
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
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  เทศบาลต าบลเหมืองจี้   จึง ขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  
2562  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2562 

     
 
      

             (นายสิงห์ทอง   ปะมะสอน) 
                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

1 ค่าจดัซ้ือชดุปฏบิัติวิทยาศาสตร์การแพทยฉ์กุเฉนิ 27,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 17/2563

ในราคา 27,000.00 ในราคา 27,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจกิายน 2562

2 ค่าจดัซ้ืออปุกรณ์จดัท าซุ้มประตูป่า ทราย ส าหรับ 60,800.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 18/2563

ใชใ้นโครงการจดังานประเพณีลอยกระทง ปี 2562 ในราคา 60,800.00 ในราคา 60,800.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจกิายน 2562

3 ค่าจดัซ้ือไม้กวาดทางมะพร้าว จ านวน 27 อนั ๆ ละ 1,620.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 19/2563

60 บาท ในราคา 1,620.00 ในราคา 1,620.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจกิายน 2562

4 ค่าจดัซ้ือใบมีด 300.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 20/2563

ในราคา 300.00 ในราคา 300.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจกิายน 2562

5 ค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 13 รายการ 40,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 21/2563

ส าหรับใชใ้นส านักปลัด ในราคา 40,500.00 ในราคา 40,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจกิายน 2562

6 ค่าจดัซ้ือแบบพิมพ์ ส าหรับใชใ้นงานจดัเกบ็ภาษี 561.55 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 22/2563

ในราคา 561.55 ในราคา 561.55 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจกิายน 2562

7 ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับใชใ้นงานส านักปลัด 6,384.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 23/2563

ในราคา 6,384.00 ในราคา 6,384.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจกิายน 2562

8 ค่าจดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 8,164.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 24/2563

ในราคา 8,164.00 ในราคา 8,164.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจกิายน 2562

9 ค่าจดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,490.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 25/2563

ในราคา 1,490.00 ในราคา 1,490.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจกิายน 2562

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

นายสุชาติ    การค้า

บจก.โมเดิร์น เอด็ดู เคชั่น มอลล์

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

นายสุชาติ    การค้า

น.ส.เกสร   ตาปัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2562

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ร้านกณุฑิราภณัฑ์

บจก.โมเดิร์น เอด็ดู เคชั่น มอลล์

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

นายศรีวัย   กณัทาพันธ์ นายศรีวัย   กณัทาพันธ์

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ วธิีจดัซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

ร้านกณุฑิราภณัฑ์

วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง

นางฟองจนัทร์    กณุวาริน นางฟองจนัทร์    กณุวาริน

น.ส.เกสร   ตาปัญญา

บจก.โมเดิร์น เอด็ดู เคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอด็ดู เคชั่น มอลล์
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ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ วธิีจดัซ้ือ
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ราคาที่ตกลงจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง

10 ค่าจดัซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 19,080.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 26/2563

ในราคา 19,080.00 ในราคา 19,080.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจกิายน 2562

11 ค่าจดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ โครงการแพทยฉ์กุเฉนิ 9,387.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 27/2563

ในราคา 9,387.00 ในราคา 9,387.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจกิายน 2562

12 ค่าจดัซ้ือเกา้อีพ้ลาสติก กองการศึกษา 1,476.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 28/2563

ในราคา 1,476.00 ในราคา 1,476.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจกิายน 2562

13 ค่าจดัซ้ือโทรทัศน์ แอลอดีี แบบ smart TV จ านวน 24,990.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 29/2563

1 เคร่ือง ในราคา 1,084.40 ในราคา 1,084.40 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจกิายน 2562

14 ค่าจดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย ์เคร่ืองวัดความดัน 4,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 30/2563

โลหิตอตัโนมัติ ในราคา 4,400.00 ในราคา 4,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจกิายน 2562

15 ค่าจดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 900.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 31/2563

ในราคา 900.00 ในราคา 900.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจกิายน 2562

16 ค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 21,300.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 32/2563

ส าหรับใชใ้นงานกองสวัสดิการ ในราคา 21,300.00 ในราคา 21,300.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจกิายน 2562

17 ค่าจดัซ้ือกล่องเกบ็เอกสาร จ านวน 10 ใบ ๆ ละ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 33/2563

300 บาท ใชใ้นการกองคลัง ในราคา 3,000.00 ในราคา 3,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจกิายน 2562

18 ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 6,818.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 34/2563

ใชใ้นงานกองคลัง ในราคา 6,818.00 ในราคา 6,818.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจกิายน 2562

19 ค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 13,750.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 35/2563

ใชใ้นงานกองคลัง ในราคา 700.00 ในราคา 700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจกิายน 2562

20 ค่าจดัซ้ือเส้ือกฬีา ในโครงการแขง่ขนักฬีาประชาชน 47,340.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 36/2563

เยาวชนต าบลเหมืองจี ้จ านวน 263 ตัว ในราคา 700.00 ในราคา 700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจกิายน 2562

