
แบบ สขร.1

1
จ้างเหมาบริการพนักงานกองคลัง

           9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองสุข  อินต๊ะมณี นายทองสุข  อินต๊ะมณี เสนอราคาต ่าสุด 1/2562

2
จ้างเหมาบริการพนักงานกองคลัง

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวศิริมาส  อดทน นางสาวศิริมาส  อดทน

เสนอราคาต ่าสุด 2/2562

3
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           9,300.00         9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายหวั น ชัยรัตน์ นายหวั น ชัยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด 3/2562

4
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา  ธรรมขันทา นายสุริยา  ธรรมขันทา เสนอราคาต ่าสุด 4/2562

5
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต  สุภาวงค์ นายอนุชิต  สุภาวงค์ เสนอราคาต ่าสุด 5/2562

6
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           7,300.00         7,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายปฏิพล หน่อโอย นายปฏิพล หน่อโอย

เสนอราคาต ่าสุด 6/2562

7
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 7,300.00           

        7,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายจักกฤษณ์  แสงนิล นายจักกฤษณ์  แสงนิล

เสนอราคาต ่าสุด 7/2562

8
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 7,100.00           

        7,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล  ค่าอ้าย นายเฉลิมพล  ค่าอ้าย เสนอราคาต ่าสุด 8/2562

9
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน์  อินสุภา นางสาวหทัยรัตน์  อินสุภา เสนอราคาต ่าสุด 9/2562

10
จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมยศ  พรมปัญญายืน นายสมยศ  พรมปัญญายืน

เสนอราคาต ่าสุด 10/2562

11
จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายภานุพงษ์  ธะนะ นายภานุพงษ์  ธะนะ

เสนอราคาต ่าสุด 11/2562

12
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธานันท์  เขื อนค่า นางสาวพัทธานันท์  เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด 12/2562

13
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายชลชาติ  ทะนันชัย นายชลชาติ  ทะนันชัย เสนอราคาต ่าสุด 13/2562

14
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           7,300.00         7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางศศิธร  ใจค่า นางศศิธร  ใจค่า เสนอราคาต ่าสุด 14/2562

15
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎาษกรณ์  ประวงิ นายอัษฎาษกรณ์  ประวงิ เสนอราคาต ่าสุด 15/2562

16
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวนิัย นารูปการ นายวนิัย นารูปการ เสนอราคาต ่าสุด 16/2562

                                                                                                       สรปุผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

                                                                                                            วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561
                                                                                                      เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

17 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางทองดี  อิ นค่า นางทองดี  อิ นค่า เสนอราคาต ่าสุด
17/2562

18 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  เขื อนค่า นายเสถียร  เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด
18/2562

19 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,300.00         

      10,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ  อุภัยเพ็ชร นางสาวปาริชาติ  อุภัยเพ็ชร เสนอราคาต ่าสุด
19/2562

20 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
9,300.00           

        9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอินทุภา บ่อค่าเขียว นางสาวอินทุภา บ่อค่าเขียว เสนอราคาต ่าสุด
20/2562

21 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,300.00         

      10,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุไร  กันธะ นางสาวจุไร  กันธะ เสนอราคาต ่าสุด
21/2562

22 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  กาญจนหิรัณย์ นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  กาญจนหิรัณย์ เสนอราคาต ่าสุด
22/2562

23 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,200.00           

        8,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญญาพร บัวสุวรรณ์ นางสาวบุญญาพร บัวสุวรรณ์ เสนอราคาต ่าสุด
23/2562

24 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ์  จิตต์กัน นางสาวศิริลักษณ์  จิตต์กัน เสนอราคาต ่าสุด
24/2562

25 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประกาย  ศรีบุญ นางประกาย  ศรีบุญ เสนอราคาต ่าสุด
25/2562

26 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา เสนอราคาต ่าสุด
26/2562

27 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  มอญแก้ว นางสาวรัชนี  มอญแก้ว เสนอราคาต ่าสุด
27/2562

28 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ

เสนอราคาต ่าสุด
28/2562

29 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์ นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด
29/2562

30 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพัชญ ์ มีชัยทรัพย์เจริญ นางสาวศุภาพัชญ ์ มีชัยทรัพย์เจริญ เสนอราคาต ่าสุด
30/2562

31 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งกัลยา  ค่าแก่น นางสาวรุ่งกัลยา  ค่าแก่น เสนอราคาต ่าสุด
31/2562

32 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ เสนอราคาต ่าสุด
32/2562

33 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวานนท์  เฮงตระกูล นายศิวานนท์  เฮงตระกูล เสนอราคาต ่าสุด
33/2562

34 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิษฐา  จันเรือง นางสาวนิษฐา  จันเรือง เสนอราคาต ่าสุด
34/2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

35 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชไมพร  พิงคะสัน นางสาวชไมพร  พิงคะสัน เสนอราคาต ่าสุด
35/2562

36 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววมิลวรรณ  ชัยทอง นางสาววมิลวรรณ  ชัยทอง เสนอราคาต ่าสุด
36/2562

37 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชิษฐา  ปัญญาทิพย์ นางสาวอัญชิษฐา  ปัญญาทิพย์ เสนอราคาต ่าสุด
37/2562

38 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนิพา  ตาแปง นางสาวเพ็ญนิพา  ตาแปง เสนอราคาต ่าสุด
38/2562

39 จ้างเหมาเช่าเครื องถ่ายเอกสาร            3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท.ีเค.ซัพพลาย หจก.ท.ีเค.ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 39/2562

40 จ้างเหมาเช่าเครื องถ่ายเอกสาร            3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท.ีเค.ซัพพลาย หจก.ท.ีเค.ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 40/2562

41
จ้างท่าพวงมาลาวนัคล้าย วนัคล้าย
สวรรคต

              600.00            600.00 เฉพาะเจาะจง โอ๋ ฟลอริส โอ๋ ฟลอริส เสนอราคาต ่าสุด 41/2562

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 2561

42
จ้างท่าพวงมาลาวนัปิยมหาราช 23 ต.ค.
2561

           1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัชนาวนิเซอวสิแอนด์ซัพพลาย ร้านรัชนาวนิเซอวสิแอนด์ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 42/2562

340,500.00

แบบ สขร.1

1
จ้างเหมาบริการพนักงานกองคลัง

           9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองสุข  อินต๊ะมณี นายทองสุข  อินต๊ะมณี เสนอราคาต ่าสุด 43/2562

2
จ้างเหมาบริการพนักงานกองคลัง

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวศิริมาส  อดทน นางสาวศิริมาส  อดทน

เสนอราคาต ่าสุด 44/2563

                                                                                                       สรปุผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
                                                                                                      เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
                                                                                                            วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

3
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           9,300.00         9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายหวั น ชัยรัตน์ นายหวั น ชัยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด 45/2562

4
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา  ธรรมขันทา นายสุริยา  ธรรมขันทา เสนอราคาต ่าสุด 46/2562

5
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต  สุภาวงค์ นายอนุชิต  สุภาวงค์ เสนอราคาต ่าสุด 47/2562

6
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           7,300.00         7,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายปฏิพล หน่อโอย นายปฏิพล หน่อโอย

เสนอราคาต ่าสุด 48/2562

7
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 7,300.00           

        7,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายจักกฤษณ์  แสงนิล นายจักกฤษณ์  แสงนิล

เสนอราคาต ่าสุด 49/2562

8
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 7,100.00           

        7,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล  ค่าอ้าย นายเฉลิมพล  ค่าอ้าย เสนอราคาต ่าสุด 50/2562

9
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน์  อินสุภา นางสาวหทัยรัตน์  อินสุภา เสนอราคาต ่าสุด 51/2562

10
จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมยศ  พรมปัญญายืน นายสมยศ  พรมปัญญายืน

เสนอราคาต ่าสุด 52/2562

11
จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายภานุพงษ์  ธะนะ นายภานุพงษ์  ธะนะ

เสนอราคาต ่าสุด 53/2562

12
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธานันท์  เขื อนค่า นางสาวพัทธานันท์  เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด 54/2562

13
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายชลชาติ  ทะนันชัย นายชลชาติ  ทะนันชัย เสนอราคาต ่าสุด 55/2562

14
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           7,300.00         7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางศศิธร  ใจค่า นางศศิธร  ใจค่า เสนอราคาต ่าสุด 56/2562

15
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎาษกรณ์  ประวงิ นายอัษฎาษกรณ์  ประวงิ เสนอราคาต ่าสุด 57/2562

16
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวนิัย นารูปการ นายวนิัย นารูปการ เสนอราคาต ่าสุด 58/2562

17 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางทองดี  อิ นค่า นางทองดี  อิ นค่า เสนอราคาต ่าสุด
59/2562

18 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  เขื อนค่า นายเสถียร  เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด
60/2562

19 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,300.00         

      10,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ  อุภัยเพ็ชร นางสาวปาริชาติ  อุภัยเพ็ชร เสนอราคาต ่าสุด
61/2562

20 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
9,300.00           

        9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอินทุภา บ่อค่าเขียว นางสาวอินทุภา บ่อค่าเขียว เสนอราคาต ่าสุด
62/2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

21 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,300.00         

      10,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุไร  กันธะ นางสาวจุไร  กันธะ เสนอราคาต ่าสุด
63/2562

22 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  กาญจนหิรัณย์ นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  กาญจนหิรัณย์ เสนอราคาต ่าสุด
64/2562

23 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,200.00           

        8,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญญาพร บัวสุวรรณ์ นางสาวบุญญาพร บัวสุวรรณ์ เสนอราคาต ่าสุด
65/2562

24 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ์  จิตต์กัน นางสาวศิริลักษณ์  จิตต์กัน เสนอราคาต ่าสุด
66/2562

25 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประกาย  ศรีบุญ นางประกาย  ศรีบุญ เสนอราคาต ่าสุด
67/2562

26 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา เสนอราคาต ่าสุด
68/2562

27 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  มอญแก้ว นางสาวรัชนี  มอญแก้ว เสนอราคาต ่าสุด
69/2562

28 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ

เสนอราคาต ่าสุด
70/2562

29 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์ นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด
71/2562

30 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพัชญ ์ มีชัยทรัพย์เจริญ นางสาวศุภาพัชญ ์ มีชัยทรัพย์เจริญ เสนอราคาต ่าสุด
72/2562

31 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งกัลยา  ค่าแก่น นางสาวรุ่งกัลยา  ค่าแก่น เสนอราคาต ่าสุด
73/2562

32 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ เสนอราคาต ่าสุด
74/2562

33 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิวานนท์  เฮงตระกูล นายศิวานนท์  เฮงตระกูล เสนอราคาต ่าสุด
75/2562

34 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิษฐา  จันเรือง นางสาวนิษฐา  จันเรือง เสนอราคาต ่าสุด
76/2562

35 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชไมพร  พิงคะสัน นางสาวชไมพร  พิงคะสัน เสนอราคาต ่าสุด
77/2562

36 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน  ตาจา นางสาวเกวลิน  ตาจา เสนอราคาต ่าสุด
78/2562

37 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชิษฐา  ปัญญาทิพย์ นางสาวอัญชิษฐา  ปัญญาทิพย์ เสนอราคาต ่าสุด
79/2562

38 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนิพา  ตาแปง นางสาวเพ็ญนิพา  ตาแปง เสนอราคาต ่าสุด
80/2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

39 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกเฉพาะกิจ            2,780.00         2,780.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จันทร์โชติ นายสมชาย จันทร์โชติ เสนอราคาต ่าสุด 81/2562

40 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก               350.00            350.00 เฉพาะเจาะจง โสฬัสการยาง โสฬัสการยาง เสนอราคาต ่าสุด 82/2561

41 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั งส่วนบุคคล          34,700.00       34,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ยางยนต์ ร้าน อ.ยางยนต์ เสนอราคาต ่าสุด 83/2562

