
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

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

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

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

     
 
      

             (นายสิงห์ทอง   ปะมะสอน) 
                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

1 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์หมูบ่้าน จ านวน 14 หมูบ่้าน 8,680.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 001/2564

ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 ในราคา 8,680.00 ในราคา 8,680.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

2 ค่าจัดซ้ือหนังสือประจ าส านักงานเทศบาล ประจ า 775.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 002/2564

เดือน ตุลาคม 2563 ในราคา 775.00 ในราคา 775.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

3 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในส านักงานเทศบาล 2,220.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 003/2564

ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 ในราคา 2,340.00 ในราคา 2,340.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

4 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 680.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 004/2564

3 ศูนย์ ในราคา 680.00 ในราคา 680.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

5 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ส านักปลัด ต้ังแต่เดือน 120,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 005/2564

ตุลาคม - ธันวาคม 2563 ในราคา 79,219.50 ในราคา 79,219.50 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

6 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง กองช่าง ต้ังแต่เดือน 60,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 006/2564

ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ในราคา 16,893.44 ในราคา 16,893.44 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มกราคม 2563

7 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง กองสาธาณสุขและส่ิงแวดล้อม 8,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 007/2564

ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ในราคา 6,057.50 ในราคา 6,057.50 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

8 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง กองสวัสดิการสังคม 20,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 008/2564

ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ในราคา 1,429.50 ในราคา 1,429.50 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

9 ค่าจัดซ้ือแบบพิมพ์ ใช้ในกองคลัง 31,380.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 009/2564

ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม 2563

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

บจก.ไชโย (ล าพูน)

วิธีจัดซ้ือ

บจก.ไชโย (ล าพูน)

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจา้ง

บจก.ไชโย (ล าพูน) บจก.ไชโย (ล าพูน)

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครองโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  ตุลาคม  2563

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
วงเงินทีจ่ะซ้ือล าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคากลาง



วิธีจัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจา้ง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
วงเงินทีจ่ะซ้ือล าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคากลาง

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ส าหรับศพด.จ านวน 7,005.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 010/2564

3 ศูนย์ ในราคา 7,005.00 ในราคา 7,005.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2563

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับศูนย์บริการคนพิการ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 011/2564

เทศบาลต าบลเหมืองจี้ ในราคา 10,000.00 ในราคา 10,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563

12 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน งานส านักปลัด จ านวน 8 6,097.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 011/2564

รายการ ในราคา 6,097.00 ในราคา 6097 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563

13 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 3,300.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 012/2564

ในราคา 3,300.00 ในราคา 3,300.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563

14 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน เป็นเคร่ืองทองน้อย 690.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 013/2564

ในราคา 690.00 ในราคา 690.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563

15 ค่าจัดซ้ือแฟ้มแขวน จ านวน 2,000 อัน ใช้ส าหรับ 32,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 014/2564

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในราคา 32,000.00 ในราคา 32,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563

16 ค่าจัดซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนที่ จ านวน 3 เคร่ือง 20,670.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 015/2564

ในราคา 20,670.00 ในราคา 20,670.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563

17 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบ่้าน จ านวน 14 4,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 016/2564

หมูบ่้าน ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 ในราคา 4,200.00 ในราคา 4,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563

18 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าส านักงานเทศบาล 300.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 017/2564

ต าบลเหมืองจี ้ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2563 ในราคา 300.00 ในราคา 300.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563

19 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในส านักงานเทศบาล 3,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 018/2564

ต าบลเหมืองจี ้ประจ าเดือน พฤศจิกายน  2563 ในราคา 3,500.00 ในราคา 3,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563

20 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในศพด. จ านวน 3 600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 019/2564

ศูนย์ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 ในราคา 600.00 ในราคา 600.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้าหจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์

บจก.พรทิพย์ เทเลคอม บจก.พรทิพย์ เทเลคอม

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์

บจก.ศิวดล บจก.ศิวดล

ร้าน พี พี ก๊อปปีเ้ทค ร้าน พี พี ก๊อปปีเ้ทค

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

บจก.ไชโย (ล าพูน) บจก.ไชโย (ล าพูน)

บจก.ไชโย (ล าพูน) บจก.ไชโย (ล าพูน)



วิธีจัดซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจา้ง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
วงเงินทีจ่ะซ้ือล าดับที่ งานจัดซ้ือ ราคากลาง

21 ค่าจัดซ้ือรถยรรทุกดีเซล แบบบรรทุกน้ า จ านวน 1 2,500,000.00 2,500,000.00 e-bidding เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 001/2564

คัน ในราคา 2,487,000.00 ในราคา 2,487,000.00 ตามเง่ือนไขวธิ ีe-bidding 4 ตุลาคม 2563

22 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับปรับปรุงที่อยูอ่าศัยบ้าน 52,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 002/2564

คนพิการ ในราคา 52,000.00 ในราคา 52,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563