หจก.สไปรท์ สปอร์ต ล าพูน

บจก.โมเดิร์น เอด็ดู เคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอด็ดู เคชั่น มอลล์

หจก.จริภทัร์การไฟฟ้า

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

หจก.สไปรท์ สปอร์ต ล าพูน

หจก.จริภทัร์การไฟฟ้า

ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร

ร้านเคพี ไทอมั พร็อซเพอทิ ร้านเคพี ไทอมั พร็อซเพอทิ

ร้านลานทองพลาสติก ร้านลานทองพลาสติก

ร้านมอญบริการ ร้านมอญบริการ

ร้านลานทองพลาสติก

ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร

ร้านลานทองพลาสติก

บจก.ธงชัยวทิยุเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ บจก.ธงชัยวทิยุเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ
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วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง

21 ค่าจดัซ้ืออปุกรณ์กฬีา โครงการแขง่ขนักฬีาประชาชน 22,048.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 37/2563

เยาวชนต าบลเหมืองจี ้ ในราคา 2,060.00 ในราคา 2,060.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจกิายน 2562

22 ค่าจดัซ้ือวัสดุไฟฟ้า 2,650.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 38/2563

ในราคา 2,650.00 ในราคา 2,650.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจกิายน 2562

23 ค่าจดัซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟ้า 18,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 39/2563

ในราคา 700.00 ในราคา 700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจกิายน 2562

24 ค่าจดัซ้ืออปุกรณ์ทาสีร้ัว ประตูศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 936.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 41/2563

ต าบลเหมืองจี้ ในราคา 936.00 ในราคา 936.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจกิายน 2562

25 ค่าหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ประจ าเดือน 8,680.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 42/2563

ธันวาคม 2562 ในราคา ในราคา 0 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจกิายน 2562

26 ค่าหนังสือพิมพ์ประจ าส านักงานเทศบาลต าบล 775.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 43/2563

เหมืองจี ้ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจกิายน 2562

27 ค่าน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในส านักงานเทศบาลต าบล 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 44/2563

เหมืองจี ้ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 ในราคา 2,100.00 ในราคา 2,100.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจกิายน 2562

28 ค่าน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 3 720.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 45/2563

ศูนย ์ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 ในราคา 720.00 ในราคา 720.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจกิายน 2562

29 ค่านมโรงเรียน จ านวน 36,414 ถงุๆ ละ 6.58 บาท 239,604.12 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 002/2563

ภาคเรียนที่ 2/2562 ในราคา 239,604.12 ในราคา 239,604.12 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจกิายน 2562

30 ค่านมศพด.ชว่ง 1 พ.ย. 62 - 31 มี.ค. 63 จ านวน 53,021.64 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 003/2563

8,058 ถงุ ๆ ละ 6.58 บาท ในราคา 700.00 ในราคา 700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจกิายน 2562

หจก.จริภทัร์การไฟฟ้า หจก.จริภทัร์การไฟฟ้า

ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง ร้านเอไอ-ไพศาล ล าปาง

ร้านเจริญรุ่งเรืองทรัพย ์เทรดด้ิง ร้านเจริญรุ่งเรืองทรัพย ์เทรดด้ิง

หจก.ล าพูน ธนวัฒน์กอ่สร้ง หจก.ล าพูน ธนวัฒน์กอ่สร้ง

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

บจก.เชยีงใหม่เฟรชมิลค์ บจก.เชยีงใหม่เฟรชมิลค์

นายหาญ    นนท์ขนุทด นายหาญ    นนท์ขนุทด

นายหาญ    นนท์ขนุทด นายหาญ    นนท์ขนุทด

บจก.เชยีงใหม่เฟรชมิลค์ บจก.เชยีงใหม่เฟรชมิลค์



แบบ สขร.1

1 ค่าจา้งถา่ยเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 10/2563

ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2562 ในราคา 7,831.20 ในราคา 7,831.20 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 พฤศจกิายน 2562

2 ค่าจา้งท าป้ายไวนิล งานลอยกระทง ปี2562 450.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 11/2563

ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 4 พฤศจกิายน 2562

3 ค่าจา้งท าตรายาง ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 1,280.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 13/2563

ส านักปลัด ในราคา 1,280.00 ในราคา 1,280.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 4 พฤศจกิายน 2562

4 ค่าจา้งซ่อมแซมระบบประปาของเทศบาลต าบล 5,695.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 14/2563

เหมืองจี้ ในราคา 5,695.00 ในราคา 5,695.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 4 พฤศจกิายน 2562

5 ค่าจดัพานพุ่ม 500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 15/2563

ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 13 พฤศจกิายน 2562

6 ค่าจา้งท าตรายาง จ านวน 4 รายการ ใช้ในการ 800.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 16/2563

ปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม ในราคา 800.00 ในราคา 800.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 15 พฤศจกิายน 2562