      370,730.00

แบบ สขร.1

1
จ้างเหมาบริการพนักงานกองคลัง

           9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองสุข  อินต๊ะมณี นายทองสุข  อินต๊ะมณี เสนอราคาต ่าสุด 86/2562

2
จ้างเหมาบริการพนักงานกองคลัง

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวศิริมาส  อดทน นางสาวศิริมาส  อดทน

เสนอราคาต ่าสุด 87/2563

3
จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมยศ  พรมปัญญายืน นายสมยศ  พรมปัญญายืน

เสนอราคาต ่าสุด 88/2562

4
จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายภานุพงษ์  ธะนะ นายภานุพงษ์  ธะนะ

เสนอราคาต ่าสุด 89/2562

5
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           9,300.00         9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายหวั น ชัยรัตน์ นายหวั น ชัยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด 90/2562

6
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา  ธรรมขันทา นายสุริยา  ธรรมขันทา เสนอราคาต ่าสุด 91/2562

7
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต  สุภาวงค์ นายอนุชิต  สุภาวงค์ เสนอราคาต ่าสุด 92/2562

                                                                                                       สรปุผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
                                                                                                      เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
                                                                                                            วันที่  31  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

8
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           7,300.00         7,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายปฏิพล หน่อโอย นายปฏิพล หน่อโอย

เสนอราคาต ่าสุด 93/2562

9
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 7,300.00           

        7,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายจักกฤษณ์  แสงนิล นายจักกฤษณ์  แสงนิล

เสนอราคาต ่าสุด 94/2562

10
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 7,100.00           

        7,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล  ค่าอ้าย นายเฉลิมพล  ค่าอ้าย เสนอราคาต ่าสุด 95/2562

11
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน์  อินสุภา นางสาวหทัยรัตน์  อินสุภา เสนอราคาต ่าสุด 96/2562

12
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธานันท์  เขื อนค่า นางสาวพัทธานันท์  เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด 97/2562

13
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายชลชาติ  ทะนันชัย นายชลชาติ  ทะนันชัย เสนอราคาต ่าสุด 98/2562

14
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           7,300.00         7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางศศิธร  ใจค่า นางศศิธร  ใจค่า เสนอราคาต ่าสุด 99/2562

15
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎาษกรณ์  ประวงิ นายอัษฎาษกรณ์  ประวงิ เสนอราคาต ่าสุด 100/2562

16
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวนิัย นารูปการ นายวนิัย นารูปการ เสนอราคาต ่าสุด 101/2562

17 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางทองดี  อิ นค่า นางทองดี  อิ นค่า เสนอราคาต ่าสุด
102/2562

18 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  เขื อนค่า นายเสถียร  เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด
103/2562

19 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,300.00         

      10,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ  อุภัยเพ็ชร นางสาวปาริชาติ  อุภัยเพ็ชร เสนอราคาต ่าสุด
104/2562

20 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
9,300.00           

        9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอินทุภา บ่อค่าเขียว นางสาวอินทุภา บ่อค่าเขียว เสนอราคาต ่าสุด
105/2562

21 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,300.00         

      10,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุไร  กันธะ นางสาวจุไร  กันธะ เสนอราคาต ่าสุด
106/2562

22 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  กาญจนหิรัณย์ นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  กาญจนหิรัณย์ เสนอราคาต ่าสุด
107/2562

23 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,200.00           

        8,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญญาพร บัวสุวรรณ์ นางสาวบุญญาพร บัวสุวรรณ์ เสนอราคาต ่าสุด
108/2562

24 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ์  จิตต์กัน นางสาวศิริลักษณ์  จิตต์กัน เสนอราคาต ่าสุด
109/2562

25 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประกาย  ศรีบุญ นางประกาย  ศรีบุญ เสนอราคาต ่าสุด
110/2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

26 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา เสนอราคาต ่าสุด
111/2562

27 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  มอญแก้ว นางสาวรัชนี  มอญแก้ว เสนอราคาต ่าสุด
112/2562

28 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ

เสนอราคาต ่าสุด
113/2562

29 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์ นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด
114/2562

30 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพัชญ ์ มีชัยทรัพย์เจริญ นางสาวศุภาพัชญ ์ มีชัยทรัพย์เจริญ เสนอราคาต ่าสุด
115/2562

31 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งกัลยา  ค่าแก่น นางสาวรุ่งกัลยา  ค่าแก่น เสนอราคาต ่าสุด
116/2562

32 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ เสนอราคาต ่าสุด
117/2562

33 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยสมบัติ นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยสมบัติ เสนอราคาต ่าสุด
118/2562

34 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิษฐา  จันเรือง นางสาวนิษฐา  จันเรือง เสนอราคาต ่าสุด
119/2562

35 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชไมพร  พิงคะสัน นางสาวชไมพร  พิงคะสัน เสนอราคาต ่าสุด
120/2562

36 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน  ตาจา นางสาวเกวลิน  ตาจา เสนอราคาต ่าสุด
121/2562

37 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชิษฐา  ปัญญาทิพย์ นางสาวอัญชิษฐา  ปัญญาทิพย์ เสนอราคาต ่าสุด
122/2562

38 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนิพา  ตาแปง นางสาวเพ็ญนิพา  ตาแปง เสนอราคาต ่าสุด
123/2562

39 จ้างเหมาบริการซ่อมรถ JCB ตค 480          20,972.00       20,972.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เจ.เซอร์วสิ เจซีบี หจก.เอ็น.เจ.เซอร์วสิ เจซีบี เสนอราคาต ่าสุด 128/2562

40 จ้างเหมาบริการท่าพานพุม่ดอกไม้ประดิษฐ์               500.00            500.00 เฉพาะเจาะจง โอ๋ ฟลอริส โอ๋ ฟลอริส เสนอราคาต ่าสุด 129/2562

41 จ้างเหมาบริการซ่อมรถ บธ 4342 ชร.          25,230.00       25,230.00 เฉพาะเจาะจง ธวชัชัยมอเตอร์ ธวชัชัยมอเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด 130/2562

42 จ้างเหมาบริการซ่อมรถ 80-9580 ชร.            2,450.00         2,450.00 เฉพาะเจาะจง ธวชัชัยมอเตอร์ ธวชัชัยมอเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด 131/2562

43 จ้างเหมาบริการท่าป้ายไวนิล               900.00            900.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 135/2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

44 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา            5,806.44         5,806.44 เฉพาะเจาะจง นายศิวนนท์ เฮงตะกูล นายศิวนนท์ เฮงตะกูล เสนอราคาต ่าสุด 136/2562

45
จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้ฌาปนกิจสถาน 
ม.7

           1,500.00         1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญทา สนั นเมือง นายบุญทา สนั นเมือง เสนอราคาต ่าสุด 137/2562

46 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถจักยานยนต์               850.00            850.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ปัญญา นายสมศักด์ิ  ปัญญา เสนอราคาต ่าสุด 138/2562

47 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ            2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งศักด์ิ วงกุรุ นายรุ่งศักด์ิ วงกุรุ เสนอราคาต ่าสุด 139/2562

      393,608.44



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

แบบ สขร.1

1
จ้างเหมาบริการพนักงานกองคลัง

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวศิริมาส  อดทน นางสาวศิริมาส  อดทน

เสนอราคาต ่าสุด 140/2562

2
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           9,300.00         9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายหวั น ชัยรัตน์ นายหวั น ชัยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด 141/2562

3
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา  ธรรมขันทา นายสุริยา  ธรรมขันทา เสนอราคาต ่าสุด 142/2562

4
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต  สุภาวงค์ นายอนุชิต  สุภาวงค์ เสนอราคาต ่าสุด 143/2562

5
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           7,300.00         7,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายปฏิพล หน่อโอย นายปฏิพล หน่อโอย

เสนอราคาต ่าสุด 144/2562

6
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 7,300.00           

        7,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายจักกฤษณ์  แสงนิล นายจักกฤษณ์  แสงนิล

เสนอราคาต ่าสุด 145/2562

7
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 7,100.00           

        7,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล  ค่าอ้าย นายเฉลิมพล  ค่าอ้าย เสนอราคาต ่าสุด 146/2562

8
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน์  อินสุภา นางสาวหทัยรัตน์  อินสุภา เสนอราคาต ่าสุด 147/2562

9
จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมยศ  พรมปัญญายืน นายสมยศ  พรมปัญญายืน

เสนอราคาต ่าสุด 148/2562

10
จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายภานุพงษ์  ธะนะ นายภานุพงษ์  ธะนะ

เสนอราคาต ่าสุด 149/2562

11
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธานันท์  เขื อนค่า นางสาวพัทธานันท์  เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด 150/2562

12
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายชลชาติ  ทะนันชัย นายชลชาติ  ทะนันชัย เสนอราคาต ่าสุด 151/2562

13
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           7,300.00         7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางศศิธร  ใจค่า นางศศิธร  ใจค่า เสนอราคาต ่าสุด 152/2562

14
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎาษกรณ์  ประวงิ นายอัษฎาษกรณ์  ประวงิ เสนอราคาต ่าสุด 153/2562

15
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวนิัย นารูปการ นายวนิัย นารูปการ เสนอราคาต ่าสุด 154/2562

                                                                                                        สรปุผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
                                                                                                      เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
                                                                                                            วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562

ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

16 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางทองดี  อิ นค่า นางทองดี  อิ นค่า เสนอราคาต ่าสุด
155/2562

17 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  เขื อนค่า นายเสถียร  เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด
156/2562

18 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,300.00         

      10,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ  อุภัยเพ็ชร นางสาวปาริชาติ  อุภัยเพ็ชร เสนอราคาต ่าสุด
157/2562

19 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
9,300.00           

        9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอินทุภา บ่อค่าเขียว นางสาวอินทุภา บ่อค่าเขียว เสนอราคาต ่าสุด
158/2562

20 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,300.00         

      10,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุไร  กันธะ นางสาวจุไร  กันธะ เสนอราคาต ่าสุด
159/2562

21 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  กาญจนหิรัณย์ นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  กาญจนหิรัณย์ เสนอราคาต ่าสุด
160/2562

22 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,200.00           

        8,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญญาพร บัวสุวรรณ์ นางสาวบุญญาพร บัวสุวรรณ์ เสนอราคาต ่าสุด
161/2562

23 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ์  จิตต์กัน นางสาวศิริลักษณ์  จิตต์กัน เสนอราคาต ่าสุด
162/2562

24 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประกาย  ศรีบุญ นางประกาย  ศรีบุญ เสนอราคาต ่าสุด
163/2562

25 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา เสนอราคาต ่าสุด
164/2562

26 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  มอญแก้ว นางสาวรัชนี  มอญแก้ว เสนอราคาต ่าสุด
165/2562

27 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ

เสนอราคาต ่าสุด
166/2562

28 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์ นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด
167/2562

29 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพัชญ ์ มีชัยทรัพย์เจริญ นางสาวศุภาพัชญ ์ มีชัยทรัพย์เจริญ เสนอราคาต ่าสุด
168/2562

30 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งกัลยา  ค่าแก่น นางสาวรุ่งกัลยา  ค่าแก่น เสนอราคาต ่าสุด
169/2562

31 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ เสนอราคาต ่าสุด
170/2562

32 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณทิรา  สุนทรสวสัด์ิ นางสาวกัณทิรา  สุนทรสวสัด์ิ เสนอราคาต ่าสุด
171/2562

33 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิษฐา  จันเรือง นางสาวนิษฐา  จันเรือง เสนอราคาต ่าสุด
172/2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง
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34 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชไมพร  พิงคะสัน นางสาวชไมพร  พิงคะสัน เสนอราคาต ่าสุด
173/2562

