
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

  ด้วยเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ได้ด าเนินการจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน   
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.2540  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  
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  เทศบาลต าบลเหมืองจี้   จึงขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน  ตุลาคม พ.ศ.  2561  
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
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แบบ สขร.1

1 จดัซ้ือชุดเคร่ืองไทยทาน จ านวน 15 ชุด ๆ ละ 4,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 001/2562

300 บาท ในราคา 4,500.00 ในราคา 4,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2561

2 ค่าจดัซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 4 รายการ 7,975.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 002/2562

ในราคา 7,975.00 ในราคา 7,975.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2561

3 ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงาน กองสัวดิการ 23 รายการ 3,564.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 003/2562

ในราคา 3,564.00 ในราคา 3,564.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2561

4 ค่าจดัซ้ือดินลูกรัง ส าหรับถมถนนหมู่ 13 19,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 004/2562

ในราคา 19,000.00 ในราคา 19,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2561

5 ค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,660.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 005/2562

ในราคา 0.00 ในราคา 0.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2561

6 ค่าจดัซ้ือหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน ประจ าเดือน 8,400.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 006/2562

พฤศจกิายน 2561 ในราคา 8,400.00 ในราคา 8,400.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2561

7 ค่าจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 750.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 007/2562

ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2561 ในราคา 2,168.80 ในราคา 2,168.80 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2561

8 ค่าจดัซ้ือน้ าด่ืมเพื่อใช้บริโภคในส านักงานเทศบาล 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 008/2562

ต าบลเหมืองจี ้ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2561 ในราคา 2,010.00 ในราคา 2,010.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2561

9 ค่าจดัซ้ือน้ าด่ืมเพื่อใช้บริโภคในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 009/2562

จ านวน 3 ศูนย ์ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2561 ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2561

นายหาญ    นนท์ขนุทด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดอืน  ตลุาคม  2561

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
วงเงินที่จะซ้ือล าดับที่ งานจัดซ้ือ

นายหาญ    นนท์ขนุทด

ร้าน น้ าเหนือ เทรดด้ิง ร้าน น้ าเหนือ เทรดด้ิง

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์

ราคากลาง

หจก.จริภัทรการไฟฟ้า หจก.จริภัทรการไฟฟ้า

นายบุญช่วย  ไชยโยกาศ นายบุญช่วย  ไชยโยกาศ

นายฉตัรชัย   กณุกนั

วิธจีัดซ้ือ

นายฉตัรชัย   กณุกนั

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้าง

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์

นายหาญ    นนท์ขนุทด

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

นายหาญ    นนท์ขนุทด



10 ค่าจดัซ้ือนมโรงเรียน ชนิดพาสเจอร์ไรส์ จ านวน 216,482.00 e-bidding เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 001/2562

32,000 ถงุ (เทอม 2/2561) ในราคา 216,482.00 ในราคา 216,482.00 ตามเง่ือนไขวิธeี-bidding 31 ตุลาคม 3104

11 ค่าจดัซ้ือนมโรงเรียน(ศพด.) ชนิด UHT จ านวน 73,382.88 e-bidding เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 002/2561

9,384 กล่อง (เทอม 2/2561) ในราคา 73,382.88 ในราคา 73,382.88 ตามเง่ือนไขวิธeี-bidding 31 ตุลาคม 2561

องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทยองค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย

องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย



แบบ สขร.1

1 ค่าจดัสถานที่ พร้อมเคร่ืองเสียงโครงการวันคล้าย 5,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้องตาม 001/2562

วันสวรรคต ร.9 ในราคา 5,500.00 ในราคา 5,500.00 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2561

2 ค่าจา้งถา่ยเอกสารการประเมินผู้บริหาร 3,865.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้องตาม 001/2562

ในราคา 3,865.00 ในราคา 3,865.00 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ตุลาคม 2561

3 ค่าซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 550.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้องตาม 002/2562

ในราคา 550.00 ในราคา 550.00 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2561

4 ค่าจา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่มแผนการด าเนิน 660.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้องตาม 002/2562

งานปี 2562 ในราคา 660.00 ในราคา 660.00 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2561

5 ค่าจา้งตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศ กองคลัง 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้องตาม 003/2562

จ านวน 2 เคร่ือง ในราคา 1,000.00 ในราคา 1,000.00 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2561

6 ค่าจา้งจดัสถานที่ โครงการวันปิยมหาราช ที่ 23 8,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้องตาม 004/2562

ตุลาคม 2561 ในราคา 8,000.00 ในราคา 8,000.00 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2561

7 ค่าจา้งจดัหาเคร่ืองเสียง โครงการวันปิยมหาราช 2,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้องตาม 005/2562

ที่ 23 ตุลาคม 2561 ในราคา 2,000.00 ในราคา 2,000.00 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2561

8 ค่าจา้งซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 1,440.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้องตาม 006/2562

ในราคา 1,440.00 ในราคา 1,440.00 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2561

