมส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ช่วง 1 เม.ย.- 19,002.60 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 006/2563

15 พ.ค. 63 จ านวน 2,430 กล่องๆ ละ 7.82 บาท ในราคา 19,002.60 ในราคา 19,002.60 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 13 มีนาคม 2563

17 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 130,370.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 007/2563

ในราคา 130,370.00 ในราคา 130,370.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563

18 ค่าจัดซ้ือDLTV ของศพด.เหมืองจี ้จ านวน 1 ชุด 28,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 008/2563

ในราคา 28,000.00 ในราคา 28,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563

หจก.สยามบอสส์ หจก.สยามบอสส์

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์

บจก.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างซ่อมรถบรรทุกน้้า ทะเบียน บธ 7164 ล้าพูน 3,650.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 61/2563

ในราคา 3,650.00 ในราคา 3,650.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 3 มีนาคม 2563

2 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์งานประชาสัมพันธ์ 2,100.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 62/2563

ในราคา 2,100.00 ในราคา 2,100.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 5 มีนาคม 2563

3 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ กองสวัสดิการ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 63/2563

ในราคา 5,000.00 ในราคา 5,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 6 มีนาคม 2563

4 ค่าจ้างเหมาท้าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อม 13,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 64/2563

เคร่ืองด่ืม โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ในราคา 13,000.00 ในราคา 13,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 6 มีนาคม 2563

5 ค่าจ้างก้าจัดส่ิงปฏิกูล(ดูดส้วม) อาคารป้องกัน 1,600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 65/2563

บรรเทาสาธารณะภัย ในราคา 6,452.80 ในราคา 6,452.80 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 12 มีนาคม 2563

6 ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานเลือกต้ัง 585.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 66/2563

ในราคา 585.00 ในราคา 585.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 16 มีนาคม 2563

7 ค่าจ้างท้าพานพุม่ดอกไม้สดวันท้องถิน่ไทย 500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 67/2563

ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 16 มีนาคม 2563

8 ค่าจา้งซักผ้าปโูต๊ะ ผ้าม่าน ของเทศบาลต้าบลเหมืองจี้ 800.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 68/2563

ในราคา 800.00 ในราคา 800.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 18 มีนาคม 2563

9 ค่าจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ส์ 850.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 69/2563

ในราคา ในราคา 0.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 18 มีนาคม 2563

ร้าน บี เอ็น คอมพิวเตอร์ ร้าน บี เอ็น คอมพิวเตอร์

นายเฉลิม   เทพาค้า นายเฉลิม   เทพาค้า

ร้านก๊อปปี ้แอนด์ รีพอร์ท ร้านก๊อปปี ้แอนด์ รีพอร์ท

ร้านเจริญรุ่งเรืองทรัพย์ เทรดด้ิง ร้านเจริญรุ่งเรืองทรัพย์ เทรดด้ิง

นางจินตนา   ค้าสุข นางจินตนา   ค้าสุข

นางจุฬาลักษณ์   ชมพู นางจุฬาลักษณ์   ชมพู

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

นายคมกริช   กุณะแสงค้า นายคมกริช   กุณะแสงค้า

บจก.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟนบจก.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2563

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

ร้านสปีดเวย์ ร้านสปีดเวย์

ล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธีจัดจ้างวงเงินทีจ่ะจ้าง ราคากลาง



รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
ล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธีจัดจ้างวงเงินทีจ่ะจ้าง ราคากลาง

10 ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลัง 1,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 70/2563

ในราคา 1,700.00 ในราคา 1,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 24 มีนาคม 2563

11 ค่าจ้างบ้ารุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 2,320.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 72/2563

กข 5312 ล้าพูน ในราคา ในราคา 0.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 24 มีนาคม 2563

12 จ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาลต้าบลเหมืองจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 73/2563

ประจ้าเดือน เมษายน 2563 ในราคา 9,361.60 ในราคา 9,361.60 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 31 มีนาคม 2563

13 ค่าจ้างเก็บขยะฯ เดือน เมษายน-กันยายน 2563 1,193,940.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 039/2562

ในราคา 1,193,940.00 ในราคา 1,193,940.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 29 มีนาคม 2562

14 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานกูช้ีพกูภ้ัย 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 040/2562

เดือน ม.ีค. 63 - ก.ย. 63 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 21 มีนาคม 2561

15 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานกูช้ีพกูภ้ัย 57,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 039/2562

เดือน ม.ีค. 63 - ก.ย. 63 ในราคา 57,000.00 ในราคา 57,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 29 มีนาคม 2562

16 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานกูช้ีพกูภ้ัย 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 040/2562

เดือน ม.ีค. 63 - ก.ย. 63 ในราคา 57,000.00 ในราคา 57,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 21 มีนาคม 2561

17 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานกูช้ีพกูภ้ัย 57,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 039/2562