35 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน  ตาจา นางสาวเกวลิน  ตาจา เสนอราคาต ่าสุด
174/2562

36 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยสมบัติ นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยสมบัติ เสนอราคาต ่าสุด
175/2562

37 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชิษฐา  ปัญญาทิพย์ นางสาวอัญชิษฐา  ปัญญาทิพย์ เสนอราคาต ่าสุด
176/2562

38 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนิพา  ตาแปง นางสาวเพ็ญนิพา  ตาแปง เสนอราคาต ่าสุด
177/2562

39
จ้างเหมาบริการพนักงานกองคลัง

           9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองสุข  อินต๊ะมณี นายทองสุข  อินต๊ะมณี เสนอราคาต ่าสุด 178/2562

40 จ้างเหมาบริการจัดท่าป้ายไวนิล               450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 179/2562

41 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            3,100.00         3,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด ท.ีเค. ซัพพลาย ห้างหุน้ส่วนจ่ากัด ท.ีเค. ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 182/2562

42
จ้างเหมาบริการท่าป้ายไวนิล วนัเด็ก
แห่งชาติ

           1,800.00         1,800.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 183/2562

43 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ            1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศรีเจริญการยาง ศรีเจริญการยาง เสนอราคาต ่าสุด 185/2562

44 จ้างเหมาบริการท่าป้ายไวนิล กีฬาชุมชน            3,240.00         3,240.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 186/2562

45 จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที  งานวนัเด็ก            5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพัฒนา  ทองเบาะ นางพัฒนา  ทองเบาะ เสนอราคาต ่าสุด 187/2562

46 จ้างเหมาบริการจัดท่าป้ายไวนิล            4,944.00         4,944.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 188/2562

47 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที งานกีฬา            4,700.00         4,700.00 เฉพาะเจาะจง นางพัฒนา  ทองเบาะ นางพัฒนา  ทองเบาะ เสนอราคาต ่าสุด 189/2562

48 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถ 81-2069               600.00            600.00 เฉพาะเจาะจง โสฬสการยาง โสฬสการยาง เสนอราคาต ่าสุด 190/2562

      367,734.00



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง
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งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

แบบ สขร.1

1 จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง            8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  พรมปัญญายืน นายสมยศ  พรมปัญญายืน เสนอราคาต ่าสุด 191/2562

2 จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง            8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพงษ์  ธะนะ นายภานุพงษ์  ธะนะ เสนอราคาต ่าสุด 192/2562

3 จ้างเหมาบริการพนักงานกองคลัง            9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองสุข  อินต๊ะมณี นายทองสุข  อินต๊ะมณี เสนอราคาต ่าสุด 193/2562

4 จ้างเหมาบริการพนักงานกองคลัง            8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริมาส  อดทน นางสาวศิริมาส  อดทน เสนอราคาต ่าสุด 194/2562

                                                                                                        สรปุผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
                                                                                                      เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
                                                                                                            วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

5 จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด            8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธานันท์  เขื อนค่า นางสาวพัทธานันท์  เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด 195/2562

6 จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด            8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายชลชาติ  ทะนันชัย นายชลชาติ  ทะนันชัย เสนอราคาต ่าสุด 196/2562

7 จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด            7,300.00         7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางศศิธร  ใจค่า นางศศิธร  ใจค่า เสนอราคาต ่าสุด 197/2562

8 จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด            8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎาษกรณ์  ประวงิ นายอัษฎาษกรณ์  ประวงิ เสนอราคาต ่าสุด 198/2562

9 จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด            7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวนิัย นารูปการ นายวนิัย นารูปการ เสนอราคาต ่าสุด 199/2562

10
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           9,300.00         9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายหวั น ชัยรัตน์ นายหวั น ชัยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด 200/2562

11
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา  ธรรมขันทา นายสุริยา  ธรรมขันทา เสนอราคาต ่าสุด 201/2562

12
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต  สุภาวงค์ นายอนุชิต  สุภาวงค์ เสนอราคาต ่าสุด 202/2562

13
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           7,300.00         7,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายปฏิพล หน่อโอย นายปฏิพล หน่อโอย

เสนอราคาต ่าสุด 203/2562

14
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 7,300.00           

        7,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายจักกฤษณ์  แสงนิล นายจักกฤษณ์  แสงนิล

เสนอราคาต ่าสุด 204/2562

15
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 7,100.00           

        7,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล  ค่าอ้าย นายเฉลิมพล  ค่าอ้าย เสนอราคาต ่าสุด 205/2562

16
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน์  อินสุภา นางสาวหทัยรัตน์  อินสุภา เสนอราคาต ่าสุด 206/2562

17 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา 8,300.00                   8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางทองดี  อิ นค่า นางทองดี  อิ นค่า เสนอราคาต ่าสุด 207/2562

18 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา 8,300.00                   8,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  เขื อนค่า นายเสถียร  เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด 208/2562

19 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา 10,300.00               10,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ  อุภัยเพ็ชร นางสาวปาริชาติ  อุภัยเพ็ชร เสนอราคาต ่าสุด 209/2562

20 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา 9,300.00                   9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอินทุภา บ่อค่าเขียว นางสาวอินทุภา บ่อค่าเขียว เสนอราคาต ่าสุด 210/2562

21 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา 10,300.00               10,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุไร  กันธะ นางสาวจุไร  กันธะ เสนอราคาต ่าสุด 211/2562

22 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา 8,300.00                   8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  กาญจนหิรัณย์ นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  กาญจนหิรัณย์ เสนอราคาต ่าสุด 212/2562

23 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา 8,200.00                   8,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญญาพร บัวสุวรรณ์ นางสาวบุญญาพร บัวสุวรรณ์ เสนอราคาต ่าสุด 213/2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

24 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา 8,000.00                   8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ์  จิตต์กัน นางสาวศิริลักษณ์  จิตต์กัน เสนอราคาต ่าสุด 214/2562

25 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา 8,000.00                   8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประกาย  ศรีบุญ นางประกาย  ศรีบุญ เสนอราคาต ่าสุด 215/2562

26 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา 10,000.00               10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา เสนอราคาต ่าสุด 216/2562

27 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา 10,000.00               10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  มอญแก้ว นางสาวรัชนี  มอญแก้ว เสนอราคาต ่าสุด 217/2562

28 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา 10,000.00               10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ เสนอราคาต ่าสุด 218/2562

29 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา 10,000.00               10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์ นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด 219/2562

30 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา 10,000.00               10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพัชญ ์ มีชัยทรัพย์เจริญ นางสาวศุภาพัชญ ์ มีชัยทรัพย์เจริญ เสนอราคาต ่าสุด 220/2562

31 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา 10,000.00               10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งกัลยา  ค่าแก่น นางสาวรุ่งกัลยา  ค่าแก่น เสนอราคาต ่าสุด 221/2562

32 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา 10,000.00               10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ เสนอราคาต ่าสุด 222/2562

33 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา 10,000.00               10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณทิรา  สุนทรสวสัด์ิ นางสาวกัณทิรา  สุนทรสวสัด์ิ เสนอราคาต ่าสุด 223/2562

34 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา 10,000.00               10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิษฐา  จันเรือง นางสาวนิษฐา  จันเรือง เสนอราคาต ่าสุด 224/2562

35 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา 10,000.00               10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชไมพร  พิงคะสัน นางสาวชไมพร  พิงคะสัน เสนอราคาต ่าสุด 225/2562

36 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา 10,000.00               10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน  ตาจา นางสาวเกวลิน  ตาจา เสนอราคาต ่าสุด 226/2562

37 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา 10,000.00               10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยสมบัติ นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยสมบัติ เสนอราคาต ่าสุด 227/2562

38 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา 10,000.00               10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชิษฐา  ปัญญาทิพย์ นางสาวอัญชิษฐา  ปัญญาทิพย์ เสนอราคาต ่าสุด 228/2562

39 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา 8,300.00                   8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนิพา  ตาแปง นางสาวเพ็ญนิพา  ตาแปง เสนอราคาต ่าสุด 229/2562

40 จ้างเหมาซ่อมแซมรถ JCB          88,028.90       88,028.90 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เจ.เซอร์วสิ JCB หจก.เอ็น.เจ.เซอร์วสิ JCB เสนอราคาต ่าสุด 331/2562

41 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ            2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งศักด์ิ เครื องเย็น รุ่งศักด์ิ เครื องเย็น เสนอราคาต ่าสุด 332/2562

42 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 5232          44,100.00       44,100.00 เฉพาะเจาะจง โชคทรงพลบริการ โชคทรงพลบริการ เสนอราคาต ่าสุด 333/2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

43 จ้างเหมาบริการท่าป้ายไวนิล ประชุมสภา               450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 334/2562

44 จ้างเหมาบริการจัดท่าป้ายประชาสัมพันธ์            3,675.00         3,675.00 เฉพาะเจาะจง  ไอเดียดีไซน์ อิงค์เจ็ท  ไอเดียดีไซน์ อิงค์เจ็ท เสนอราคาต ่าสุด 335/2562

45 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 81-9820            7,800.00         7,800.00 เฉพาะเจาะจง โชคทรงพลบริการ โชคทรงพลบริการ เสนอราคาต ่าสุด 375/2562

      489,453.90

แบบ สขร.1

1
จ้างเหมาบริการพนักงานกองคลัง

           9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองสุข  อินต๊ะมณี นายทองสุข  อินต๊ะมณี เสนอราคาต ่าสุด 336/2562

2
จ้างเหมาบริการพนักงานกองคลัง

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวศิริมาส  อดทน นางสาวศิริมาส  อดทน

เสนอราคาต ่าสุด 337/2562

3
จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมยศ  พรมปัญญายืน นายสมยศ  พรมปัญญายืน

เสนอราคาต ่าสุด 338/2562

4
จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายภานุพงษ์  ธะนะ นายภานุพงษ์  ธะนะ

เสนอราคาต ่าสุด 339/2562

5
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธานันท์  เขื อนค่า นางสาวพัทธานันท์  เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด 340/2562

6
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายชลชาติ  ทะนันชัย นายชลชาติ  ทะนันชัย เสนอราคาต ่าสุด 341/2562

7
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           7,300.00         7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางศศิธร  ใจค่า นางศศิธร  ใจค่า เสนอราคาต ่าสุด 342/2562

8
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎาษกรณ์  ประวงิ นายอัษฎาษกรณ์  ประวงิ เสนอราคาต ่าสุด 343/2562

9
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวนิัย นารูปการ นายวนิัย นารูปการ เสนอราคาต ่าสุด 344/2562

                                                                                                        สรปุผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
                                                                                                      เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
                                                                                                            วันที่  29  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562

ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

10
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           9,300.00         9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายหวั น ชัยรัตน์ นายหวั น ชัยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด 345/2562

11
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา  ธรรมขันทา นายสุริยา  ธรรมขันทา เสนอราคาต ่าสุด 346/2562

12
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต  สุภาวงค์ นายอนุชิต  สุภาวงค์ เสนอราคาต ่าสุด 347/2562

13
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           7,300.00         7,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายปฏิพล หน่อโอย นายปฏิพล หน่อโอย

เสนอราคาต ่าสุด 348/2562

14
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 7,300.00           

        7,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายจักกฤษณ์  แสงนิล นายจักกฤษณ์  แสงนิล

เสนอราคาต ่าสุด 349/2562

15
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 7,100.00           

        7,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล  ค่าอ้าย นายเฉลิมพล  ค่าอ้าย เสนอราคาต ่าสุด 350/2562

16 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางทองดี  อิ นค่า นางทองดี  อิ นค่า เสนอราคาต ่าสุด
351/2562

17 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  เขื อนค่า นายเสถียร  เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด
352/2562

18 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,300.00         

      10,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ  อุภัยเพ็ชร นางสาวปาริชาติ  อุภัยเพ็ชร เสนอราคาต ่าสุด
353/2562

