
แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจา้งในรอบเดือนตุลาคม   2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

วันที่  31  ตุลาคม   2562 

ที ่ งานที่จัดจา้ง วงเงินจ้าง (บาท) ราคากลาง วิธีจา้ง รายชื่อผูเ้สนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับ

คัดเลือกและ

ราคาที่จ้าง 

เหตูผลที่

คัดเลือก 

เลขที่/วันที่ ใบสั่ง

จา้ง/สัญญาจ้าง 

1 เชา่เครื่องพิมพ์

คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 

เครื่อง 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  ดู

การดี 

นายวิทยา  ดู

การดี 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

001/2563   

1 ต.ค. 2562 

2 เชา่เครื่องถ่ายเอกสาร

จ านวน 2 เครื่อง 

60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสซัพ

พลายโอ.เอ 

หจก.เอสซัพ

พลายโอ.เอ 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขต 

002/2563   

1 ต.ค. 2562 

3 จา้งเหมาท าพวงมาลา 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านมาลัยค า ร้านมาลัยค า มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

003/2563   

11 ต.ค. 2562 

4 จา้งเหมาท าพวงมาลา 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านมาลัยค า ร้านมาลัยค า มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

004/2563   

21 ต.ค. 2562 



5 จา้งเหมาซ่อมรถตู้เปลี่ยน

แบตเตอรี่/ระบบไฟ 

3,230 3,230 เฉพาะเจาะจง ร้านหนึ่งการช่าง ร้านหนึ่งการช่าง 

 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขต 

005/2563   

30 ต.ค. 2562 

6 จา้งเหมาตรวจเช็ครถยนต์ 

ทะเบียน กจ 9241  

7,118.71 7,118.71 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มจลี้านนา 

จ ากัด สาขา

พะเยา 

บ.เอ็มจลี้านนา 

จ ากัด สาขา

พะเยา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

006/2563   

30 ต.ค. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจา้งในรอบเดือนพฤศจกิายน   2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

วันที่  31  พฤศจกิายน   2562 

ที ่ งานที่จัดจา้ง วงเงินจ้าง 

(บาท) 

ราคากลาง วิธีจา้ง รายชื่อผูเ้สนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับ

คัดเลือกและ

ราคาที่จ้าง 

เหตูผลที่

คัดเลือก 

เลขที่/วันที่ ใบสั่ง

จา้ง/สัญญาจ้าง 

1 จา้งเหมาซ่อมแซมเครื่อง

คอมพิวเตอร์ รหัส 416-

53-0017 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ดอกค าใต้

คอมพิวเตอร์ 

ดอกค าใต้

คอมพิวเตอร์ 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

007/2563   

20 พ.ย. 2562 

2 จา้งเหมาซ่อมแซมเครื่อง

ขยายเสียง รหัส 462-

51-0006 

860 860 เฉพาะเจาะจง สมบูรณ์

อิเล็คทรอนิคส์ 

สมบูรณ์

อิเล็คทรอนิคส์ 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขต 

008/2563   

22 พ.ย. 2562 

3 จา้งเหมาเก็บพร้อมขนขยะ

มูลฝอย หมูท่ี่ 1 – 9 ต าบล

คือเวียง 

4,100 4,100 เฉพาะเจาะจง นายบุญเท่ง  

เผา่ใจมา 

นายบุญเท่ง  

เผา่ใจมา 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

08.1/2563           

29 พ.ย. 2562 

 

 

 

 



 

 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจา้งในรอบเดือนธันวาคม   2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

วันที่  31  ธันวาคม   2562 

ที ่ งานที่จัดจา้ง วงเงินจ้าง (บาท) ราคากลาง วิธีจา้ง รายชื่อผูเ้สนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับ

คัดเลือกและ

ราคาที่จ้าง 

เหตูผลที่

คัดเลือก 

เลขที่/วันที่ ใบสั่ง

จา้ง/สัญญาจ้าง 

1 จา้งเหมาท าพานพุ่ม 1 

พาน 

750 750 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สด

ป้าฮอม 

ร้านดอกไม้สด

ป้าฮอม 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

009/2563  2 

ธ.ค. 2562 

2 จา้งท ากรอบไม้พร้อมพระ

บรมฉายาลักษณ์ ร.9 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง พะเยากรอบรูป พะเยากรอบรูป มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขต 

010/2563  6 

ธ.ค. 2562 

3 จา้งท าป้ายไวนิลศูนย์

อ านวยการ อพปร. 

