
สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  
เทศบาลต าบลฟากท่า 

วนัท่ี 30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 

ล าดบัที ่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วีธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้ เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซือ้หรือจ้าง 

1. 
 

คา่จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดถนนใน
เขตเทศบาล 

8,500.- 8,500.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวธวลัรัตน์ 
โสดา ราคาทีเ่สนอ 
8,500.-  บาท 

นางสาวธวลัรัตน์ 
โสดา ราคาตกลง 
8,500.-  บาท 

เนื่องจากเป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชน์แก่ทาง
ราชการ 

63107008101 
1 ต.ค.2563 

2. คา่จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดถนนใน
เขตเทศบาล 

8,500.- 8,500.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นางสาวกมลชนก 
สวุรรณพรม  ราคา
ที่เสนอ 8,500.-  
บาท 

นางสาวกมลชนก 
สวุรรณพรม  ราคา
ตกลง 8,500.-  บาท 

เนื่องจากเป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชน์แก่ทาง
ราชการ 

CNTR-0005/63 
1 ต.ค.2563 

3. คา่จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดถนนใน
เขตเทศบาล 

8,500.- 8,500.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

น.ส.รัตนาวดี  นารี
นชุ  ราคาทีเ่สนอ 
8,500.-  บาท 

น.ส.รัตนาวดี  นารี
นชุ  ราคาตกลง 
8,500.-  บาท 

เนื่องจากเป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชน์แก่ทาง
ราชการ 

63107013344 
1 ต.ค.2563 

4. คา่จ้างเหมาบริการท า
ความสะอาดถนนใน
เขตเทศบาล 

8,500.- 8,500.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายบญุเกิด  สสีะ
เกต ุ ราคาที่เสนอ 
8,500.-  บาท 

นายบญุเกิด  สสีะ
เกต ุ ราคาตกลง 
8,500.-  บาท 

เนื่องจากเป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชน์แก่ทาง
ราชการ 

63107011399 
1 ต.ค.2563 

5. คา่จ้างเหมา
บคุคลภายนอกมา
ปฏิบตัิงานซอ่มแซม     
วางทอ่น า้ประปา  เปิด
ปิดน า้ประปาจดมาตร
วดัน า้ และดแูลระบบ
ประปา 

8,500.- 8,500.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายจตรุงค์  มา
เพ้า  ราคาที่เสนอ 
8,500.-  บาท 

นายจตรุงค์  มาเพ้า  
ราคาตกลง 8,500.-  
บาท 

เนื่องจากเป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชน์แก่ทาง
ราชการ 

63107003349 
1 ต.ค.2563 
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ล าดบัที ่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วีธีซือ้หรือจ้าง รายชื่อผู้ เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ ได้รับการคดัเลือกและ
ราคาที่ตกลงซือ้หรือจ้าง 

เหตผุลทีค่ดัเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัทีข่อง
สญัญาหรือข้อตกลง
ในการซือ้หรือจ้าง 

6. คา่จดัจดัซือ้น า้ดื่ม 600.- 600.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายอาทติย์ วนัมา 
ราคาทีเ่สนอ 600.-  
บาท 

นายอาทติย์  วนัมา
ราคาตกลง 600.-  
บาท 

เนื่องจากเป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชน์แก่ทาง
ราชการ 

63117009466 
2  พ.ย.2563 

7. คา่จ้างเหมาซอ่มแซม
บ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ 
(ห้องประชมุสภา) 

4,000.- 4,000.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายสมใจ  การะ
ปักษ์ ราคาที่เสนอ   
4,000.-  บาท 

นายสมใจ  การะ
ปักษ์ ราคาตกลง  
4,000.-  บาท 

เนื่องจากเป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชน์แก่ทาง
ราชการ 

63117283287 
23  พ.ย.2563 

8. คา่จ้างเหมา
ซอ่มแซม
รถจกัรยานยนต์ 

2,690.- 2,690.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายนฤพล  มีโส 
ราคาทีเ่สนอ  
2,690.-  บาท 

นายนฤพล  มีโส 
ราคาทีเ่สนอ  
2,690.-  บาท 

เนื่องจากเป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชน์แก่ทาง
ราชการ 

63117343267 
25  พ.ย.2563 

7. คา่จดัจดัซือ้น า้ดื่ม 600.- 600.- วิธี
เฉพาะเจาะจง 

นายอาทติย์ วนัมา 
ราคาทีเ่สนอ 600.-  
บาท 

นายอาทติย์  วนัมา
ราคาตกลง 600.-  
บาท 

เนื่องจากเป็นผู้มีอาชีพ
โดยตรง และเป็น
ประโยชน์แก่ทาง
ราชการ 

63117009466 
30  พ.ย.2563 

         

 

 

 

 

 