20 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
9,300.00           

        9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอินทุภา บ่อค่าเขียว นางสาวอินทุภา บ่อค่าเขียว เสนอราคาต ่าสุด
354/2562

21 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,300.00         

      10,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุไร  กันธะ นางสาวจุไร  กันธะ เสนอราคาต ่าสุด
355/2562

22 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  กาญจนหิรัณย์ นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  กาญจนหิรัณย์ เสนอราคาต ่าสุด
356/2562

23 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,200.00           

        8,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญญาพร บัวสุวรรณ์ นางสาวบุญญาพร บัวสุวรรณ์ เสนอราคาต ่าสุด
357/2562

24 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ์  จิตต์กัน นางสาวศิริลักษณ์  จิตต์กัน เสนอราคาต ่าสุด
358/2562

25 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประกาย  ศรีบุญ นางประกาย  ศรีบุญ เสนอราคาต ่าสุด
359/2562

26 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา เสนอราคาต ่าสุด
360/2562

27 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  มอญแก้ว นางสาวรัชนี  มอญแก้ว เสนอราคาต ่าสุด
361/2562

28 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ

เสนอราคาต ่าสุด
362/2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

29 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์ นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด
363/2562

30 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพัชญ ์ มีชัยทรัพย์เจริญ นางสาวศุภาพัชญ ์ มีชัยทรัพย์เจริญ เสนอราคาต ่าสุด
364/2562

31 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งกัลยา  ค่าแก่น นางสาวรุ่งกัลยา  ค่าแก่น เสนอราคาต ่าสุด
365/2562

32 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ เสนอราคาต ่าสุด
366/2562

33 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณทิรา  สุนทรสวสัด์ิ นางสาวกัณทิรา  สุนทรสวสัด์ิ เสนอราคาต ่าสุด
367/2562

34 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิษฐา  จันเรือง นางสาวนิษฐา  จันเรือง เสนอราคาต ่าสุด
368/2562

35 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชไมพร  พิงคะสัน นางสาวชไมพร  พิงคะสัน เสนอราคาต ่าสุด
369/2562

36 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน  ตาจา นางสาวเกวลิน  ตาจา เสนอราคาต ่าสุด
370/2562

37 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยสมบัติ นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยสมบัติ เสนอราคาต ่าสุด
371/2562

38 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแววดี ค่าเคน นางสาวแววดี ค่าเคน เสนอราคาต ่าสุด
372/2562

39 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนิพา  ตาแปง นางสาวเพ็ญนิพา  ตาแปง เสนอราคาต ่าสุด
373/2562

40
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน์  อินสุภา นางสาวหทัยรัตน์  อินสุภา เสนอราคาต ่าสุด 374/2562

41 จ้างเหมาซ่อมแซมรถ 81-9820            7,800.00         7,800.00 เฉพาะเจาะจง โชคทรงพลบริการ โชคทรงพลบริการ เสนอราคาต ่าสุด 375/2562

42
จ้างเหมาปร้ินปกและเข้าเล่มแบบสันกาว
เคลือบ

              260.00            260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านใบเฟิร์น ร้านใบเฟิร์น เสนอราคาต ่าสุด 376/2562

43 จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที  กีฬาสีสัมพันธ์            3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพริน  อินต๊ะรัตน์ นางสาวไพริน  อินต๊ะรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด 377/2562

44 จ้างเหมาจัดท่าป้ายกีฬาสีสัมพันธ์               675.00            675.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 378/2562

45
จ้างเหมาบันทึกข้อมูลลงระบบ(Thai 
Robles)

              830.00            830.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินภา  ปาหงษ์ นางสาวสิรินภา  ปาหงษ์ เสนอราคาต ่าสุด 379/2562

46 จ้างเหมาท่าป้ายโครงการสัตวป์ลอดโรค               450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง ไอเดียดีไซน์ อิงค์เจ็ท ไอเดียดีไซน์ อิงค์เจ็ท เสนอราคาต ่าสุด 380/2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

47 จ้างเหมาซ่อมแซมรถ 81-9820               320.00            320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโสฬส ร้านโสฬส เสนอราคาต ่าสุด 381/2562

48 จ้างส่ารวจข้อมูลสัตว์            2,736.00         2,736.00 เฉพาะเจาะจง นายอ้าย  พลสารัตน์ นายอ้าย  พลสารัตน์ เสนอราคาต ่าสุด 382/2562

49 จ้างเหมาท่าพานพุม่               800.00            800.00 เฉพาะเจาะจง โอ๋ ฟอริส โอ๋ ฟอริส เสนอราคาต ่าสุด 383/2562

50 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป่าก่อด่าคอมพิวเตอร์ ร้านป่าก่อด่าคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด 384/2562

51 จ้างเหมาประยางรถ JCB            2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง ศรีเจริญการยาง ศรีเจริญการยาง เสนอราคาต ่าสุด 385/2562

52 จ้างเหมาซ่อมแซมรถ กฉ 138          46,980.00       46,980.00 เฉพาะเจาะจง โชคทรงพลบริการ โชคทรงพลบริการ เสนอราคาต ่าสุด 386/2562

      409,201.00

แบบ สขร.1
                                                                                                        สรปุผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
                                                                                                      เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
                                                                                                            วันที่  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

1
จ้างเหมาบริการพนักงานกองคลัง

           9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองสุข  อินต๊ะมณี นายทองสุข  อินต๊ะมณี เสนอราคาต ่าสุด 387/2562

2
จ้างเหมาบริการพนักงานกองคลัง

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวศิริมาส  อดทน นางสาวศิริมาส  อดทน

เสนอราคาต ่าสุด 388/2562

3
จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมยศ  พรมปัญญายืน นายสมยศ  พรมปัญญายืน

เสนอราคาต ่าสุด 389/2562

4
จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายภานุพงษ์  ธะนะ นายภานุพงษ์  ธะนะ

เสนอราคาต ่าสุด 390/2562

5
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธานันท์  เขื อนค่า นางสาวพัทธานันท์  เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด 391/2562

6
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายชลชาติ  ทะนันชัย นายชลชาติ  ทะนันชัย เสนอราคาต ่าสุด 392/2562

7
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           7,300.00         7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางศศิธร  ใจค่า นางศศิธร  ใจค่า เสนอราคาต ่าสุด 393/2562

8
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาราดร กลิ นอยู่ นายภาราดร กลิ นอยู่ เสนอราคาต ่าสุด 394/2562

9
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวนิัย นารูปการ นายวนิัย นารูปการ เสนอราคาต ่าสุด 395/2562

10
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           9,300.00         9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายหวั น ชัยรัตน์ นายหวั น ชัยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด 396/2562

11
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎาษกรณ์  ประวงิ นายอัษฎาษกรณ์  ประวงิ เสนอราคาต ่าสุด 397/2562

12
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต  สุภาวงค์ นายอนุชิต  สุภาวงค์ เสนอราคาต ่าสุด 398/2562

13
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           7,300.00         7,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายปฏิพล หน่อโอย นายปฏิพล หน่อโอย

เสนอราคาต ่าสุด 399/2562

14
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 7,300.00           

        7,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายจักกฤษณ์  แสงนิล นายจักกฤษณ์  แสงนิล

เสนอราคาต ่าสุด 400/2562

15
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 7,100.00           

        7,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล  ค่าอ้าย นายเฉลิมพล  ค่าอ้าย เสนอราคาต ่าสุด 401/2562

16
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน์  อินสุภา นางสาวหทัยรัตน์  อินสุภา เสนอราคาต ่าสุด 402/2562

17 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางทองดี  อิ นค่า นางทองดี  อิ นค่า เสนอราคาต ่าสุด
403/2562

ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

18 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  เขื อนค่า นายเสถียร  เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด
404/2562

19 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,300.00         

      10,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ  อุภัยเพ็ชร นางสาวปาริชาติ  อุภัยเพ็ชร เสนอราคาต ่าสุด
405/2562

20 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
9,300.00           

        9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอินทุภา บ่อค่าเขียว นางสาวอินทุภา บ่อค่าเขียว เสนอราคาต ่าสุด
406/2562

21 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,300.00         

      10,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุไร  กันธะ นางสาวจุไร  กันธะ เสนอราคาต ่าสุด
407/2562

22 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  กาญจนหิรัณย์ นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  กาญจนหิรัณย์ เสนอราคาต ่าสุด
408/2562

23 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,200.00           

        8,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์ทิพย์  พรมสี นางสาวพิมพ์ทิพย์  พรมสี เสนอราคาต ่าสุด
409/2562

24 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ์  จิตต์กัน นางสาวศิริลักษณ์  จิตต์กัน เสนอราคาต ่าสุด
410/2562

25 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประกาย  ศรีบุญ นางประกาย  ศรีบุญ เสนอราคาต ่าสุด
411/2562

26 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา เสนอราคาต ่าสุด
412/2562

27 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  มอญแก้ว นางสาวรัชนี  มอญแก้ว เสนอราคาต ่าสุด
413/2562

28 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ

เสนอราคาต ่าสุด
414/2562

29 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์ นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด
415/2562

30 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพัชญ ์ มีชัยทรัพย์เจริญ นางสาวศุภาพัชญ ์ มีชัยทรัพย์เจริญ เสนอราคาต ่าสุด
416/2562

31 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งกัลยา  ค่าแก่น นางสาวรุ่งกัลยา  ค่าแก่น เสนอราคาต ่าสุด
417/2562

32 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ เสนอราคาต ่าสุด
418/2562

33 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณทิรา  สุนทรสวสัด์ิ นางสาวกัณทิรา  สุนทรสวสัด์ิ เสนอราคาต ่าสุด
419/2562

34 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิษฐา  จันเรือง นางสาวนิษฐา  จันเรือง เสนอราคาต ่าสุด
420/2562

35 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชไมพร  พิงคะสัน นางสาวชไมพร  พิงคะสัน เสนอราคาต ่าสุด
421/2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

36 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกวลิน  ตาจา นางสาวเกวลิน  ตาจา เสนอราคาต ่าสุด
422/2562

37 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยสมบัติ นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยสมบัติ เสนอราคาต ่าสุด
423/2562

38 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแวววดี ค่าเคน นางสาวแวววดี ค่าเคน เสนอราคาต ่าสุด
424/2562

39 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนิพา  ตาแปง นางสาวเพ็ญนิพา  ตาแปง เสนอราคาต ่าสุด
425/2562

40 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิจิตรา  ค่าภีระ นางสาวพิจิตรา  ค่าภีระ เสนอราคาต ่าสุด
429/2562

41 จ้างจัดท่าป้ายโครงการอบรมคุณธรรม               450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 431/2562

42 จ้างเหมาซ่อมแซมรถ ฟ 6470 ชร.               120.00            120.00 เฉพาะเจาะจง นายนริศ พรมสี นายนริศ พรมสี เสนอราคาต ่าสุด 433/2562

43 จ้างเหมาท่าป้ายจัดท่าแผน               450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 434/2562

44
จ้างเหมาท่าป้ายประชาสัมพันธใ์นช่วง
สงกรานต์

              450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 435/2562

45 จ้างจัดสถานที โครงการรดน้่าด่าหัว            3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 436/2562

46 จ้างท่าป้ายโครงการรดน้่าด่าหัว               900.00            900.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 437/2562

47 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท.ีเค.ซัพพลาย เชียงราย หจก.ท.ีเค.ซัพพลาย เชียงราย เสนอราคาต ่าสุด 438/2562

48
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุก ทบ 80-9580 
ชร

              680.00            680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธวชัชัยมอเตอร์ 1984 บริษัท ธวชัชัยมอเตอร์ 1985 เสนอราคาต ่าสุด 439/2562