เดือน ม.ีค. 63 - ก.ย. 63 ในราคา 57,000.00 ในราคา 57,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 29 มีนาคม 2562

18 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานกูช้ีพกูภ้ัย 57,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 040/2562

เดือน ม.ีค. 63 - ก.ย. 63 ในราคา 57,000.00 ในราคา 57,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 21 มีนาคม 2561

19 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานกูช้ีพกูภ้ัย 51,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 039/2562

เดือน ม.ีค. 63 - ก.ย. 63 ในราคา 51,000.00 ในราคา 51,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 29 มีนาคม 2562

20 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้านที่ขับรถกูช้ีพกูภ้ัย 57,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 040/2562

เดือน ม.ีค. 63 - ก.ย. 63 ในราคา 57,000.00 ในราคา 57,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 21 มีนาคม 2561

ร้าน บี เอ็น คอมพิวเตอร์ ร้าน บี เอ็น คอมพิวเตอร์

ร้านผิงออร์โต้ เซอร์วิส ร้านผิงออร์โต้ เซอร์วิส

ร้าน พ.ีพ.ีก๊อปปีเ้ทค ร้าน พ.ีพ.ีก๊อปปีเ้ทค

หจก.บ้านตาลรีฟอร์มมิง่ หจก.บ้านตาลรีฟอร์มมิง่

นายสุทิน    จีรั้ตน์ นายสุทิน    จีรั้ตน์

นายดวงจันทร์   ศรีแก้ว นายดวงจันทร์   ศรีแก้ว

นายประเสริฐ   วงค์วัน นายประเสริฐ   วงค์วัน

นายปรีชา   ปินตา นายปรีชา   ปินตา

นายวัฒนา    ดีบุญมี นายวัฒนา    ดีบุญมี

น.ส.วิลาวัลย์   ซาวแก้ว น.ส.วิลาวัลย์   ซาวแก้ว

นายสุรชัย    เขือ่นค้า นายสุรชัย    เขือ่นค้า



รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
ล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธีจัดจ้างวงเงินทีจ่ะจ้าง ราคากลาง

21 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้านที่ขับรถกูช้ีพกูภ้ัย 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 039/2562

เดือน ม.ีค. 63 - ก.ย. 63 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 29 มีนาคม 2562

22 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้านที่ขับรถกูช้ีพกูภ้ัย 51,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 040/2562

เดือน ม.ีค. 63 - ก.ย. 63 ในราคา 51,000.00 ในราคา 51,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 21 มีนาคม 2561

23 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้านที่ขับรถกูช้ีพกูภ้ัย 51,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 039/2562

เดือน ม.ีค. 63 - ก.ย. 63 ในราคา 51,000.00 ในราคา 51,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 29 มีนาคม 2562

24 ค่าจ้างเหมาบุคคลท้าความสะอาดอาคาร ห้องประชุม 72,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 040/2562

เอนกประสงค์และศาลา เดือน ม.ีค. 63 - ก.ย. 63 ในราคา 72,000.00 ในราคา 72,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 21 มีนาคม 2561

25 ค่าจ้างเหมาบุคคลท้าความสะอาดอาคารส้านักงาน 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 039/2562

และอาคารเอนกประสงค์ เดือน ม.ีค. 63 - ก.ย. 63 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 29 มีนาคม 2562

26 ค่าจ้างเหมบุคคลจัดส่งเอกสารงานเทศบาลและงาน 57,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 040/2562

ทั่วไป เดือน ม.ีค. 63 - ก.ย. 63 ในราคา 57,000.00 ในราคา 57,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 21 มีนาคม 2561

27 ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลบ้ารุงรักษา ท้าความสะอาด 57,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 039/2562

ดูแลต้นไม้และสนามหญา้ เดือน ม.ีค.63 - ก.ย. 63 ในราคา 57,000.00 ในราคา 57,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 29 มีนาคม 2562

28 ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลบ้ารุงรักษา ท้าความสะอาด 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 040/2562

ดูแลต้นไม้และสนามหญา้ เดือน ม.ีค.63 - ก.ย. 63 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 21 มีนาคม 2561

29 ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลบ้ารุงรักษา ท้าความสะอาด 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 039/2562

ดูแลต้นไม้และสนามหญา้ เดือน ม.ีค.63 - ก.ย. 63 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 29 มีนาคม 2562

30 ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลบ้ารุงรักษา ท้าความสะอาด 48,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 040/2562

ดูแลต้นไม้และสนามหญา้ เดือน ม.ีค.63 - ก.ย. 63 ในราคา 48,000.00 ในราคา 48,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 21 มีนาคม 2561

31 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแลบ้ารุงรักษาระบบ 37,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 039/2562

สารสนเทศของเทศบาล เดือน ม.ีค.63 - ก.ย.63 ในราคา 37,500.00 ในราคา 37,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 29 มีนาคม 2562