บจก.พรเลิศการช่าง บจก.พรเลิศการช่าง

หจก.ล าพูนธนวัฒน์ ก่อสร้าง หจก.ล าพูนธนวัฒน์ ก่อสร้าง



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้องตาม 001/2564

ประจ าเดือน ตุลาคม 2563 ในราคา 8,597.00 ในราคา 8,597.00 เง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

2 ค่าจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม การประชุมแผน 575.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้องตาม 001/2564

พัฒนา ในราคา 575.00 ในราคา 575.00 เง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

3 ค่าจ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1,950.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้องตาม 002/2564

โครงการด าเนินงานศูนย์บริการคนพิการ ในราคา 1,950.00 ในราคา 1,950.00 เง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

4 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญา้ 1,540.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้องตาม 003/2564

ในราคา 1,540.00 ในราคา 1,540.00 เง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

5 ค่าจ้างจัดสถานที่โครงการวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้องตาม 004/2564

63 ในราคา 10,000.00 ในราคา 10,000.00 เง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563

6 ค่าจ้างตรวจเช็ครถยนต์ หมายเลขทะเบียน 8,207.44 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้องตาม 005/2564

กฉ 4609 ล าพูน ในราคา 8,207.44 ในราคา 8,207.44 เง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2563

7 ค่าจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ป้องกันและลด 600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้องตาม 006/2564

อุบัติเหตุ ในราคา 600.00 ในราคา 600.00 เง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563

8 ค่าจ้างซ่อมประตูห้องท างานกองคลัง เปล่ียนมือจับ 2,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้องตาม 007/2564

ประตู ในราคา 2,000.00 ในราคา 2,000.00 เง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2564

9 จ้างตรวจเช็ครถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 2412 4,733.15 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้องตาม 008/2564

ล าพูน ในราคา 4,733.15 ในราคา 4,733.15 เง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563

ร้าน พ.ีพ.ีก๊อปปีเ้ทค

นางนงคราญ   กันธิยะ

นางวิไล   ปันพันธ์

ร้านเกษตรยนต์บริการ

นายบุญช่วย   ไชยโยกาศ

บจก.สยามนิสสัน เชียงใหม่

ร้านเกษตรยนต์บริการ

นายบุญช่วย   ไชยโยกาศ

บจก.สยามนิสสัน เชียงใหม่

ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

วิธีจัดจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

นางสาวลลิสา   บุญเมือง

ร้าน พ.ีพ.ีก๊อปปีเ้ทค

นางนงคราญ   กันธิยะ

นางวิไล   ปันพันธ์

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

วงเงินทีจ่ะจ้าง ราคากลาง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจา้ง

บจก.โตโยต้าล้านนา

ล าดับที่ งานจัดจ้าง

ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

นางสาวลลิสา   บุญเมือง

บจก.โตโยต้าล้านนา



วิธีจัดจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอวงเงินทีจ่ะจ้าง ราคากลาง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจา้งล าดับที่ งานจัดจ้าง

10 จ้างท าอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเคร่ือง 1,950.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 009/2564

ด่ืม โครงการด าเนินงานศูนย์คนพิการ ในราคา 1,950.00 ในราคา 1,950.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2563

11 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ งานธุรการส านักปลัด 450.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 010/2564

ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563

12 จ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี ้ประจ า 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 011/2564

เดือน พฤศจิกายน 2563 ในราคา 9,859.60 ในราคา 9,859.60 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563

13 ค่าจ้างซ่อมกลอนประตูรถแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลข 300.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 012/2564

ทะเบียน กจ 4032 ล าพูน ในราคา 300.00 ในราคา 300.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563

14 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กูช้ีพกูภ้ัย ต้ังแต่วันที่ 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 002/2564

1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

15 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กูช้ีพกูภ้ัย ต้ังแต่วันที่ 56,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 003/2564

1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 56,700.00 ในราคา 56,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

16 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กูช้ีพกูภ้ัย ต้ังแต่วันที่ 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 004/2564

1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 56,700.00 ในราคา 56,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

17 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กูช้ีพกูภ้ัย ต้ังแต่วันที่ 56,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 005/2564

1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 56,700.00 ในราคา 56,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

18 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กูช้ีพกูภ้ัย ต้ังแต่วันที่ 56,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 006/2564

1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 56,700.00 ในราคา 56,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

19 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กูช้ีพกูภ้ัย ต้ังแต่วันที่ 51,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 007/2564

1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 51,000.00 ในราคา 51,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

20 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ขับรถกูช้ีพกูภ้ัย 56,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 008/2564

ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 56,700.00 ในราคา 56,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