49
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง กฉ 
138

         17,900.00       17,900.00 เฉพาะเจาะจง อูช่่างพร อูช่่างพร เสนอราคาต ่าสุด 440/2563

50
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง บธ 
5232

         17,720.00       17,720.00 เฉพาะเจาะจง โชคทรงพลบริการ โชคทรงพลบริการ เสนอราคาต ่าสุด 441/2564

51
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง บท 
4342

         84,900.00       84,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายการดับเพลิง หจก.เชียงรายการดับเพลิง เสนอราคาต ่าสุด 442/2565

52
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง 
81-9820

           7,700.00         7,700.00 เฉพาะเจาะจง โชคทรงพลบริการ โชคทรงพลบริการ เสนอราคาต ่าสุด 443/2562

53
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง 
81-2069

         33,300.00       33,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เค.ยางยนต์เชียงราย หจก.เอส.เค.ยางยนต์เชียงราย เสนอราคาต ่าสุด 444/2562
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54 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            2,900.00         2,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท.ีเค.ซัพพลาย เชียงราย หจก.ท.ีเค.ซัพพลาย เชียงราย เสนอราคาต ่าสุด 445/2562

      523,820.00

แบบ สขร.1

1
จ้างเหมาบริการพนักงานกองคลัง

           9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองสุข  อินต๊ะมณี นายทองสุข  อินต๊ะมณี เสนอราคาต ่าสุด 446/2562

2
จ้างเหมาบริการพนักงานกองคลัง

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวศิริมาส  อดทน นางสาวศิริมาส  อดทน

เสนอราคาต ่าสุด 447/2562

3
จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมยศ  พรมปัญญายืน นายสมยศ  พรมปัญญายืน

เสนอราคาต ่าสุด 448/2562

4
จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายภานุพงษ์  ธะนะ นายภานุพงษ์  ธะนะ

เสนอราคาต ่าสุด 449/2562

5
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธานันท์  เขื อนค่า นางสาวพัทธานันท์  เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด 450/2562

6
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายชลชาติ  ทะนันชัย นายชลชาติ  ทะนันชัย เสนอราคาต ่าสุด 451/2562

                                                                                                        สรปุผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
                                                                                                      เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
                                                                                                            วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

7
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           7,300.00         7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางศศิธร  ใจค่า นางศศิธร  ใจค่า เสนอราคาต ่าสุด 452/2562

8
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาราดร กลิ นอยู่ นายภาราดร กลิ นอยู่ เสนอราคาต ่าสุด 453/2562

9
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวนิัย นารูปการ นายวนิัย นารูปการ เสนอราคาต ่าสุด 454/2562

10
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           9,300.00         9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายหวั น ชัยรัตน์ นายหวั น ชัยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด 456/2562

11
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎาษกรณ์  ประวงิ นายอัษฎาษกรณ์  ประวงิ เสนอราคาต ่าสุด 457/2562

12
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต  สุภาวงค์ นายอนุชิต  สุภาวงค์ เสนอราคาต ่าสุด 458/2562

13
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           7,300.00         7,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายปฏิพล หน่อโอย นายปฏิพล หน่อโอย

เสนอราคาต ่าสุด 459/2562

14
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 7,300.00           

        7,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายจักกฤษณ์  แสงนิล นายจักกฤษณ์  แสงนิล

เสนอราคาต ่าสุด 460/2562

15
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 7,100.00           

        7,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล  ค่าอ้าย นายเฉลิมพล  ค่าอ้าย เสนอราคาต ่าสุด 461/2562

16
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน์  อินสุภา นางสาวหทัยรัตน์  อินสุภา เสนอราคาต ่าสุด 462/2562

17 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนิพา  ตาแปง นางสาวเพ็ญนิพา  ตาแปง เสนอราคาต ่าสุด
463/2562

18 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาวรินทร์ ราชคม นางสาวประภาวรินทร์ ราชคม เสนอราคาต ่าสุด
464/2562

19 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชไมพร  พิงคะสัน นางสาวชไมพร  พิงคะสัน เสนอราคาต ่าสุด
465/2562

20 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิษฐา  จันเรือง นางสาวนิษฐา  จันเรือง เสนอราคาต ่าสุด
466/2562

21 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยสมบัติ นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยสมบัติ เสนอราคาต ่าสุด
467/2562

22 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ เสนอราคาต ่าสุด
468/2562

23 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งกัลยา  ค่าแก่น นางสาวรุ่งกัลยา  ค่าแก่น เสนอราคาต ่าสุด
469/2562

24 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพัชญ ์ มีชัยทรัพย์เจริญ นางสาวศุภาพัชญ ์ มีชัยทรัพย์เจริญ เสนอราคาต ่าสุด
470/2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง
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25 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณทิรา  สุนทรสวสัด์ิ นางสาวกัณทิรา  สุนทรสวสัด์ิ เสนอราคาต ่าสุด
471/2562

26 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิจิตรา  ค่าภีระ นางสาวพิจิตรา  ค่าภีระ เสนอราคาต ่าสุด
472/2562

27 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์ นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด
473/2562

28 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแวววดี ค่าเคน นางสาวแวววดี ค่าเคน เสนอราคาต ่าสุด
474/2562

29 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวพา ปงรังษี นางสาวเยาวพา ปงรังษี เสนอราคาต ่าสุด
475/2562

30 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ

เสนอราคาต ่าสุด
476/2562

31 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  มอญแก้ว นางสาวรัชนี  มอญแก้ว เสนอราคาต ่าสุด
477/2562

32 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา เสนอราคาต ่าสุด
478/2562

33 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประกาย  ศรีบุญ นางประกาย  ศรีบุญ เสนอราคาต ่าสุด
479/2562

34 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ์  จิตต์กัน นางสาวศิริลักษณ์  จิตต์กัน เสนอราคาต ่าสุด
480/2562

35 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,200.00           

        8,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์ทิพย์  พรมสี นางสาวพิมพ์ทิพย์  พรมสี เสนอราคาต ่าสุด
481/2562

36 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  เขื อนค่า นายเสถียร  เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด
482/2562

37 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางทองดี  อิ นค่า นางทองดี  อิ นค่า เสนอราคาต ่าสุด
483/2562

38 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,300.00         

      10,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ  อุภัยเพ็ชร นางสาวปาริชาติ  อุภัยเพ็ชร เสนอราคาต ่าสุด
484/2562

39 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,300.00         

      10,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุไร  กันธะ นางสาวจุไร  กันธะ เสนอราคาต ่าสุด
485/2562

40 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  กาญจนหิรัณย์ นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  กาญจนหิรัณย์ เสนอราคาต ่าสุด
486/2562

41 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
9,300.00           

        9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอินทุภา บ่อค่าเขียว นางสาวอินทุภา บ่อค่าเขียว เสนอราคาต ่าสุด
487/2562

42
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ ขษธ 845
 ชร.

           2,840.00         2,840.00 เฉพาะเจาะจง นายนริศ พรมสี นายนริศ พรมสี เสนอราคาต ่าสุด 492/2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
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43 จ้างเหมาท่าป้าย               450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 493/2562

44 จ้างเหมารถแบ็คโฮ          20,000.00       20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกมล ไชยลังกา นายกมล ไชยลังกา เสนอราคาต ่าสุด 494/2562

45 จ้างเหมาท่าอาหาร น้่าดื ม และน้่าแข็ง            6,700.00         6,700.00 เฉพาะเจาะจง นางพัฒนา ทองเบาะ นางพัฒนา ทองเบาะ เสนอราคาต ่าสุด 495/2562

46 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ (JCB)            1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศรีเจริญการยาง ศรีเจริญการยาง เสนอราคาต ่าสุด 497/2562

47 จ้างเหมาปรับพืน้ที บ่อขยะ ทต.ป่าก่อด่า        100,000.00     100,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สุขเกษม ทรัพย์เพิ มพูน หจก.สุขเกษม ทรัพย์เพิ มพูน เสนอราคาต ่าสุด 498/2562

48 จ้างเหมาท่าป้ายประชุมสภา               450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 499/2562

49 จ้างเหมาท่าตรายาง               980.00            980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วทิวสัการค้า จ่ากัด บริษัท วทิวสัการค้า จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด 500/2562

50 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            1,550.00         1,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท.ีเค.ซัพพลาย เชียงราย หจก.ท.ีเค.ซัพพลาย เชียงราย เสนอราคาต ่าสุด 501/2562

51 จ้างเหมาซ่อมแซมรถหกล้อ 80-9178            8,060.00         8,060.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธวชัชัยมอเตอร์ 1994 จ่ากัด บ.ธวชัชัยมอเตอร์ 1994 จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด 502/2562

52 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               315.00            315.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เควซีีคอมพิวเตอร์ หจก.เควซีีคอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด 547/2562

      505,245.00



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
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แบบ สขร.1

1
จ้างเหมาบริการพนักงานกองคลัง

           9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองสุข  อินต๊ะมณี นายทองสุข  อินต๊ะมณี เสนอราคาต ่าสุด 503/2562

2
จ้างเหมาบริการพนักงานกองคลัง

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวศิริมาส  อดทน นางสาวศิริมาส  อดทน

เสนอราคาต ่าสุด 504/2562

3
จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมยศ  พรมปัญญายืน นายสมยศ  พรมปัญญายืน

เสนอราคาต ่าสุด 505/2562

4
จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายภานุพงษ์  ธะนะ นายภานุพงษ์  ธะนะ

เสนอราคาต ่าสุด 506/2562

5
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธานันท์  เขื อนค่า นางสาวพัทธานันท์  เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด 507/2562

6
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายชลชาติ  ทะนันชัย นายชลชาติ  ทะนันชัย เสนอราคาต ่าสุด 508/2562

7
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           7,300.00         7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางศศิธร  ใจค่า นางศศิธร  ใจค่า เสนอราคาต ่าสุด 509/2562

8
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาราดร กลิ นอยู่ นายภาราดร กลิ นอยู่ เสนอราคาต ่าสุด 510/2562

9
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวนิัย นารูปการ นายวนิัย นารูปการ เสนอราคาต ่าสุด 511/2562

10
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           9,300.00         9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายหวั น ชัยรัตน์ นายหวั น ชัยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด 512/2562

11
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎาษกรณ์  ประวงิ นายอัษฎาษกรณ์  ประวงิ เสนอราคาต ่าสุด 513/2562

12
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต  สุภาวงค์ นายอนุชิต  สุภาวงค์ เสนอราคาต ่าสุด 514/2562

13
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           7,300.00         7,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายปฏิพล หน่อโอย นายปฏิพล หน่อโอย

เสนอราคาต ่าสุด 515/2562

                                                                                                        สรปุผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
                                                                                                      เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
                                                                                                            วันที่  28  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562

ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

14
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 7,300.00           

        7,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายจักกฤษณ์  แสงนิล นายจักกฤษณ์  แสงนิล

เสนอราคาต ่าสุด 516/2562

15
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 7,100.00           

        7,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล  ค่าอ้าย นายเฉลิมพล  ค่าอ้าย เสนอราคาต ่าสุด 517/2562

16
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน์  อินสุภา นางสาวหทัยรัตน์  อินสุภา เสนอราคาต ่าสุด 518/2562

17 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนิพา  ตาแปง นางสาวเพ็ญนิพา  ตาแปง เสนอราคาต ่าสุด
519/2562

18 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาวรินทร์ ราชคม นางสาวประภาวรินทร์ ราชคม เสนอราคาต ่าสุด
520/2562

19 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชไมพร  พิงคะสัน นางสาวชไมพร  พิงคะสัน เสนอราคาต ่าสุด
521/2562

20 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิษฐา  จันเรือง นางสาวนิษฐา  จันเรือง เสนอราคาต ่าสุด
522/2562