9 ค่าจา้งซ่อมเคร่ืองตัดเหล็ก 350.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้องตาม 007/2562

ในราคา 350.00 ในราคา 350.00 เง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2561

นายฟองจนัทร์   กณุวาริน

น.ส.จริา   จีมู้ล

น.ส.จริา   จีมู้ล

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2561

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

วงเงินที่จะจ้าง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้าง

น.ส.จริา   จีมู้ล

ล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธจีัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

น.ส.จริา   จีมู้ล

นายบุญช่วย   ไชยโยกาศ

นางสาวรจนา    จนัทร์ทบ

ร้าน พ.ีพ.ีกอ๊ปปี้เทค

ร้าน ซี.ซี.แอร์ 

นายฟองจนัทร์   กณุวาริน

นายฟองจนัทร์   กณุวาริน

นายบุญช่วย   ไชยโยกาศ

0

นางสาวรจนา    จนัทร์ทบ

ร้าน พ.ีพ.ีกอ๊ปปี้เทค

ร้าน ซี.ซี.แอร์ 

นายฟองจนัทร์   กณุวาริน



สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2561

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

วงเงินที่จะจ้าง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้างล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธจีัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

10 ค่าจา้งท าอาหารและอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 5,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 008/2562

โครงการพัฒนาผู้น าชุมชน ในราคา 9,273.60 ในราคา 9,273.60 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 ตุลาคม 2561

11 ค่าจา้งซ่อมรถกูช้ีพกูภ้ัย ทะเบียน นข-1795 ล าพูน 2,320.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 011/2562

ในราคา 2,320.00 ในราคา 2,320.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2561

12 ค่าจา้งท าตรายาง กองสาธารณสุข 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 012/2562

ในราคา 9,859.60 ในราคา 9,859.60 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2561

13 ค่าจา้งถา่ยเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 013/2562

ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2561 ในราคา 10,000.00 ในราคา 10,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2561

14 ค่าจา้งเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศพด. 7,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 014/2562

เหมืองจี ้ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2561 ในราคา 7,000.00 ในราคา 7,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2561

15 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติงานกูช้ีพกูภ้ัย ประจ าปี 2562 96,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 001/2562

ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 ในราคา 96,000.00 ในราคา 96,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2561

16 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติงานกูช้ีพกูภ้ัย ประจ าปี 2562 108,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 002/2562

ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 ในราคา 96,000.00 ในราคา 96,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2561

17 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติงานกูช้ีพกูภ้ัย ประจ าปี 2562 96,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 003/2562

ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 ในราคา 96,000.00 ในราคา 96,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2561

18 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติงานกูช้ีพกูภ้ัย ประจ าปี 2562 102,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 004/2562

ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 ในราคา 102,000.00 ในราคา 102,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2561

19 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติงานกูช้ีพกูภ้ัย ประจ าปี 2562 102,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 005/2562

ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 ในราคา 102,000.00 ในราคา 102,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2561

ร้านบีมบริการ

นายดวงจนัทร์   ศรีแกว้

นางบรรจง    ฝ้ันพรมนางบรรจง    ฝ้ันพรม

ร้านสมปราชญ์งานศิลป์

ร้านบีมบริการ

ร้านสมปราชญ์งานศิลป์

ร้าน พ.ีพ.ีกอ๊ปปี้เทค

น.ส.อัจฉรี  ยะธิมา 

นายประเสริฐ   วงค์วัน

นายปรีชา   ปินตา

นายวัฒนา    ดีบุญมี

นายสุทิน    จีรั้ตน์

ร้าน พ.ีพ.ีกอ๊ปปี้เทค

น.ส.อัจฉรี  ยะธิมา 

นายสุทิน    จีรั้ตน์

นายดวงจนัทร์   ศรีแกว้

นายประเสริฐ   วงค์วัน

นายปรีชา   ปินตา

นายวัฒนา    ดีบุญมี



สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน  ตลุาคม  2561

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

วงเงินที่จะจ้าง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้างล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธจีัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

20 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติหน้าที่ขบัรถกูช้ีพกูภ้ัย ประจ าปี 102,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 006/2562

2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 ในราคา 102,000.00 ในราคา 102,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2561

21 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติหน้าที่ขบัรถกูช้ีพกูภ้ัย ประจ าปี 96,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 007/2562

2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 ในราคา 96,000.00 ในราคา 96,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2561

22 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติหน้าที่ขบัรถกูช้ีพกูภ้ัย ประจ าปี 90,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 008/2562

2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 ในราคา 90,000.00 ในราคา 90,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2561

23 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติหน้าที่ท าความสะอาดบริเวณ 144,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 009/2562

อาคารส านักงานเทศบาล ประจ าปี 2562 ในราคา 144,000.00 ในราคา 144,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2561

24 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติหน้าที่ท าความสะอาดบริเวณ 96,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 010/2562

อาคารส านักงานเทศบาล ประจ าปี 2562 ในราคา 96,000.00 ในราคา 96,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2561