นายสุรชัย    เขือ่นค า

นายสุทิน    จีรั้ตน์

นายดวงจันทร์   ศรีแก้ว

นายประเสริฐ   วงค์วัน

นายปรีชา   ปินตา

นายวัฒนา    ดีบุญมี

น.ส.วิลาวัลย์   ซาวแก้วน.ส.วิลาวัลย์   ซาวแก้ว

นายดวงจันทร์   ศรีแก้ว

ร้านสุพจน์ กลอนประตู

บจก.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

ร้าน พ.ีพ.ีก๊อปปีเ้ทค

ร้านสุพจน์ กลอนประตู

นายสุทิน    จีรั้ตน์

นางวิไล   ปันพันธ์นางวิไล   ปันพันธ์

ร้าน พ.ีพ.ีก๊อปปีเ้ทค

นายประเสริฐ   วงค์วัน

นายสุรชัย    เขือ่นค า

บจก.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

นายปรีชา   ปินตา

นายวัฒนา    ดีบุญมี



วิธีจัดจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอวงเงินทีจ่ะจ้าง ราคากลาง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจา้งล าดับที่ งานจัดจ้าง

21 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ขับรถกูช้ีพกูภ้ัย 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 009/2564

ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 31 มีนาคม 2564 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

22 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ขับรถกูช้ีพกูภ้ัย 51,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 010/2564

ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 51,000.00 ในราคา 51,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

23 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ขับรถกูช้ีพกูภ้ัย 51,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 011/2564

ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 51,000.00 ในราคา 51,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

24 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานท าความสะอาด ต้ังแต่ 56,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 012/2564

วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 56,700.00 ในราคา 56,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

25 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานท าความสะอาด ต้ังแต่ 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 013/2564

วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

26 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารงานของ 56,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 014/2564

เทศบาล ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 56,700.00 ในราคา 56,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

27 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ 56,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 015/2564

และสนามหญา้ ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 56,700.00 ในราคา 56,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

28 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 016/2564

และสนามหญา้ ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

29 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 017/2564

และสนามหญา้ ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

30 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ 48,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 018/2564

และสนามหญา้ ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 48,000.00 ในราคา 48,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

31 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานสารสนเทศ ต้ังแต่ 45,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 019/2564

วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 45,000.00 ในราคา 45,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

นายชุมพล    สุยะวารี

นายอนุชิต    จีท้า

นายจิรพล   ปารีกาศ นายจิรพล   ปารีกาศ

นายประพันธ์   มหาวรรณตัน

นายธวัชชัย   ตาปัญญา

นายชุมพล    สุยะวารี

นายอนุชิต    จีท้า

นายธวัชชัย   ตาปัญญา

นางสาวโสรยา   คุณากาศนางสาวโสรยา   คุณากาศ

นายวีรพนธ์    อุน่โท้กาศ

นายเอกวิทย์    พรหมณะ

นายหัสดิน   อินต๊ะฝ้ัน

นางสุภาวรรณ   ยอดอ้าย

นางรวิภา   เทพาค า

นางสุภาวรรณ   ยอดอ้าย

นายประพันธ์   มหาวรรณตัน

นางรวิภา   เทพาค า

นายวีรพนธ์    อุน่โท้กาศ

นายเอกวิทย์    พรหมณะ

นายหัสดิน   อินต๊ะฝ้ัน



วิธีจัดจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอวงเงินทีจ่ะจ้าง ราคากลาง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจา้งล าดับที่ งานจัดจ้าง

32 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างไฟฟ้า กองช่าง 56,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 020/2564

ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 56,700.00 ในราคา 56,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

33 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างส ารวจ กองช่าง 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 021/2564

ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

34 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยธุรการ กองช่าง 45,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 022/2564

ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 45,000.00 ในราคา 45,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

35 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานก็บค่าธรรมเนียม 56,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 023/2564

กองสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 56,700.00 ในราคา 56,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

32 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม 48,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 024/2564

กองสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 48,000.00 ในราคา 48,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

33 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานศูนย์บริการคนพิการ 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 025/2564

เทศบาล ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

34 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยธุรการกองการ 48,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 026/2564

ศึกษา ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 48,000.00 ในราคา 48,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

35 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานครูผู้ช่วยศพด.บ้านกูเ่ส้า 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 027/2564

ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

35 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานครูผู้ช่วยศพด. 45,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 028/2564

บ้านฝ่ังหมิน่ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ีค. 64 ในราคา 45,000.00 ในราคา 45,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

นายกฤษณะ   กุมาระกาศ

นางสาวพรเพ็ญ   ไทยกรรณ์

นายกฤษณะ   กุมาระกาศ

นายกฤตภาส   วงศ์จัน

นางสาวพรเพ็ญ   ไทยกรรณ์

นายกิตตศักด์ิ   จันต๊ะนารี

นายกฤตภาส   วงศ์จัน

นายกิตตศักด์ิ   จันต๊ะนารี

นางสาวกาญจนา   มะโนชมภู นางสาวกาญจนา   มะโนชมภู

นางภัทธีญา   โปชัยคุปต์ นางภัทธีญา   โปชัยคุปต์

นายวิทวัส    ศรีวิชัย นายวิทวัส    ศรีวิชัย

นางสาวเบญจมาศ   ธิกาศ นางสาวเบญจมาศ   ธิกาศ

นางสาวพัชรินทร์   แก้วมาเมือง นางสาวพัชรินทร์   แก้วมาเมือง