650 650 เฉพาะเจาะจง ร้านดีทูเอ ร้านดีทูเอ มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

011/2563  

11 ธ.ค. 2562 

4 จา้งปรับปรุงอาคาร 47,000 47,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โฆษิต หจก.โฆษิต มีคุณสมบัติ 012/2563   



ส านักงานห้องป้องกันฯ เซอร์วสิ เซอร์วสิ ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

16 ธ.ค. 2562 

5 จา้งท าป้ายไวนิลรณรงค์

ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน

ช่วงวันขึ้นปีใหม่ 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดีทูเอ ร้านดีทูเอ มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขต 

013/2563   

23 ธ.ค. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจา้งในรอบเดือนมกราคม   2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

วันที่  31  มกราคม   2563 

ที ่ งานที่จัดจา้ง วงเงินจ้าง (บาท) ราคากลาง วิธีจา้ง รายชื่อผูเ้สนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับ

คัดเลือกและ

ราคาที่จ้าง 

เหตูผลที่

คัดเลือก 

เลขที่/วันที่ ใบสั่ง

จา้ง/สัญญาจ้าง 

1 จา้งท าป้ายไวนิล

ประชาสัมพันธ์ก าหนด

ช าระภาษี 

3,800 38,00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบญจา ร้านเบญจา มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

015/2563  7 

ม.ค. 2563 

2 จา้งตกแตง่เวทีพรอ้ม

เครื่องเสียงโครงการวัน

เด็กแหง่ชาติ 2563 

5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง นายประทีป 

ชาญกล้า 

นายประทีป 

ชาญกล้า 

คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขต 

016/2563  7 

ม.ค. 2563 

3 จา้งท าป้ายไวนิลโครงการ

วันเด็กแหง่ชาติ 2563 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายปริน้ติง้แอด

เวอร์ไทซ์ซิ่ง 

นายปริน้ติง้แอด

เวอร์ไทซ์ซิ่ง 

คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

017/2563  

7 ม.ค. 2563 



4 จา้งซ่อมรถตู้ทะเบียน บบ 

7506 

930 930 เฉพาะเจาะจง ร้านหนึ่งการช่าง ร้านหนึ่งการช่าง คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

018/2563  

22 ม.ค. 2563 

5 จา้งเหมาผูดู้แลเตาเผาและ

ก าจัดขยะ 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายแสงคาร 

ไชยปัญญา 

นายแสงคารไชย

ปัญญา 

คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขต 

019/2563  

31 ม.ค. 2563 

6 จา้งเหมาผูดู้แลเตาเผาและ

ก าจัดขยะ 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร 

ไชยปัญญา 

นายเกรียงไกร 

ไชยปัญญา 

คุณสมบัติตรง

ตามร่าง 

020/2563  

31 ม.ค. 2563 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจา้งในรอบเดือนกุมภาพันธ์   2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

วันที่  28  กุมภาพันธ์   2563 

ที ่ งานที่จัดจา้ง วงเงินจ้าง (บาท) ราคากลาง วิธีจา้ง รายชื่อผูเ้สนอ

ราคาและราคาที่

ผูท้ี่ได้รับ

คัดเลือกและ

เหตูผลที่

คัดเลือก 

เลขที่/วันที่ ใบสั่ง

จา้ง/สัญญาจ้าง 



เสนอ ราคาที่จ้าง 

1 จา้งซ่อมแซมเครื่องส ารอง

ไฟ 

1,980 1,980 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสซัพ

พลายโอ.เอ 

หจก.เอสซัพ

พลายโอ.เอ 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

021/2563  6 

ก.พ. 2563 

2 จา้งท าตรายาง 250 250 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์

เจริญอักษร 

หจก.โรงพิมพ์

เจริญอักษร 

คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขต 

022/2563  6 

ก.พ. 2563 

3 จา้งท าป้ายไวนิลป้องกัน

ไฟป่า 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านดี ทู เอ ร้านดี ทู เอ คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

023/2563  

21 ก.พ. 

2563 

4 จา้งซ่อมรถตรวจการณ์

ทะเบียน บท 7971 

2,300 2,300 เฉพาะเจาะจง อู่นายช่าง

เซอร์วสิ 

อู่นายช่าง

เซอร์วสิ 

คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

024/2563  

27 ม.ค. 

