
แบบ สขร.1

รายช่ือผู้
เสนอราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

1 จ้างเหมาตรวจเช็คระยะ
รถยนต์ส่วนกลาง ระยะไมล์
 ๒๗,๕๒๐ กม. หมายเลข
ครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑
 ทะเบียน บล - ๒๖๔๔ 
เชียงราย

6,362.72 6,362.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซู
ซุเทิงบริการ  
จ ากัด

6,362.72 บริษัท อีซู
ซุเทิงบริการ  
จ ากัด

6,362.72 เสนอ
ราคาต  าสุด

107/2562 
(CNTR-
0410/62) 
01/08/256
2

2 จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที 
ในการจัดงาน ตามโครงการ
โรงเรียนเกษตรกร

13,890.00 13,890.00 เฉพาะเจาะจง นายเลื อน 
ไชยด้วง

13,890.00 นายเลื อน ไชย
ด้วง

13,890.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

108/2562 
(CNTR-
0408/62) 
1/8/2562

3 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถ
กระบะบรรทุก ยกได้มี
เครื องทุ่นแรง หมายเลข
ทะเบียน ๘๑ - ๗๓๗๘ 
เชียงราย

28,850.00 28,850.00 เฉพาะเจาะจง เทคนิค 3 ดาว 28,850.00 เทคนิค 3 ดาว 28,850.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

110/2562 
(CNTR-
0411/62) 
1/8/2562

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

เทศบาลต าบลไม้ยา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ



รายช่ือผู้
เสนอราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

4 จ้างเหมาคัดแยกและก าจัด
ขยะโดยวิธีการเผา ณ บ่อ
ขยะของเทศบาลต าบลไม้ยา
 ต้ังแต่วันที  1 สิงหาคม - 
31 สิงหาคม 2562

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายถวิล หลัก
เมือง

40,000.00 นายถวิล หลัก
เมือง

40,000.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

111/2562 
(CNTR-
0414/62) 
05/08/256
2

5 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี ยเรียบสายนาจั ว หนอง
หอย หมู่ที  ๑๑ ต าบลไม้ยา

108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ชนันท์
วรพัชร การ
ก่อสร้าง

107,500.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ชนันท์
วรพัชร การ
ก่อสร้าง

107,500.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

112/2562 
(CNTR-
0415/62) 
05/08/256
2

6 จ้างเหมาซ่ออมแซมถนน
หินคลุกพร้อมปรับเกลี ย
เรียบสายจ าป่าเม้ียง หมู่ที  
๑๘ ต าบลไม้ยา

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ชนันท์
วรพัชร การ
ก่อสร้าง

10,500.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ชนันท์
วรพัชร การ
ก่อสร้าง

10,500.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

113/25662
 (CNTR-
0413/62) 
05/08/256
2

7 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน บล ๒๖๔๔ 
หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓ - 
๕๓ - ๐๐๑

10,250.00 10,250.00 เฉพาะเจาะจง เทคนิค 3 ดาว 10,250.00 เทคนิค 3 ดาว 10,250.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

114/2562 
(CNTR-
0416/62) 
06/08/256
2



รายช่ือผู้
เสนอราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

8 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมหล็ก บ้านไม้
ยามิตรภาพ  หมู่ 16

447,000.00 432,000.00 เฉพาะเจาะจง วีระการค้า 431,000.00 วีระการค้า 431,000.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

115/2562 
(CNTR-
0417/62) 
06/08/256
2

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไม้
ยาบุนนาค หมู่ 18

300,000.00 287,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
ก ากัด ทะนัน
แปง ก่อสร้าง

286,000.00 ห้างหุ้นส่วน
ก ากัด ทะนัน
แปง ก่อสร้าง

286,000.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

116/2562 
(CNTR-
0418/62) 
13/08/256
2

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยก้างใหม่ หมู่ 13

110,000.00 109,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

108,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

108,000.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

117/2562 
(CNTR-
0421/62) 
14/08/256
2

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยก้างใหม่ หมู่ 13

90,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

88,500.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

88,500.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

118/2562 
(CNTR-
0425/62) 
14/08/256
2



รายช่ือผู้
เสนอราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยก้างใหม่ หมู่ 13