21 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายก้องเกียรติ พิลาศร นายก้องเกียรติ พิลาศร เสนอราคาต ่าสุด
523/2562

22 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ เสนอราคาต ่าสุด
525/2562

23 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งกัลยา  ค่าแก่น นางสาวรุ่งกัลยา  ค่าแก่น เสนอราคาต ่าสุด
526/2562

24 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิศชล เมืองเสริม นางสาวนิศชล เมืองเสริม เสนอราคาต ่าสุด
527/2562

25 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณทิรา  สุนทรสวสัด์ิ นางสาวกัณทิรา  สุนทรสวสัด์ิ เสนอราคาต ่าสุด
528/2562

26 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิจิตรา  ค่าภีระ นางสาวพิจิตรา  ค่าภีระ เสนอราคาต ่าสุด
529/2562

27 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์ นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด
530/2562

28 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแวววดี ค่าเคน นางสาวแวววดี ค่าเคน เสนอราคาต ่าสุด
531/2562

29 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย  วงค์ษารัตน์ นายศิริชัย  วงค์ษารัตน์ เสนอราคาต ่าสุด
532/2562

29 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวพา ปงรังษี นางสาวเยาวพา ปงรังษี เสนอราคาต ่าสุด
533/2562

30 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ

เสนอราคาต ่าสุด
534/2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

31 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  มอญแก้ว นางสาวรัชนี  มอญแก้ว เสนอราคาต ่าสุด
535/2562

32 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา เสนอราคาต ่าสุด
536/2562

33 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประกาย  ศรีบุญ นางประกาย  ศรีบุญ เสนอราคาต ่าสุด
537/2562

34 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ์  จิตต์กัน นางสาวศิริลักษณ์  จิตต์กัน เสนอราคาต ่าสุด
538/2562

35 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,200.00           

        8,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์ทิพย์  พรมสี นางสาวพิมพ์ทิพย์  พรมสี เสนอราคาต ่าสุด
539/2562

36 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  เขื อนค่า นายเสถียร  เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด
540/2562

37 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางทองดี  อิ นค่า นางทองดี  อิ นค่า เสนอราคาต ่าสุด
541/2562

38 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,300.00         

      10,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ  อุภัยเพ็ชร นางสาวปาริชาติ  อุภัยเพ็ชร เสนอราคาต ่าสุด
542/2562

39 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,300.00         

      10,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุไร  กันธะ นางสาวจุไร  กันธะ เสนอราคาต ่าสุด
543/2562

40 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  กาญจนหิรัณย์ นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  กาญจนหิรัณย์ เสนอราคาต ่าสุด
544/2562

41 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
9,300.00           

        9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอินทุภา บ่อค่าเขียว นางสาวอินทุภา บ่อค่าเขียว เสนอราคาต ่าสุด
545/2562

42
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวศิษฎ์ เขื อนค่า นายภูวศิษฎ์ เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด
548/2562

43
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่านักงาน
(เครื องปรับอากาศ)

         50,650.00       50,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไอที โปรเจค แอนด์ ซัพพลาย หจก.ไอที โปรเจค แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 549/2562

44 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ 80-9580          12,850.00       12,850.00 เฉพาะเจาะจง อูส่มคิดเซอร์วสิป่าก่อด่า อูส่มคิดเซอร์วสิป่าก่อด่า เสนอราคาต ่าสุด 550/2562

45 จ้างเหมาบริการจัดท่าป้าย               450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 551/2562

46 จ้างเหมาบริการจัดท่าป้าย               450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 552/2562

47 จ้างเหมาซ่อมรถ กม 7291 เชียงราย            5,426.51         5,426.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เชียงราย จ่ากัด บริษัท โตโยต้า เชียงราย จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด 553/2562

48 จ้างซ่อมรถ คนท 421               700.00            700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ปัญญา นายสมศักด์ิ  ปัญญา เสนอราคาต ่าสุด 554/2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

49 จ้างเหมาบริการจัดท่าป้าย               450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง ไอเดีย ดีไซน์ อิงค์เจ็ท ไอเดีย ดีไซน์ อิงค์เจ็ท เสนอราคาต ่าสุด 555/2562

50
จ้างจัดท่าคู่มือโครงการอบรมคุ้มครอง
ผู้บริโภค

           3,600.00         3,600.00 เฉพาะเจาะจง ใบเฟิร์น ก๊อปปี ้& ปร้ิน ใบเฟิร์น ก๊อปปี ้& ปร้ิน เสนอราคาต ่าสุด 600/2562

51 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิล            6,388.00         6,388.00 เฉพาะเจาะจง ไอเดีย ดีไซน์ อิงค์เจ็ท ไอเดีย ดีไซน์ อิงค์เจ็ท เสนอราคาต ่าสุด 601/2562

      457,864.51

แบบ สขร.1

1
จ้างเหมาบริการพนักงานกองคลัง

           9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองสุข  อินต๊ะมณี นายทองสุข  อินต๊ะมณี เสนอราคาต ่าสุด 556/2562

2
จ้างเหมาบริการพนักงานกองคลัง

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวศิริมาส  อดทน นางสาวศิริมาส  อดทน

เสนอราคาต ่าสุด 557/2562

                                                                                                        สรปุผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
                                                                                                      เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
                                                                                                            วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

3
จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมยศ  พรมปัญญายืน นายสมยศ  พรมปัญญายืน

เสนอราคาต ่าสุด 558/2562

4
จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายภานุพงษ์  ธะนะ นายภานุพงษ์  ธะนะ

เสนอราคาต ่าสุด 559/2562

5
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธานันท์  เขื อนค่า นางสาวพัทธานันท์  เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด 560/2562

6
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายชลชาติ  ทะนันชัย นายชลชาติ  ทะนันชัย เสนอราคาต ่าสุด 561/2562

7
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           7,300.00         7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางศศิธร  ใจค่า นางศศิธร  ใจค่า เสนอราคาต ่าสุด 562/2562

8
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาราดร กลิ นอยู่ นายภาราดร กลิ นอยู่ เสนอราคาต ่าสุด 563/2562

9
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวนิัย นารูปการ นายวนิัย นารูปการ เสนอราคาต ่าสุด 564/2562

10
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวศิษฎ์ เขื อนค่า นายภูวศิษฎ์ เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด
565/2562

11
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           9,300.00         9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายหวั น ชัยรัตน์ นายหวั น ชัยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด 566/2562

12
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎาษกรณ์  ประวงิ นายอัษฎาษกรณ์  ประวงิ เสนอราคาต ่าสุด 567/2562

13
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต  สุภาวงค์ นายอนุชิต  สุภาวงค์ เสนอราคาต ่าสุด 568/2562

14
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           7,300.00         7,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายปฏิพล หน่อโอย นายปฏิพล หน่อโอย

เสนอราคาต ่าสุด 569/2562

15
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 7,300.00           

        7,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายจักกฤษณ์  แสงนิล นายจักกฤษณ์  แสงนิล

เสนอราคาต ่าสุด 570/2562

16
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 7,100.00           

        7,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล  ค่าอ้าย นายเฉลิมพล  ค่าอ้าย เสนอราคาต ่าสุด 571/2562

17
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน์  อินสุภา นางสาวหทัยรัตน์  อินสุภา เสนอราคาต ่าสุด 572/2562

18 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  กาญจนหิรัณย์ นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  กาญจนหิรัณย์ เสนอราคาต ่าสุด
573/2562

19 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
9,300.00           

        9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอินทุภา บ่อค่าเขียว นางสาวอินทุภา บ่อค่าเขียว เสนอราคาต ่าสุด
574/2562

20 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,200.00           

        8,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์ทิพย์  พรมสี นางสาวพิมพ์ทิพย์  พรมสี เสนอราคาต ่าสุด
575/2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

21 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  เขื อนค่า นายเสถียร  เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด
576/2562

22 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางทองดี  อิ นค่า นางทองดี  อิ นค่า เสนอราคาต ่าสุด
577/2562

23 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,300.00         

      10,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ  อุภัยเพ็ชร นางสาวปาริชาติ  อุภัยเพ็ชร เสนอราคาต ่าสุด
578/2562

24 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,300.00         

      10,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุไร  กันธะ นางสาวจุไร  กันธะ เสนอราคาต ่าสุด
579/2562

25 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนิพา  ตาแปง นางสาวเพ็ญนิพา  ตาแปง เสนอราคาต ่าสุด
580/2562

26 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาวรินทร์ ราชคม นางสาวประภาวรินทร์ ราชคม เสนอราคาต ่าสุด
581/2562

27 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชไมพร  พิงคะสัน นางสาวชไมพร  พิงคะสัน เสนอราคาต ่าสุด
582/2562

28 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิษฐา  จันเรือง นางสาวนิษฐา  จันเรือง เสนอราคาต ่าสุด
583/2562

29 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายก้องเกียรติ พิลาศร นายก้องเกียรติ พิลาศร เสนอราคาต ่าสุด
584/2562

30 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ เสนอราคาต ่าสุด
585/2562

31 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งกัลยา  ค่าแก่น นางสาวรุ่งกัลยา  ค่าแก่น เสนอราคาต ่าสุด
586/2562

32 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิศชล เมืองเสริม นางสาวนิศชล เมืองเสริม เสนอราคาต ่าสุด
587/2562

33 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณทิรา  สุนทรสวสัด์ิ นางสาวกัณทิรา  สุนทรสวสัด์ิ เสนอราคาต ่าสุด
588/2562

34 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิจิตรา  ค่าภีระ นางสาวพิจิตรา  ค่าภีระ เสนอราคาต ่าสุด
589/2562

35 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์ นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด
590/2562

36 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแวววดี ค่าเคน นางสาวแวววดี ค่าเคน เสนอราคาต ่าสุด
591/2562

37 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย  วงค์ษารัตน์ นายศิริชัย  วงค์ษารัตน์ เสนอราคาต ่าสุด
592/2562

38 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวพา ปงรังษี นางสาวเยาวพา ปงรังษี เสนอราคาต ่าสุด
593/2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

39 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ

เสนอราคาต ่าสุด
594/2562

40 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  มอญแก้ว นางสาวรัชนี  มอญแก้ว เสนอราคาต ่าสุด
595/2562

41 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา เสนอราคาต ่าสุด
596/2562

42 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประกาย  ศรีบุญ นางประกาย  ศรีบุญ เสนอราคาต ่าสุด
597/2562

43 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ์  จิตต์กัน นางสาวศิริลักษณ์  จิตต์กัน เสนอราคาต ่าสุด
598/2562

44 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรธดิา ยาวริาช นางสาวพรรธดิา ยาวริาช เสนอราคาต ่าสุด
598/2562

45 จ้างเหมาท่าแผ่นพับโครงการ            1,800.00         1,800.00 เฉพาะเจาะจง ศรัณย์รัตน์ ศรัณย์รัตน์ เสนอราคาต ่าสุด 602/2562

46 จ้างเหมาท่าป้ายโครงการแห่เทียน               675.00            675.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 603/2562

47 จ้างเหมาจัดท่าป้ายไวนิล               450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 641/2562

48 จ้างเหมาบริการจัดท่าป้าย               450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 552/2562

49 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร            4,020.00         4,020.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ ชัยเลิศ นายณรงค์ ชัยเลิศ เสนอราคาต ่าสุด 642/2562

50 จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ          12,000.00       12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทีโปรเจคแอนด์ ซัพพลาย หจก.ไอทีโปรเจคแอนด์ ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 643/2562

51 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ          11,386.94       11,386.94 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงแสง(ชร.)จ่ากัด บ.เชียงแสง(ชร.)จ่ากัด เสนอราคาต ่าสุด 644/2562

      415,681.94



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

แบบ สขร.1

1
จ้างเหมาบริการพนักงานกองคลัง

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวศิริมาส  อดทน นางสาวศิริมาส  อดทน