2563 

 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจา้งในรอบเดือนกรกฎาคม  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

วันที่  31  กรกฎาคม  2563 

ที ่ งานที่จัดจา้ง วงเงินจ้าง (บาท) ราคากลาง วิธีจา้ง รายชื่อผูเ้สนอ ผูท้ี่ได้รับ เหตูผลที่ เลขที่/วันที่ ใบสั่ง



ราคาและราคาที่

เสนอ 

คัดเลือกและ

ราคาที่จ้าง 

คัดเลือก จา้ง/สัญญาจ้าง 

1 จา้งตดิตั้งระบบโดเมนเนม

ระบบอินเตอรเ์น็ตปี 253 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง เอส ที 

คอมพิวเตอร์ 

เอส ที 

คอมพิวเตอร์ 

มีคุณสมบัติ

ตรงตามรา่ง

ขอบเขตงาน 

078/2563  

14 ก.ค. 2563 

2 จา้งตรวจเช็คและเปลี่ยน

ยางรถตักหน้าขุดหลัง 

55,351 55,351 เฉพาะเจาะจง ร้านหนึ่งการช่าง ร้านหนึ่งการช่าง คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขต 

079/2563  

15 ก.ค. 2563 

3 จา้งตรวจเช็คและซ่อม

ตามระยะรอบรถตักหนา้

ขุดหลัง 

3,900 3,900 เฉพาะเจาะจง อู่นายช่าง

เซอร์วสิ 

อู่นายช่าง

เซอร์วสิ 

คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

080/2563  

29 ก.ค. 2563 

4 จา้งเหมาผูดู้แลเตาเผา

และก าจัดขยะ 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายแสงคาร 

ไชยปัญญา 

นายแสงคารไชย

ปัญญา 

คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

081/2563  

31 ก.ค. 2563 

5 จา้งเหมาผูดู้แลเตาเผา

และก าจัดขยะ 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร 

ไชยปัญญา 

นายเกรียงไกร 

ไชยปัญญา 

คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

 

082/2563  

30 ก.ค. 2563 



 

6 จา้งเหมาพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

ขยะ 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายสิงหค์าร ศรี

ใจอุ๊ด 

นายสิงหค์าร ศรี

ใจอุ๊ด 

คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

083/2563  

31 ก.ค. 2563 

7 จา้งเหมาพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

ขยะ 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายยุทธนา  เผา่

เต็ม 

นายยุทธนา  เผา่

เต็ม 

คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

084/2563  

31 ก.ค. 2563 

 

 
 

 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจา้งในรอบเดือนสิงหาคม  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

วันที่  31  สิงหาคม  2563 



ที่ งานที่จัดจา้ง วงเงินจ้าง (บาท) ราคากลาง วิธีจา้ง รายชื่อผูเ้สนอ

ราคาและราคาที่

เสนอ 

ผูท้ี่ได้รับ

คัดเลือกและ

ราคาที่จ้าง 

เหตูผลที่

คัดเลือก 

เลขที่/วันที่ ใบสั่ง

จา้ง/สัญญาจ้าง 

1 จา้งจา้งท าป้ายไวนิล

โครงการโรงเรียน

ผูสู้งอายุ 

500 500 เฉพาะเจาะจง นายปริน้ติง้แอด

เวอร์ไทซ์ซิ่ง 

นายปริน้ติง้แอด

เวอร์ไทซ์ซิ่ง 

คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

086/2563  

11 ส.ค. 2563 

2 จา้งตรวจเช็คระยะ

รถยนต์ทะเบียน กข 

7189 

3,900 3,900 เฉพาะเจาะจง ร้านหนึ่งการช่าง ร้านหนึ่งการช่าง คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขต 

 

088/2563  

13 ส.ค. 2563 

3 จา้งตรวจเช็คและซ่อม

รถตักหนา้ขุดหลัง 

19,800 19,800 เฉพาะเจาะจง อู่นายช่าง

เซอร์วสิ 

อู่นายช่าง

เซอร์วสิ 

คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

089/2563  

13 ส.ค. 2563 

4 จา้งท าป้ายไวนิล

โครงการอบรมเรื่องสทิธิ์

และสวัสดิการผู้พิการ 

675 675 เฉพาะเจาะจง นายปริน้ติง้แอด

เวอร์ไทซ์ซิ่ง 

นายปริน้ติง้แอด

เวอร์ไทซ์ซิ่ง 

คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

090/2563  

17 ส.ค. 