34,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

32,500.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

32,500.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

119/2562 
(CNTR-
0423/62) 
14/08/256
2

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยก้างรัฐ หมู่ 6

257,000.00 255,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

254,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

254,000.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

120/2562 
(CNTR-
0426/62) 
15/08/256
2

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยก้างกลาง หมู่ 17

300,000.00 291,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

290,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

290,000.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

121/2562 
(CNTR-
0427/62) 
16/08/256
2

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  จุดบ้านนายแสวง   
วีระแสง  บ้านสันโค้ง หมู่ 8

88,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

84,500.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

84,500.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

122/2562 
(CNTR-
0428/62) 
16/08/256
2



รายช่ือผู้
เสนอราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ห้วยก้างตลาด หมู่ 12

283,000.00 274,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ชนันท์
วรพัชร การ
ก่อสร้าง

273,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ชนันท์
วรพัชร การ
ก่อสร้าง

273,000.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

123/2562 
(CNTR-
0429/62) 
16/8/2562

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   สาย
ทางหน้าวัดพระธาตุกุ่หิน 
บ้านสันโค้ง หมู่ 8

228,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

219,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

219,000.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

125/2562 
(CNTR-
0431/62) 
20/08/256
2

18 โครงการก่อสสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  พร้อมฝาปิด บ้านไม้
ยาคูเวียง หมู่ 9

322,000.00 322,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

321,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เมือง
เทิงศิริวัฒน์

321,000.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

126/2562 
(CNTR-
0433/62) 
23/08/256
2

19 1. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์พ้ืนที สาธารณะ
ประโยชน์ต าบลไม้ยา

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฎิพัทธ์ 
บ้านสระ

39,300.00 นายปฎิพัทธ์ 
บ้านสระ

39,300.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

127/2562 
(CNTR-
0434/62) 
23/08/256
2



รายช่ือผู้
เสนอราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

20 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนหินคลุกพร้อมปรับ
เกลี ยเรียบสายหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้ยา 
หมู่ที  ๒ ต าบลไม้ยา

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ์
 ถิ นสอน

15,500.00 นายอลงกรณ์ 
ถิ นสอน

15,500.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

128/2562 
(CNTR-
0441/62) 
29/8/2562

21 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
จ านวน ๖ โครงการ

83,796.00 83,796.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงเจริญ
ค้าวัสดุ

83,796.00 ร้านดวงเจริญ
ค้าวัสดุ

83,796.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

34/2562 
(CNTR-
0419/62) 
13/08/256
2

22 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (กองคลัง)
 จ ำนวน ๑๒ รำยกำร

15,250.00 15,250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

15,250.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด สวน
หนังสือ

15,250.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

36/2562 
(CNTR-
0442/62) 
29/08/256
2

23 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเท
คอนกรีตถนนสู่พ้ืนที 
การเกษตร สายจ าน้ าดัน 
หมู่ที  ๑

22,068.00 22,068.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงเจริญ
ค้าวัสดุ

22,068.00 ร้านดวงเจริญ
ค้าวัสดุ

22,068.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

37/2562 
(CNTR-
0438/62) 
29/08/256
2



รายช่ือผู้
เสนอราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

24 จ้างเหมาท าความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็เล็ก หมู่ที  
1,13,14  มีพ้ืนที ใช้สอย
รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 
จ านวน 1,400 ตาราง
เมตร วันละ 8 ชั วโมง 6 
วัน / สัปดาห์ ประจ าเดือน 
เมษายน –  มิถุนายน 
2562 จ านวน 3 เดือน ๆ 
ละ 8,000.00 บาท

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางแสงเดือน
 มะโนชัย

24,000.00 นางแสงเดือน 
มะโนชัย

24,000.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

1/8/2562

25 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื อง
คอมพิวเตอร์  หมายเลข
ครุภัณฑ์ 
416-50-0020/1

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพี
แอล โปร
เฟสชั นนัล ไอ
ที เซอร์วิส

3,900.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีพีแอล 
โปรเฟสชั นนัล 
ไอที เซอร์วิส

