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ล ำดับ วงเงินท่ีจะ วงเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง งบประมำณ ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก รำคำ โดยสรุป ของสัญญำ

(รำคำกลำง) หรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

จัดซ้ือ
1 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา จ านวน 5

 รายการ เพ่ือใช้ในกิจกรรมพ่นสารเคมีฯ
40,750.00 40,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ 40,750.00 บจก.เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ 40,750.00 เป็นผู้ประกอบการขายสินค้า 6/2563 ลว. 3 ธ.ค. 62

2 จัดซ้ือลังพลาสติก 100 ลิตร แบบมีล้อ 5,800.00 5,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คลังเคร่ืองเขียน 5,800.00 หจก.คลังเคร่ืองเขียน 5,800.00 เป็นผู้ประกอบการขายสินค้า 7/2563 ลว. 3 ธ.ค. 62
3 จัดซ้ือเส้ือก๊ักสะท้อนแสงแบบผ้าพร้อมสกรีนทต.สารภี จ านวน 10 ตัว 4,300.00 4,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกุณทิราภัณฑ์ 4,300.00 ร้านกุณทิราภัณฑ์ 4,300.00 เป็นผู้ประกอบการขายสินค้า 8/2563 ลว. 24 ธ.ค. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง ในรอบเดือน .....ธันวำคม......พ.ศ.๒๕62
เทศบำลต ำบลสำรภี  อ ำเภอสำรภี  จังหวัดเชียงใหม่

วันท่ี    2    มกรำคม   2563

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีซ้ือ / จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

หน้าที่ ๑



ล ำดับ วงเงินท่ีจะ วงเงิน เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ี
ท่ี ซ้ือหรือจ้ำง งบประมำณ ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือก รำคำ โดยสรุป ของสัญญำ

(รำคำกลำง) หรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

จัดจ้ำง
1 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองขยายเสียง 963.00 963.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โปรวิช่ัน โพรไวเดอร์ 963.00 บจก.โปรวิช่ัน โพรไวเดอร์ 963.00 เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 22/2563 ลว. 4 ธ.ค. 62
2 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลางรถตู้ 

นค 5182 ชม.
2,180.00 2,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนัทการช่าง 2,180.00 ร้านธนัทการช่าง 2,180.00 เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 23/2563 ลว. 4 ธ.ค. 62

3 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง
รถยนต์ กน 5931 ชม.

2,680.00 2,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านธนัทการช่าง 2,680.00 ร้านธนัทการช่าง
2,680.00

เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 24/2563 ลว. 4 ธ.ค. 62

4 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง
รถยนต์ กน 5931 ชม.

5,371.50 5,371.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.อ านวยมอเตอร์แอร์ 2 5,371.50 บจก.อ านวยมอเตอร์แอร์ 2
5,371.50 เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 25/2563 ลว. 12 ธ.ค. 62

5 จ้างเหมาจัดท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 275.00 275.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน์  มหาวรรณติ 275.00 นางสาวศิริรัตน์  มหาวรรณติ 275.00 ตกลงเป็นผู้รับจ้าง 26/2563 ลว. 16 ธ.ค. 62
6 จ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองส ารอง

ไฟ
2,410.00 2,410.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์  ศรีปัญญา 2,410.00 นายชัยวัฒน์  ศรีปัญญา 2,410.00 ตกลงเป็นผู้รับจ้าง 27/2563 ลว. 17 ธ.ค. 62

7 จ้างเหมาถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสารภี 
เร่ือง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562 และการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน ขยะท่ัวไปในพ้ืนท่ีต าบลสารภี

2,311.20 2,311.20 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สารภีการพิมพ์ 2,311.20 หจก.สารภีการพิมพ์

2,311.20

เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 28/2563 ลว. 20 ธ.ค. 62

8 จ้างเหมาจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลสารภี เร่ือง การจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562

15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสปีดเวย์ 15,000.00
ร้านสปีดเวย์ 15,000.00

เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 29/2563 ลว. 20 ธ.ค. 62

9 จ้างเหมาจัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 63,000.00 63,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สุเทพการพิมพ์ แอนด์ มีเดีย 63,000.00 บจก.สุเทพการพิมพ์ แอนด์ มีเดีย 63,000.00 เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 30/2563 ลว. 23 ธ.ค. 62
10 จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แจ้งช าระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูก

สร้าง
10,760.00 10,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านหมึกจีนธุรกิจ 10,760.00 ร้านหมึกจีนธุรกิจ 10,760.00 เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 31/2563 ลว. 23 ธ.ค. 62

11 จ้างเหมาบริการจดทะเบียนโดเมนเนมและพ้ืนท่ีเว๊บไซต์ 5,000.00 5,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.คลิกทูโซลูช่ันส์ 5,000.00 บจก.คลิกทูโซลูช่ันส์ 5,000.00 เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 32/2563 ลว. 26 ธ.ค. 62

สัญญำจ้ำง
1 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 

(Overlay) ซอยน้ าด่ืมประทานทิพย์ หมู่ท่ี 1
94,800.00 94,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคช่ัน 94,800.00 บจก.เชียงใหม่ทวีผล คอนสตรัคช่ัน 94,800.00 เป็นผู้รับจ้างโดยตรง 8/2563 ลว. 13 ธ.ค. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง ในรอบเดือน .....ธันวำคม......พ.ศ.๒๕62
เทศบำลต ำบลสำรภี  อ ำเภอสำรภี  จังหวัดเชียงใหม่

วันท่ี     2   มกรำคม   2563

งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วิธีซ้ือ / จ้ำง
ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

หน้าที่ ๑หน้าที่ ๑หน้าที่ 2
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