2563 

5 จา้งท าป้ายไวนิล

โครงการพัฒนา

500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านดี ทู เอ ร้านดี ทู เอ คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

091/2563  

18 ส.ค. 2563 



ศักยภาพแก่ผูป้ฏิบัติงาน

ด้านความช่วยเหลือผู

ประสบภัย 

ขอบเขตงาน 

 

 

6 เชา่อุปกรณ์โครงการ

พัฒนาศักยภาพแก่

ผูป้ฏิบัติงานด้านความ

ช่วยเหลือผูประสบภัย 

1,700 1,700 เฉพาะเจาะจง ร้านพะเยาเซฟตี้ ร้านพะเยาเซฟตี้ คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

092/2563  

11 ส.ค. 2563 

7 จา้งเหมาท าตรายาง 2,070 2,070 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์

เจริญอักษร 

หจก.โรงพิมพ์

เจริญอักษร 

คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

093/2563  

25 ส.ค. 2563 

8 จา้งท าบอร์ดงานนิติกร 2,070 2,070 เฉพาะเจาะจง เอ เอ็นดีไซน์ เอ เอ็นดีไซน์ คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

094/2563  

25 ส.ค. 2563 

9 จา้งซ่อมเครื่องพ่นหมอก

ควัน 

2,230 2,230 เฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาน า

ไพศาล 

หจก.พะเยาน า

ไพศาล 

คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

095/2563  

25 ส.ค. 2563 

10 จา้งซ่อมรถตู้ทะเบียน 

บบ 7506 

2,155 2,155 เฉพาะเจาะจง ร้านหนึ่งการช่าง ร้านหนึ่งการช่าง คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

096/2563  

27 ส.ค. 



ขอบเขตงาน 2563 

11 จา้งเหมาบริการงาน

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

8,000 8,000 ฉพาะเจาะจง นายธรรมศักดิ์  

ตันกุล 

นายธรรมศักดิ์  

ตันกุล 

คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

 

 

097/2563  

31 ส.ค. 2563 

 

12 

จา้งเหมาผูดู้แลเตาเผา

และก าจัดขยะ 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  

ไชยปัญญา 

นายเกรียงไกร

ไชยปัญญา 

คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

098/2563  

31 ส.ค. 2563 

13 จา้งเหมาผูดู้แลเตาเผา

และก าจัดขยะ 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นายแสงคาร 

ไชยปัญญา 

นายแสงคารไชย

ปัญญา 

คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

099/2563  

31 ส.ค. 2563 

 

 

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดจา้งในรอบเดือนกันยายน  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง 

วันที่  30  กันยายน  2563 

ที่ งานที่จัดจา้ง วงเงินจ้าง (บาท) ราคากลาง วิธีจา้ง รายชื่อผูเ้สนอ

ราคาและราคาที่

ผูท้ี่ได้รับ

คัดเลือกและ

เหตูผลที่

คัดเลือก 

เลขที่/วันที่ ใบสั่ง

จา้ง/สัญญาจ้าง 



เสนอ ราคาที่จ้าง 

1 จา้งจา้งท าป้ายไวนิล

โครงการอบรมส่งเสริม

การบริหารจัดการขยะ 

500 500 เฉพาะเจาะจง นายปริน้ติง้แอด

เวอร์ไทซ์ซิ่ง 

นายปริน้ติง้แอด

เวอร์ไทซ์ซิ่ง 

คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

101/2563  3 

ก.ย. 2563 

2 จา้งซ่อมรถตู้ทะเบียน 

บบ 7506 

5,205 5,205 เฉพาะเจาะจง ร้านหนึ่งการช่าง ร้านหนึ่งการช่าง คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขต 

103/2563  

11 ก.ย. 2563 

3 จา้งซ่อมเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง จ าป่าหวาย

คอมพิวเตอร์ 

จ าป่าหวาย

คอมพิวเตอร์ 

คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

104/2563  

11 ก.ย. 2563 

4 จา้งส ารวจข้อมูลประเมิน

ความพึงพอใจการ

ให้บริการของ อบต.คือ

เวียง 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัย

พะเยา 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

105/2563  

14 ก.ย. 2563 

5 จา้งซ่อมเครื่อง

คอมพิวเตอร์ กอง

การศกึษา 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง จ าป่าหวาย

คอมพิวเตอร์ 

จ าป่าหวาย

คอมพิวเตอร์ 

คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

 

106/2563  

15 ก.ย. 2563 



 

6 เชา่อุปกรณ์โครงการ

พัฒนาศักยภาพแก่

ผูป้ฏิบัติงานด้านความ

ช่วยเหลือผูประสบภัย 

1,700 1,700 เฉพาะเจาะจง ร้านพะเยาเซฟตี้ ร้านพะเยาเซฟตี้ คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

103/2563  3 

ก.ย. 2563 

7 จา้งเหมาท าตรายาง 2,070 2,070 เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพิมพ์

เจริญอักษร 

หจก.โรงพิมพ์

เจริญอักษร 

คุณสมบัติตรง

ตามร่าง

ขอบเขตงาน 

093/2563  

25 ส.ค. 2563 

 

 

 

 

 
 

 