เสนอราคาต ่าสุด 606/2562

2 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  กาญจนหิรัณย์ นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  กาญจนหิรัณย์ เสนอราคาต ่าสุด
607/2562

3 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
9,300.00           

        9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอินทุภา บ่อค่าเขียว นางสาวอินทุภา บ่อค่าเขียว เสนอราคาต ่าสุด
608/2562

4 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์ทิพย์  พรมสี นางสาวพิมพ์ทิพย์  พรมสี เสนอราคาต ่าสุด
609/2562

5 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  เขื อนค่า นายเสถียร  เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด
610/2562

6 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางทองดี  อิ นค่า นางทองดี  อิ นค่า เสนอราคาต ่าสุด
611/2562

7 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,300.00         

      10,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ  อุภัยเพ็ชร นางสาวปาริชาติ  อุภัยเพ็ชร เสนอราคาต ่าสุด
612/2562

8 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,300.00         

      10,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุไร  กันธะ นางสาวจุไร  กันธะ เสนอราคาต ่าสุด
613/2562

9 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนิพา  ตาแปง นางสาวเพ็ญนิพา  ตาแปง เสนอราคาต ่าสุด
614/2562

เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง

                                                                                                        สรปุผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม
                                                                                                      เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
                                                                                                            วันที่  30  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562

ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

10 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาวรินทร์ ราชคม นางสาวประภาวรินทร์ ราชคม เสนอราคาต ่าสุด
615/2562

11 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชไมพร  พิงคะสัน นางสาวชไมพร  พิงคะสัน เสนอราคาต ่าสุด
616/2562

12 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิษฐา  จันเรือง นางสาวนิษฐา  จันเรือง เสนอราคาต ่าสุด
617/2562

13 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายก้องเกียรติ พิลาศร นายก้องเกียรติ พิลาศร เสนอราคาต ่าสุด
618/2562

14 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ เสนอราคาต ่าสุด
619/2562

15 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งกัลยา  ค่าแก่น นางสาวรุ่งกัลยา  ค่าแก่น เสนอราคาต ่าสุด
620/2562

16 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิศชล เมืองเสริม นางสาวนิศชล เมืองเสริม เสนอราคาต ่าสุด
621/2562

17 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณทิรา  สุนทรสวสัด์ิ นางสาวกัณทิรา  สุนทรสวสัด์ิ เสนอราคาต ่าสุด
622/2562

18 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิจิตรา  ค่าภีระ นางสาวพิจิตรา  ค่าภีระ เสนอราคาต ่าสุด
623/2562

19 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์ นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด
624/2562

20 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย  วงค์ษารัตน์ นายศิริชัย  วงค์ษารัตน์ เสนอราคาต ่าสุด
625/2562

21 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแวววดี ค่าเคน นางสาวแวววดี ค่าเคน เสนอราคาต ่าสุด
626/2562

22 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรธดิา ยาวริาช นางสาวพรรธดิา ยาวริาช เสนอราคาต ่าสุด
627/2562

23 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวพา ปงรังษี นางสาวเยาวพา ปงรังษี เสนอราคาต ่าสุด
628/2562

24 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ

เสนอราคาต ่าสุด
629/2562

25 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  มอญแก้ว นางสาวรัชนี  มอญแก้ว เสนอราคาต ่าสุด
630/2562

26 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา เสนอราคาต ่าสุด
631/2562

27 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประกาย  ศรีบุญ นางประกาย  ศรีบุญ เสนอราคาต ่าสุด
632/2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

28 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ์  จิตต์กัน นางสาวศิริลักษณ์  จิตต์กัน เสนอราคาต ่าสุด
633/2562

29
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           9,300.00         9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายหวั น ชัยรัตน์ นายหวั น ชัยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด 634/2562

30
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎาษกรณ์  ประวงิ นายอัษฎาษกรณ์  ประวงิ เสนอราคาต ่าสุด 635/2562

31
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต  สุภาวงค์ นายอนุชิต  สุภาวงค์ เสนอราคาต ่าสุด 636/2562

32
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           7,300.00         7,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายปฏิพล หน่อโอย นายปฏิพล หน่อโอย

เสนอราคาต ่าสุด 637/2562

33
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 7,300.00           

        7,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายจักกฤษณ์  แสงนิล นายจักกฤษณ์  แสงนิล

เสนอราคาต ่าสุด 638/2562

34
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 7,100.00           

        7,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล  ค่าอ้าย นายเฉลิมพล  ค่าอ้าย เสนอราคาต ่าสุด 639/2562

35
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน์  อินสุภา นางสาวหทัยรัตน์  อินสุภา เสนอราคาต ่าสุด 640/2562

36
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธานันท์  เขื อนค่า นางสาวพัทธานันท์  เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด 645/2562

37
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายชลชาติ  ทะนันชัย นายชลชาติ  ทะนันชัย เสนอราคาต ่าสุด 646/2562

38
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           7,300.00         7,300.00 เฉพาะเจาะจง นางศศิธร  ใจค่า นางศศิธร  ใจค่า เสนอราคาต ่าสุด 647/2562

39
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวนิัย นารูปการ นายวนิัย รูปการ เสนอราคาต ่าสุด 648/2562

40
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวศิษฎ์ เขื อนค่า นายภูวศิษฎ์ เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด
649/2562

41
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาราดร กลิ นอยู่ นายภาราดร กลิ นอยู่ เสนอราคาต ่าสุด 650/2562

42
จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมยศ  พรมปัญญายืน นายสมยศ  พรมปัญญายืน

เสนอราคาต ่าสุด 651/2562

43
จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายภานุพงษ์  ธะนะ นายภานุพงษ์  ธะนะ

เสนอราคาต ่าสุด 652/2562

44 จ้างเหมาซ่อมรถ 80-9580 เชียงราย            2,100.00         2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโสฬร ร้านโสฬร เสนอราคาต ่าสุด 653/2562

45 จ้างเหมาซ่อมรถ 81-9820 เชียงราย            1,300.00         1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโสฬร ร้านโสฬร เสนอราคาต ่าสุด 654/2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง
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ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

46 จ้างเหมาซ่อมรถ กฉ 138 เชียงราย          16,846.00       16,846.00 เฉพาะเจาะจง อูโ่ชคทรงพล บริการ อูโ่ชคทรงพล บริการ เสนอราคาต ่าสุด 655/2562

47 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            2,940.00         2,940.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท.ีเค. ซัพพลาย เชียงราย หจก.ท.ีเค. ซัพพลาย เชียงราย เสนอราคาต ่าสุด 656/2562

48
จ้างยานพาหนะตามโครงการแข่งขัน
ทักษะทางวชิาการ

         14,000.00       14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทนงศักด์ิ วชิัยค่า นายทนงศักด์ิ วชิัยค่า เสนอราคาต ่าสุด 657/2562

49 จ้างท่าป้ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ               450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 658/2562

50 จ้างท่าป้ายประชุมสภา               450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 659/2562

51 จ้างซ่อมแซมรถทะเบียน บท 5232            9,600.00         9,600.00 เฉพาะเจาะจง อูโ่ชคทรงพล บริการ อูโ่ชคทรงพล บริการ เสนอราคาต ่าสุด 660/2562

52 จ้างท่าป้ายกิจกรรมท่าหมันสุนัขและแมว               450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง ไอเดีย ดีไซน์ ไอเดีย ดีไซน์ เสนอราคาต ่าสุด 661/2562

53 จ้างเหมาส่ารวจข้อมูลสัตว์            3,450.00         3,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย มณีแมน นายสมชาย มณีแมน เสนอราคาต ่าสุด 662/2562

54 จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว            1,900.00         1,900.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะ บัวสุวรรณ์ นายชนะ บัวสุวรรณ์ เสนอราคาต ่าสุด 663/2562

55
จ้างท่าป้ายโครงการอบรมเพิ ม
ประสิทธภิาพ

              450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 664/2562

56 จ้างต่ออายุเวบ็ไซต์(โฮสต้ิง+โดเมนเนม)            4,000.00         4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์ ร้านเชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์ เสนอราคาต ่าสุด 665/2562

57 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา            4,645.00         4,645.00 เฉพาะเจาะจง นายทองสุข  อินต๊ะมณี นายทองสุข  อินต๊ะมณี เสนอราคาต ่าสุด 666/2562

58 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์            2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไอที.โปรเจก แอนด์ ซัพพลาย หจก.ไอที.โปรเจก แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคาต ่าสุด 667/2562

59 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์               300.00            300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท.ีเค. ซัพพลาย เชียงราย หจก.ท.ีเค. ซัพพลาย เชียงราย เสนอราคาต ่าสุด 668/2562

60
จ้างท่าป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชน

              450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 669/2562

61
จ้างซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน ตค
840 ชร.

           3,200.00         3,200.00 เฉพาะเจาะจง ศรีเจริญการยาง ศรีเจริญการยาง เสนอราคาต ่าสุด 670/2562

62
จ้างซ่อมแซมรถหกล้อ 80-9178 
เชียงราย

           2,625.00         2,625.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธวชัชัยมอร์เตอร์ 1984 บ.ธวชัชัยมอร์เตอร์ 1985 เสนอราคาต ่าสุด 671/2562

63 จ้างเหมาท่าป้ายโครงการ 1 อปท.               600.00            600.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย แอดเวอร์ไทซิ ง มีเดีย เสนอราคาต ่าสุด 672/2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
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64 จ้างซ่อมแซมรถ ฟ 6470 เชียงราย               120.00            120.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเจิด ปงรังษี นายบรรเจิด ปงรังษี เสนอราคาต ่าสุด 673/2562

65 จ้างเหมาซ่อมรถ ตค 840 เชียงราย (JCB)          29,371.50       29,371.50 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เจ เซอร์วสิ เจซีบี หจก.เอ็น.เจ เซอร์วสิ เจซีบี เสนอราคาต ่าสุด 717/2562

66 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์            6,900.00         6,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท.ีเค. ซัพพลาย เชียงราย หจก.ท.ีเค. ซัพพลาย เชียงราย เสนอราคาต ่าสุด 718/2562

67 จ้างซ่อมบ่ารุงรักษารถ 81-2069            9,920.00         9,920.00 เฉพาะเจาะจง อูโ่ชคทรงพล บริการ อูโ่ชคทรงพล บริการ เสนอราคาต ่าสุด 719/2562

68 จ้างเหมาซ่อมแซมรถ ขษธ 845 เชียงราย            4,340.00         4,340.00 เฉพาะเจาะจง นายนริศ พรมสี นายนริศ พรมสี เสนอราคาต ่าสุด 720/2562

      498,407.50

แบบ สขร.1

รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง

                                                                                                        สรปุผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
                                                                                                      เทศบาลต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
                                                                                                            วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562

ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

1
จ้างเหมาบริการพนักงานกองคลัง

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวศิริมาส  อดทน นางสาวศิริมาส  อดทน

เสนอราคาต ่าสุด 674/2562

2
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           9,300.00         9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายหวั น ชัยรัตน์ นายหวั น ชัยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด 675/2562

3
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎาษกรณ์  ประวงิ นายอัษฎาษกรณ์  ประวงิ เสนอราคาต ่าสุด 676/2562

4
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต  สุภาวงค์ นายอนุชิต  สุภาวงค์ เสนอราคาต ่าสุด 677/2562

5
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข

           7,300.00         7,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายปฏิพล หน่อโอย นายปฏิพล หน่อโอย

เสนอราคาต ่าสุด 678/2562

6
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 7,000.00           

        7,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายสุทธ ิสีหมื น นายสุทธ ิสีหมื น

เสนอราคาต ่าสุด 679/2562

7
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 7,100.00           

        7,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล  ค่าอ้าย นายเฉลิมพล  ค่าอ้าย เสนอราคาต ่าสุด 680/2562