7 ค่าจา้งบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ 4882 ลพ 9,492.51 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 17/2563

ในราคา 9,492.51 ในราคา 9,492.51 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 18 พฤศจกิายน 2562

8 ค่าจา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ของส านักปลัด 2,650.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 19/2563

ในราคา 2,650.00 ในราคา 2,650.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 18 พฤศจกิายน 2562

9 ค่าจา้งซ่อมรถกูช้ีพกูภ้ัย ทะเบียน กจ 4032 ลพ. 10,808.41 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 20/2563

ในราคา 10,808.41 ในราคา 10,808.41 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 20 พฤศจกิายน 2562

ร้าน บี เอ็น คอมพิวเตอร์ ร้าน บี เอ็น คอมพิวเตอร์

บจก.โตโยต้า ล้านนา บจก.โตโยต้า ล้านนา

บจก.โตโยต้า ล้านนา บจก.โตโยต้า ล้านนา

ร้านน้อยบาดาล ร้านน้อยบาดาล

นางจตินา   ค าสุข นางจตินา   ค าสุข

ร้านอาธัญธุรกจิ ร้านอาธัญธุรกจิ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ร้าน พ.ีพ.ีกอ็ปี้เทค ร้าน พ.ีพ.ีกอ็ปี้เทค

ร้าน ทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปร ล าพนู ร้าน ทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปร ล าพนู

ร้านมหาวันถว้ยรางวับ ร้านมหาวันถว้ยรางวับ

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2562

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

วงเงินที่จะจ้าง ราคากลาง วิธจีัดจ้างล าดับที่ งานจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้าง



เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

วงเงินที่จะจ้าง ราคากลาง วิธจีัดจ้างล าดับที่ งานจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้าง

10 ค่าจา้งซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV 3,210.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 21/2563

ในราคา 3,210.00 ในราคา 3,210.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 21 พฤศจกิายน 2562

11 ค่าจ้างท าอาหารการประชุมสภา สมยัสามญั สมยัที่ 2,800.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 22/2563

4 คร้ังที่ 1 วันที่ 25 พ.ย. 62 ในราคา 2,800.00 ในราคา 2,800.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 22 พฤศจกิายน 2562

12 ค่าจา้งถา่ยเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 23/2563

ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 ในราคา 5,361.20 ในราคา 5,361.20 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 พฤศจกิายน 2562

13 ค่าจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษาระบบ 37,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 027/2563

สารสนเทศของเทศบาล ต้ังแต่เดือน พ.ย.62-ม.ีค.63 ในราคา 37,500.00 ในราคา 37,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 พฤศจกิายน 2562

14 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่วยงานธรุการกองช่าง 37,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 028/2563

ต้ังแต่เดือน พ.ย.62 - มี.ค.63 ในราคา 37,500.00 ในราคา 37,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 พฤศจกิายน 2562

15 ค่าจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่วยดูแลเด็ก ศพด. 37,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 029/2563

ฝ่ังหมิ่น หมู่ 7 ต้ังแต่เดือน พ.ย.62 - มี.ค.63 ในราคา 37,500.00 ในราคา 37,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 พฤศจกิายน 2562

16 ค่าจา้งกอ่สร้างห้องพัสดุเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 33,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 030/2563

จ านวน 1 ห้อง ในราคา 33,000.00 ในราคา 33,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 12 พฤศจกิายน 2562

17 ค่าจา้งก าจดั เกบ็ ขน ขยะ ในพื้นที่เทศบาลต าบล 796,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 031/2563

เหมืองจี ้ระหว่างเดือน ธ.ค.62 - มี.ค.63 ในราคา 796,000.00 ในราคา 796,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 พฤศจกิายน 2562

18 ค่าจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่วยเหลืองานธุรการ 34,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 032/2563

กองสาธารณสุข ต้ังแต่เดือน ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 ในราคา 34,000.00 ในราคา 34,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 29 พฤศจกิายน 2562

หจก.บ้านตาลรีฟอร์มมิ่ง

นายดุสิต   ทุนอินทร์

นางสาวเสริมกมล   วงศ์ฝ้ัน

หจก.สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย หจก.สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย

นางบัวถา   เผือกไร่

นางสาวโสรยา   คุนากาศ นางสาวโสรยา   คุนากาศ

นายดุสิต   ทุนอินทร์

นางสาวเสริมกมล   วงศ์ฝ้ัน

หจก.บ้านตาลรีฟอร์มมิ่ง

นางภัทธีญา   โปชัยคุปต์

นางบัวถา   เผือกไร่

ร้าน พ.ีพ.ีกอ็ปี้เทค

นางสาวพรเพ็ญ   ไทยกรรณ์

นางภัทธีญา   โปชัยคุปต์

นางสาวพรเพ็ญ   ไทยกรรณ์

ร้าน พ.ีพ.ีกอ็ปี้เทค