นายวีรพนธ์    อุน่โท้กาศ นายวีรพนธ์    อุน่โท้กาศ

นายเอกวิทย์    พรหมณะ นายเอกวิทย์    พรหมณะ

นายหัสดิน   อินต๊ะฝ้ัน นายหัสดิน   อินต๊ะฝ้ัน

นางสุภาวรรณ   ยอดอ้าย นางสุภาวรรณ   ยอดอ้าย

นางรวิภา   เทพาค้า นางรวิภา   เทพาค้า

นายธวัชชัย   ตาปัญญา นายธวัชชัย   ตาปัญญา

นายชุมพล    สุยะวารี นายชุมพล    สุยะวารี

นายอนุชิต    จีท้า นายอนุชิต    จีท้า

นายจิรพล   ปารีกาศ นายจิรพล   ปารีกาศ

นายประพันธ์   มหาวรรณตัน นายประพันธ์   มหาวรรณตัน

นางสาวโสรยา   คุนากาศ นางสาวโสรยา   คุนากาศ



รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
ล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธีจัดจ้างวงเงินทีจ่ะจ้าง ราคากลาง

32 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านบริการเก็บค่า 57,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 040/2562

ธรรมเนียมขยะมูลฝอย เดือน ม.ีค.63-ก.ย.63 ในราคา 57,000.00 ในราคา 57,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 21 มีนาคม 2561

33 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านบริการเก็บค่า 48,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 039/2562

ธรรมเนียมขยะมูลฝอย เดือน ม.ีค.63-ก.ย.63 ในราคา 48,000.00 ในราคา 48,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 29 มีนาคม 2562

34 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานธุรการศูนย์บริการ 51,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 040/2562

คนผู้สูงอายุ เดือน ม.ีค. 63 - ก.ย. 63 ในราคา 51,000.00 ในราคา 51,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 21 มีนาคม 2561

35 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานไฟฟ้าสาธารณะ 57,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 039/2562

กองช่าง เดือน ม.ีค. 63 - ก.ย. 63 ในราคา 9,859.60 ในราคา 9,859.60 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 29 มีนาคม 2562

36 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่างส้ารวจ กองช่าง 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 040/2562

เดือน ม.ีค. 63 - ก.ย. 63 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 21 มีนาคม 2561

37 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่วยงานธุรการกองช่าง 37,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 028/2563

ต้ังแต่เดือน ม.ีค.63 - ก.ย.63 ในราคา 37,500.00 ในราคา 37,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562

38 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานธุรการ กองการศึกษา 51,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 039/2562

เดือน ม.ีค. 63 - ก.ย. 63 ในราคา 51,000.00 ในราคา เฉพาะเจาะจง ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 29 มีนาคม 2562

39 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านสันทนาการ 48,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 040/2562

กองการศึกษา เดือน ม.ีค. 63 - ก.ย. 63 ในราคา 48,000.00 ในราคา เฉพาะเจาะจง ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 21 มีนาคม 2561

40 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยดูแลเด็ก ศพด. 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 039/2562

บ้านกูเ่ส้า เดือน ม.ีค. 62 - ก.ย. 63 ในราคา 54,000.00 ในราคา เฉพาะเจาะจง ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 29 มีนาคม 2562

41 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่วยดูแลเด็ก ศพด. 37,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 029/2563

ฝ่ังหมิน่ หมู ่7 ต้ังแต่เดือน ม.ีค.63 - ก.ย.63 ในราคา 37,500.00 ในราคา 37,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562

42 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานธุรการศูนย์บริการ 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 040/2562

คนพิการ เดือน ม.ีค. 63 - ก.ย. 63 ในราคา 54,000.00 ในราคา เฉพาะเจาะจง ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 21 มีนาคม 2561

นายกฤษณะ   กุมาระกาศ นายกฤษณะ   กุมาระกาศ

นายวิทวัส   ศรีวิชัย นายวิทวัส   ศรีวิชัย

นางสาวเสริมกมล   วงศ์ฝ้ัน นางสาวเสริมกมล   วงศ์ฝ้ัน

นางสาวเบญจมาศ   ธิกาศ นางสาวเบญจมาศ   ธิกาศ

นายกิตติศักด์ิ   เตจ๊ะนารี นายกิตติศักด์ิ   เตจ๊ะนารี

นายกตภาส   วงค์จันทร์ นายกตภาส   วงค์จันทร์

นางสาวพัชรินทร์   แก้วมาเมือง นางสาวพัชรินทร์   แก้วมาเมือง

นางสาวพรเพ็ญ   ไทยกรรณ์ นางสาวพรเพ็ญ   ไทยกรรณ์

นางภัทธีญา   โปชัยคุปต์ นางภัทธีญา   โปชัยคุปต์

นางสาวเพชรรัตน์   จิโนเป็ง นางสาวเพชรรัตน์   จิโนเป็ง

นางสาวกาญจนา   มะโนชมภู นางสาวกาญจนา   มะโนชมภู