8
จ้างเหมาบริการพนักงานกองสาธารณสุข 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหทัยรัตน์  อินสุภา นางสาวหทัยรัตน์  อินสุภา เสนอราคาต ่าสุด 681/2562

9
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัทธานันท์  เขื อนค่า นางสาวพัทธานันท์  เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด 682/2562

10
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายชลชาติ  ทะนันชัย นายชลชาติ  ทะนันชัย เสนอราคาต ่าสุด 683/2562

11
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศศิธร  ใจค่า นางศศิธร  ใจค่า เสนอราคาต ่าสุด 684/2562

12
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวนิัย นารูปการ นายวนิัย นารูปการ เสนอราคาต ่าสุด 685/2562

13
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด 8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวศิษฎ์ เขื อนค่า นายภูวศิษฎ์ เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด
686/2562

14
จ้างเหมาบริการพนักงานส่านักปลัด

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาราดร กลิ นอยู่ นายภาราดร กลิ นอยู่ เสนอราคาต ่าสุด 687/2562

15 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  กาญจนหิรัณย์ นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์  กาญจนหิรัณย์ เสนอราคาต ่าสุด
688/2562

16 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
9,300.00           

        9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอินทุภา บ่อค่าเขียว นางสาวอินทุภา บ่อค่าเขียว เสนอราคาต ่าสุด
689/2562

17 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,200.00           

        8,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์ทิพย์  พรมสี นางสาวพิมพ์ทิพย์  พรมสี เสนอราคาต ่าสุด
690/2562

18 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร  เขื อนค่า นายเสถียร  เขื อนค่า เสนอราคาต ่าสุด
691/2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

19 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางทองดี  อิ นค่า นางทองดี  อิ นค่า เสนอราคาต ่าสุด
692/2562

20 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,300.00         

      10,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริชาติ  อุภัยเพ็ชร นางสาวปาริชาติ  อุภัยเพ็ชร เสนอราคาต ่าสุด
693/2562

21 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,300.00         

      10,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุไร  กันธะ นางสาวจุไร  กันธะ เสนอราคาต ่าสุด
694/2562

22 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,300.00           

        8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญนิพา  ตาแปง นางสาวเพ็ญนิพา  ตาแปง เสนอราคาต ่าสุด
695/2562

23 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาวรินทร์ ราชคม นางสาวประภาวรินทร์ ราชคม เสนอราคาต ่าสุด
696/2562

24 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชไมพร  พิงคะสัน นางสาวชไมพร  พิงคะสัน เสนอราคาต ่าสุด
697/2562

25 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิษฐา  จันเรือง นางสาวนิษฐา  จันเรือง เสนอราคาต ่าสุด
698/2562

26 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายก้องเกียรติ พิลาศร นายก้องเกียรติ พิลาศร เสนอราคาต ่าสุด
699/2562

27 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ นางสาวอมรรัตน์  พลเมฆ เสนอราคาต ่าสุด
700/2562

28 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งกัลยา  ค่าแก่น นางสาวรุ่งกัลยา  ค่าแก่น เสนอราคาต ่าสุด
701/2562

29 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิศชล เมืองเสริม นางสาวนิศชล เมืองเสริม เสนอราคาต ่าสุด
702/2562

30 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณทิรา  สุนทรสวสัด์ิ นางสาวกัณทิรา  สุนทรสวสัด์ิ เสนอราคาต ่าสุด
703/2562

31 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิจิตรา  ค่าภีระ นางสาวพิจิตรา  ค่าภีระ เสนอราคาต ่าสุด
704/2562

32 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์ นางสาวพัชรี  ชัยรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด
705/2562

33 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย  วงค์ษารัตน์ นายศิริชัย  วงค์ษารัตน์ เสนอราคาต ่าสุด
706/2562

34 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแวววดี ค่าเคน นางสาวแวววดี ค่าเคน เสนอราคาต ่าสุด
707/2562

35 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรรธดิา ยาวริาช นางสาวพรรธดิา ยาวริาช เสนอราคาต ่าสุด
708/2562

36 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวพา ปงรังษี นางสาวเยาวพา ปงรังษี เสนอราคาต ่าสุด
709/2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

37 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ นางสาวรุ่งนภา  อินต๊ะยศ

เสนอราคาต ่าสุด
710/2562

38 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนี  มอญแก้ว นางสาวรัชนี  มอญแก้ว เสนอราคาต ่าสุด
711/2562

39 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
10,000.00         

      10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา นางสาวอังคณา  ธรรมขันทา เสนอราคาต ่าสุด
712/2562

40 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประกาย  ศรีบุญ นางประกาย  ศรีบุญ เสนอราคาต ่าสุด
713/2562

41 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา
8,000.00           

        8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริลักษณ์  จิตต์กัน นางสาวศิริลักษณ์  จิตต์กัน เสนอราคาต ่าสุด
714/2562

42
จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง

           8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายภานุพงษ์  ธะนะ นายภานุพงษ์  ธะนะ

เสนอราคาต ่าสุด 715/2562

43
จ้างเหมาบริการพนักงานกองช่าง

           8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมยศ  พรมปัญญายืน นายสมยศ  พรมปัญญายืน

เสนอราคาต ่าสุด 716/2562

44 จ้างเหมาซ่อมรถ JCB          29,371.50       29,371.50 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เจ เซอร์วสิ เจซีบี หจก.เอ็น.เจ เซอร์วสิ เจซีบี เสนอราคาต ่าสุด 717/2562

45 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์            6,900.00         6,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท.ีเค. ซัพพลาย เชียงราย หจก.ท.ีเค. ซัพพลาย เชียงราย เสนอราคาต ่าสุด 718/2562

46 จ้างซ่อมบ่ารุงรักษารถ 81-2069            9,920.00         9,920.00 เฉพาะเจาะจง อูโ่ชคทรงพลบริการ อูโ่ชคทรงพลบริการ เสนอราคาต ่าสุด 719/2562

47 จ้างเหมาซ่อมแซมรถ ขษธ 845            4,340.00         4,340.00 เฉพาะเจาะจง นายนริศ พรมสี นายนริศ พรมสี เสนอราคาต ่าสุด 720/2562

48 จ้างเหมาซ่อมรถ 80-9580 ชร.            3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง อูโ่ชคทรงพลบริการ อูโ่ชคทรงพลบริการ เสนอราคาต ่าสุด 721/2562

49 จ้างเหมาซ่อมรถ คขษ 835 ชร.            2,430.00         2,430.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ปัญญา นายสมศักด์ิ ปัญญา เสนอราคาต ่าสุด 722/2562

50 จ้างท่าป้ายโครงการจัดการบูรณาการ               450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง ไอเดีย ดีไซน์ อิงค์เจ็ท ไอเดีย ดีไซน์ อิงค์เจ็ท เสนอราคาต ่าสุด 723/2562

51 จ้างท่าคู่มือโครงการจัดการบูรณาการ            2,550.00         2,550.00 เฉพาะเจาะจง ศรัณรัตน์ ศรัณรัตน์ เสนอราคาต ่าสุด 724/2562

52 จ้างเหมาบริการพนักงานกองการศึกษา            9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทองสุข อินต๊ะมณี นายทองสุข อินต๊ะมณี เสนอราคาต ่าสุด 725/2562

53 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               900.00            900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป่าก่อด่า คอมพิวเตอร์ ร้านป่าก่อด่า คอมพิวเตอร์ เสนอราคาต ่าสุด 727/2562

54 จ้างซ่อมประตูและโต๊ะส่านักงาน            3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ ทะกัน นายธรรมนูญ ทะกัน เสนอราคาต ่าสุด 728/2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

55 จ้างท่าป้ายโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว               450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ ไทซิ ง แอดเวอร์ ไทซิ ง เสนอราคาต ่าสุด 729/2562

56 จ้างท่าป้ายโครงการศูนย์บริการผู้พิการ               450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ ไทซิ ง แอดเวอร์ ไทซิ ง เสนอราคาต ่าสุด 730/2562

57 จ้างท่าป้ายโครงการเพิ มประสิทธภิาพ               450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ ไทซิ ง แอดเวอร์ ไทซิ ง เสนอราคาต ่าสุด 732/2562

58 จ้างเหมาท่าป้าย"ห้ามทิง้ขยะ"            1,380.00         1,380.00 เฉพาะเจาะจง ไอเดีย ดีไซน์ อิงค์เจ็ท ไอเดีย ดีไซน์ อิงค์เจ็ท เสนอราคาต ่าสุด 733/2562

59 จ้างท่าป้ายไวนิล            4,014.00         4,014.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ ไทซิ ง แอดเวอร์ ไทซิ ง เสนอราคาต ่าสุด 734/2562

60 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ               920.00            920.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ปัญญา นายสมศักด์ิ ปัญญา เสนอราคาต ่าสุด 735/2562

61 จ้างซ่อมรถ บท 4342 เชียงราย            7,600.00         7,600.00 เฉพาะเจาะจง อูโ่ชคทรงพลบริการ อูโ่ชคทรงพลบริการ เสนอราคาต ่าสุด 736/2562

62 จ้างซ่อมแซมเครื องโทรสาร            6,500.00         6,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท.ีเค. ซัพพลาย เชียงราย หจก.ท.ีเค. ซัพพลาย เชียงราย เสนอราคาต ่าสุด 737/2562

63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื องตัดหญา้            3,620.00         3,620.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ปัญญา นายสมศักด์ิ ปัญญา เสนอราคาต ่าสุด 738/2562

64 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื องแฟกซ์)            1,250.00         1,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ท.ีเค. ซัพพลาย เชียงราย หจก.ท.ีเค. ซัพพลาย เชียงราย เสนอราคาต ่าสุด 739/2562

65 จ้างท่าป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุ               450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ ไทซิ ง แอดเวอร์ ไทซิ ง เสนอราคาต ่าสุด 740/2562

66
จ้างท่าป้ายโครงการศูนย์สามวยัเทิดไท้
องค์ราชัน

              675.00            675.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ ไทซิ ง แอดเวอร์ ไทซิ ง เสนอราคาต ่าสุด 741/2562

67 จ้างจัดท่าป้ายอะคิลิค            1,900.00         1,900.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ ไทซิ ง แอดเวอร์ ไทซิ ง เสนอราคาต ่าสุด 742/2562

68 จ้างซ่อมรถหกล้อหมายเลข 80-9187          44,550.00       44,550.00 เฉพาะเจาะจง อูโ่ชคทรงพลบริการ อูโ่ชคทรงพลบริการ เสนอราคาต ่าสุด 743/2562

69 จ้างซ่อมแซมรถ JCB ตค 840 เชียงราย          97,990.60       97,990.60 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เจ เซอร์วสิ เจซีบี หจก.เอ็น.เจ เซอร์วสิ เจซีบี เสนอราคาต ่าสุด 744/2562

70 จ้างซ่อมรถ กฉ 138 เชียงราย            9,630.00         9,630.00 เฉพาะเจาะจง อูโ่ชคทรงพลบริการ อูโ่ชคทรงพลบริการ เสนอราคาต ่าสุด 745/2562

71 จ้างซ่อมรถ ขมจ 51 เชียงราย            2,250.00         2,250.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ปัญญา นายสมศักด์ิ ปัญญา เสนอราคาต ่าสุด 746/2562

72 จ้างท่าป้ายประชุมสภา               450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง แอดเวอร์ ไทซิ ง แอดเวอร์ ไทซิ ง เสนอราคาต ่าสุด 747/2562



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ตกลงซ้ือ เหตุผลที คัดเลือกโดยสรุป
เลขที ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการจ้าง
ล่าดั
บที 

งานที จัดจ้าง  วงเงินที จัดจ้าง  ราคากลาง วธิจีัดจ้าง รายชื อผู้เสนอราคาและราคาที เสนอ

      634,191.10