3,900.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

CNTR-
0409/62 
01/08/256
2

26 จ้างเหมาเปลี ยนแบตเตอรี  
 จ านวน  1 ลูก   เป็นเงิน 
 3,000.- บาท

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรุณ 
ไชยมณี

3,000.00 นายอรุณ ไชย
มณี

3,000.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

CNTR-
0420/62 
13/08/256
2



รายช่ือผู้
เสนอราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

27 จัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด
กว้าง 80 X ยาว 150 X 
สูง 75 เซนติเมตร มี 1 
ล้ินชัก 1 ตู้เก็บเอกสาร 
ด้านขวา และ 1 ตู้เก็บ
เอกสารด้านซ้าย (กอง
การศึกษา) จ านวน 1 ตัว

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง สวัสด์ิการค้า 4,900.00 สวัสด์ิการค้า 4,900.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

CNTR-
0424/62 
14/8/2562

28 จ้างเหมาขุดวางท่อระบาย
น้ าสู่พ้ืนที การเกษตร  หมู่ที 
 3  ต าบลไม้ยา  โดยขุด
วางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร  จ านวน 5 ท่อน

4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ชนันท์
วรพัชร การ
ก่อสร้าง

4,200.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ชนันท์
วรพัชร การ
ก่อสร้าง

4,200.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

CNTR-
0430/62 
19/08/256
2

29 จ้างเหมาท าตรายาง  
จ านวน  6  อัน

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส
โฆษณา

1,500.00 เทิงน้ าใสโฆษณา 1,500.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

CNTR-
0432/62 
23/08/256
2



รายช่ือผู้
เสนอราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

30 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล  
พร้อมขาต้ัง  ขนาดกว้าง 
180 เซนติเมตร  ยาว 80 
เซนติเมตร  จ านวน  2 ป้าย

1,760.00 1,760.00 เฉพาะเจาะจง เทิงน้ าใส
โฆษณา

1,760.00 เทิงน้ าใสโฆษณา 1,760.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

CNTR-
0435/62 
28/08/256
2

31 จ้างเหมาซ่อมแซม
บ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง  ทะเบียน  กจ  
7893  เชียงราย

4,660.00 4,660.00 เฉพาะเจาะจง นครเทิงเครื อง
เย็น

4,660.00 นครเทิงเครื อง
เย็น

4,660.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

CNTR-
0436/62 
29/08/256
2

32 จ้างเหมาเปลี ยนแบตเตอรี   
รถจักรยานยนต์  ทะเบียน 
 ขจล - 889  เชียงราย  
จ านวน 1 ก้อน

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายอรุณ 
ไชยมณี

500.00 นายอรุณ ไชย
มณี

500.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

CNTR-
0437/62 
29/08/256
2



รายช่ือผู้
เสนอราคา

ราคาท่ีเสนอ
(บาท)

ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก

ราคาท่ีตกลง

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซ้ือหรือ

จ้าง

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง (บาท)
ราคากลาง  

(บาท)
วิธีซ้ือหรือ

จ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ

33 จ้างเหมาเพื อปฏิบัติหน้าที 
แพทย์ฉุกเฉิน กรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉินก่อถึงโรงพยาบาล
แก่ประชาชนตลอด 24 
ชั วโมง ทุกวัน  ประจ าเดือน
  กันยายน  2562

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล 
บุญหาญ

7,500.00 นายอนุกูล 
บุญหาญ

7,500.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

CNTR-
0439/62 
29/08/256
2

34 จ้างเหมาเพื ออยู่เฝ้าระวัง
ป้องกันรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  ปฏิบัติหน้าที ทุก
วัน ไม่เว้นวันหยุดขัตฤกษ์ 
ช่วงเวลา 18.00 น. -
06.00 น. ของวันรุ่งข้ึน  
ประจ าเดือน กันยายน  
จ านวน 30 วัน ๆ ละ  
350 บาท

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญ
ณรงค์ จันทร์
เพ็ญ

10,500.00 นายชาญณรงค์
 จันทร์เพ็ญ

10,500.00 เสนอ
ราคาต  าสุด

CNTR-
0440/62 
29/08/256
2

2,921,386.72 2,859,386.72 2,847,186.72 2,847,186.72รวม