25 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติหน้าที่จดัส่งเอกสารงานทั่วไป 108,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 011/2562

ประจ าปี 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 ในราคา 108,000.00 ในราคา 108,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2561

26 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้และ 108,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 012/2562

สนามหญ้า พร้อมท าความสะอาด ประจ าปี 2562 ในราคา 108,000.00 ในราคา 108,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2561

27 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้และ 96,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 013/2562

สนามหญ้า พร้อมท าความสะอาด ประจ าปี 2562 ในราคา 96,000.00 ในราคา 96,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2561

28 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้และ 96,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 014/2562

สนามหญ้า พร้อมท าความสะอาด ประจ าปี 2562 ในราคา 96,000.00 ในราคา 96,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2561

29 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยช่างเขยีนแบบ 108,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 015/2562

ประจ าปี 2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62 ในราคา 108,000.00 ในราคา 108,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2561

นายสุรชัย    เขือ่นค า

นายวีรพนธ์    อุ่นโท้กาศ

นายเอกวิทย ์   พรหมณะ

นางสุภาวรรณ    ยอดอ้าย

นายธวัชชัย   ตาปัญญา

นางรวิภา   เทพาค า

นายสุรชัย    เขือ่นค า

นายวีรพนธ์    อุ่นโท้กาศ

นายเอกวิทย ์   พรหมณะ

นางสุภาวรรณ    ยอดอ้าย

นางรวิภา   เทพาค า

นายธวัชชัย   ตาปัญญา

นายชุมพล   สุยะวารี

นายอนุชิต   จีท้า

นายจริพล   ปารีกาศ

นายชุมพล   สุยะวารี

นายอนุชิต   จีท้า

นายจริพล   ปารีกาศ

นายอลงกรณ์    อินพงค์ นายอลงกรณ์    อินพงค์
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ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

วงเงินที่จะจ้าง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้างล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธจีัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

30 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยช่างส ารวจ ประจ าปี 96,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 016/2562

2562 ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 ในราคา 96,000.00 ในราคา 96,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2561

31 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยเจา้หน้าที่การเงินและ 102,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 017/2562

บัญชี ประจ าปี 2562 ในราคา 102,000.00 ในราคา 102,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2561

32 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติหน้ที่ช่วยเหลือครูศพด. ประจ า 96,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 018/2562

ปีงบประมาณ 2562 ในราคา 96,000.00 ในราคา 96,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2561

33 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติหน้าที่บริการค่าธรรมเนียมขยะ 102,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 019/2562

ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในราคา 102,000.00 ในราคา 102,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2561

34 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติงานศูนยบ์ริการคนพิการเทศบาล 96,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 020/2562

ต าบลเหมืองจี ้ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในราคา 96,000.00 ในราคา 96,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2561

35 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยช่างไฟฟ้าสาธารณะ 102,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 021/2562

ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในราคา 102,000.00 ในราคา 102,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2561

36 ค่าจา้งเกบ็ ก าจดั ขน ขยะมูลฝอย ภายในต าบล 320,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 022/2562

เหมืองจี ้ประจ าเดือน ต.ค. 61 - พ.ย. 61 ในราคา 320,000.00 ในราคา 320,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 2 ตุลาคม 2561

37 ค่าจา้งเจาะบ่อบาดาล หมู่ 11 ต.เหมืองจี้ 322,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 023/2562

ในราคา 322,000.00 ในราคา 322,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2561

38 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติงานกูช้ีพกูภ้ัย ประจ าปี 2562 82,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 024/2562

ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 ในราคา 82,500.00 ในราคา 82,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2561

39 ค่าจา้งเหมาปฏิบัติงานขบัรถกูช้ีพกูภ้ัย  ประจ าปี 82,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 025/2562

2562  ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 ในราคา 9,886.40 ในราคา 9,886.40 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2561

นายบัณฑิต    วงศ์ฝ้ัน

นางสาวเบญจมาศ   ธิกาศ

นางสาวธิดารัตน์   แกว้กอ๊นางสาวธิดารัตน์   แกว้กอ๊

นางสาวกาญจา  มะโนชมภู

นายกฤษณะ   กมุาระกาศ

นางสาววิลาวัลย ์  ซาวแกว้

นางสาวกาญจา  มะโนชมภู

นายกติติศักด์ิ   เตจะ๊นารี

ร้านน้อยบาดาล

หจก.บ้านตาลรีฟอร์มมิ่ง

นายหัสดิน   อินต๊ะฝ้ัน นายหัสดิน   อินต๊ะฝ้ัน

หจก.บ้านตาลรีฟอร์มมิ่ง

ร้านน้อยบาดาล

นายบัณฑิต    วงศ์ฝ้ัน

นางสาวเบญจมาศ   ธิกาศ

นายกติติศักด์ิ   เตจะ๊นารี

นายกฤษณะ   กมุาระกาศ

นางสาววิลาวัลย ์  ซาวแกว้
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ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

วงเงินที่จะจ้าง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้างล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธจีัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ


