
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง 

ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

  ด้วยเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ได้ด าเนินการจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน  
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2547 

  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  จึงขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ. 2563  
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

     
 
      

             (นายสิงห์ทอง   ปะมะสอน) 
                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,750.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 198/2563

ในราคา 4,750.00 ในราคา 4,750.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 กนัยายน 2563

2 ค่าจัดซ้ือยางรถยนต์ ทะเบยีน กฉ 4882 12,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 199/2563

จ านวน 4 เส้น ในราคา 28,803.45 ในราคา 28,803.45 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 กนัยายน 2563

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ กองการศึกษา 5,340.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 200/2563

ในราคา 5,340.00 ในราคา 5,340.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 กนัยายน 2563

4 ค่าจัดซ้ือถังน้ า ขนาด 5000 ลิตร 33,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 201/2563

ในราคา 33,000.00 ในราคา 33,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 กนัยายน 2563

5 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ กองช่าง 3,335.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 203/2563

ในราคา 3,335.00 ในราคา 3,335.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 กนัยายน 2563

6 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน กองคลัง 2,890.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 204/2563

ในราคา 2,890.00 ในราคา 2,890.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 กนัยายน 2563

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง ส านกัปลัด 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 205/2563

ในราคา 26,353.93 ในราคา 26,353.93 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 กนัยายน 2563

8 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน ส านกัปลัด 3,248.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 206/2563

ในราคา 2,136.38 ในราคา 2,136.38 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 กนัยายน 2563

หจก.ล าพนูธนวัฒนก์อ่สร้าง หจก.ล าพนูธนวัฒนก์อ่สร้าง

บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์

บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์

ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ
รายชื่อผู้เสนอราคาและ  

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

หจก.จิรภทัรการไฟฟา้

ร้านเค พ ีไทอมั พร็อซเพอทิ ร้านเค พ ีไทอมั พร็อซเพอทิ

ร้านบษุยาอลูมเินยีม ล าพนู

เลขที่และวันที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร

หจก.ล าพนูสหสายเหนอื หจก.ล าพนูสหสายเหนอื

บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์

ร้านบษุยาอลูมเินยีม ล าพนู

หจก.จิรภทัรการไฟฟา้

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดอืน  กันยายน  2563

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ
เหตผุลที่คัดเลอืกโดย

สรุป



ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ
รายชื่อผู้เสนอราคาและ  

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

เลขที่และวันที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ
เหตผุลที่คัดเลอืกโดย

สรุป

9 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ กองช่าง 20,720.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 207/2563

ในราคา 2,150.00 ในราคา 2,150.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 กนัยายน 2563

10 ค่าจัดซ้ือกระเปา๋ โครงการจิตอาสาภยัพบิติั 3,600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 208/2563

ในราคา 980.00 ในราคา 980.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 กนัยายน 2563

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการจิตอาสา 1,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 209/2563

ภยัพบิติั ในราคา 1,500.00 ในราคา 1,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 กนัยายน 2563

12 ค่าจัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ฝึกอบรมภาคสนาม 8,300.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 210/2563

โครงการจิตอาสาภยัพบิติั ในราคา 8,300.00 ในราคา 8,300.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 กนัยายน 2563

13 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 758.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 211/2563

ในราคา 758.00 ในราคา 758.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 กนัยายน 2563

14 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมและน้ าแข็ง โครงการอบรม 2,775.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 212/2563

จิตอาสาภยัพบิติั ในราคา 2,775.00 ในราคา 2,775.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 15 กนัยายน 2563

15 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ กองสาธารณสุข 19,540.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 213/2563

ในราคา 19,540.00 ในราคา 19,540.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 17 กนัยายน 2563

16 ค่าจัดซ้ือวสดุส านกังาน กองช่าง 2,530.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 214/2563

ในราคา 2,530.00 ในราคา 2,530.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 17 กนัยายน 2563

17 ค่าจัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการพฒันา 2,250.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 215/2563

เทศบาล ในราคา 2,250.00 ในราคา 2,250.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 18 กนัยายน 2563

18 ค่าจัดซ้ือกระเปา๋ โครงการคุณธรรม 3,600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 216/2563

จริยธรรม ในราคา 3,600.00 ในราคา 3,600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 21 กนัยายน 2563

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์

บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์

ร้านล าพนูเซฟต้ีไพส์ ร้านล าพนูเซฟต้ีไพส์

บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์

นางรัตนา   ทนุอนิทร์ นางรัตนา   ทนุอนิทร์

ร้านภดิูส ซัพพลาย ร้านภดิูส ซัพพลาย

บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์

ร้านบิ๊ก แบก็ ดีไซน์ ร้านบิ๊ก แบก็ ดีไซน์

ร้านบิ๊ก แบก็ ดีไซน์ ร้านบิ๊ก แบก็ ดีไซน์



ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ
รายชื่อผู้เสนอราคาและ  

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

เลขที่และวันที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ
เหตผุลที่คัดเลอืกโดย

สรุป

19 ค่าจัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการคุณธรรม 1,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 217/2563

จริยธรรม ในราคา 1,500.00 ในราคา 1,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 21 กนัยายน 2563

20 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน กองสวัสดิการ 9,585.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 218/2563

ในราคา 9,585.00 ในราคา 9,585.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 กนัยายน 2563

21 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว กองสวัสดิการ 2,340.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 219/2563

ในราคา 2,340.00 ในราคา 2,340.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 กนัยายน 2563

22 ค่าจัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพื่อใช้ในการด าเนนิ 79,600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 016/2563

โครงการปรับปรุงบา้นผู้สูงอายุ ในราคา 1,570.00 ในราคา 1,570.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 กนัยายน 2563

23 ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 4 56,100.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 017/2563

รายการ ในราคา 56,100.00 ในราคา 56,100.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 21 กนัยายน 2563

บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์

หจก.ล าพนูธนวัฒนก์อ่สร้าง หจก.ล าพนูธนวัฒนก์อ่สร้าง

ร้านภดิูส ซัพพลาย ร้านภดิูส ซัพพลาย

บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์

บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล กิจกรรมที่ 6 โครงการโรงเรียน 9,600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 129/2563

ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ในราคา 9,600.00 ในราคา 9,600.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563

2 ค่าจ้างปรับปรุงระบบLAN ในห้องท างานกองคลัง 8,453.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 130/2563

เทศบาลต าบลเหมืองจี้ ในราคา 8,453.00 ในราคา 8,453.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กันยายน 2563

3 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถจักรยานยนต์ กรจ 23 ล าพูน 3,055.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 131/2563

ในราคา 3,055.00 ในราคา 3,055.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563

4 ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ส าหรับรับ-ส่งผู้เข้าร่วม 12,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 132/2563

การฝึกอบรม จังหวัดอุดรธานี ในราคา 12,500.00 ในราคา 12,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563

5 ค่าจ้างท าป้ายโครงการล าไย 1,800.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 133/2563

ในราคา 1,800.00 ในราคา 1,800.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563

6 ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อม 10,800.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 134/2563

เคร่ืองด่ืม โครงการล าไย ในราคา 10,800.00 ในราคา 10,800.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563

7 ค่าจ้างท าเอกสารประกอบการอบรมโครงการล าไย 6,750.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 135/2563

ในราคา 6,750.00 ในราคา 6,750.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563

8 ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ศึกษาดูงานโครงการ 22,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 136/2563

ล าไย ในราคา 22,000.00 ในราคา 22,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563

9 ค่าจ้างตัดเย็บผ้าปูโต๊ะห้องประชุม 16,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 137/2563

ในราคา 16,000.00 ในราคา 16,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563

10 ค่าจ้างท าตรายาง กองคลัง 250.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 138/2563

ในราคา 250.00 ในราคา 250.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง

นายศรีวัย   กัณทาพันธ์

หจก.สยามบอสส์แอนด์ซัพพลาย

นายประดิษฐ์   กุณณะกัน

หจก.สยามบอสส์แอนด์ซัพพลาย

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ร้านเฮือนตุงคนาคร พร้ินท์ต้ิง

วิธีจัดจ้าง

นายประดิษฐ์   กุณณะกัน

น.ส.จริยา    ดีสุขวรรณ

ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

นายศรีวัย   กัณทาพันธ์

นางพวงรัตน์   ศรีวิชัย

ร้านเฮือนตุงคนาคร พร้ินท์ต้ิง

นางพวงรัตน์   ศรีวิชัย

น.ส.จริยา    ดีสุขวรรณ

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  2563

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

ล าดับที่ งานจัดจ้าง วงเงินที่จะจ้าง

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
ราคากลาง

ส.อ.อนุรักษ์   เขื่อนแก้ว ส.อ.อนุรักษ์   เขื่อนแก้ว

ร้านรัตนาผ้าม่าน ร้านรัตนาผ้าม่าน

ร้านมหาวันถ้วยรางวัล ร้านมหาวันถ้วยรางวัล



ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
วิธีจัดจ้างล าดับที่ งานจัดจ้าง วงเงินที่จะจ้าง

เลขที่และวันที่ของ
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เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
ราคากลาง

11 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด 2,140.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 139/2563

ในราคา 2,140.00 ในราคา 2,140.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563

12 ค่าจ้างท าป้ายโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ 900.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 140/2563

ในราคา 900.00 ในราคา 900.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563

13 ค่าจ้างท าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเคร่ือง 25,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 142/2563

ด่ืม โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ ในราคา 25,200.00 ในราคา 25,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563

14 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ กองช่าง 2,240.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 143/2563

ในราคา 2,240.00 ในราคา 2,240.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563

15 ค่าจ้างท าตรายาง จ านวน 2 ดวง กองช่าง 190.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 144/2563

ในราคา 190.00 ในราคา 190.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563

16 ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณ 5,630.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 145/2563

2564 ในราคา 5,630.00 ในราคา 5,630.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563

17 ค่าจ้างท าป้ายโครงการพัฒนาเทศบาล 450.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 146/2563

ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563

18 ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน และอาหารว่าพร้อมเคร่ือง 6,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 147/2563

ด่ืม โครงการพัฒนาเทศบาล ในราคา 6,000.00 ในราคา 6,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563

19 ค่าจ้างท าใบเกียรติบัตรพร้อมซอง โครงการโรงเรียน 5,600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 148/2563

ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ในราคา 5,600.00 ในราคา 5,600.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563

20 ค่าจ้างท าอาหารกลางวันการประชุมสภา สมัยวิสามัญ 2,100.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 149/2563

คร้ังที่ 2 ในราคา 2,100.00 ในราคา 2,100.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563

21 ค่าจ้างท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม การประชุมสภา 625.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 150/2563

สมัยวิสามัญ คร้ังที่ 2 ในราคา 625.00 ในราคา 625.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563

22 ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการพัฒนา 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 151/2563

เทศบาล ในราคา 3,000.00 ในราคา 3,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563

นางบัวถา   เผือกไร่ นางบัวถา   เผือกไร่

นางนงคราญ   กันธิยะ นางนงคราญ   กันธิยะ

ร้าน พี.พี.ก็อปปี้เทค ร้าน พ.ีพี.ก็อปปี้เทค

ร้าน บี เอ็น คอมพิวเตอร์ ร้าน บี เอ็น คอมพิวเตอร์

ร้านมหาวันถ้วยรางวัล ร้านมหาวันถ้วยรางวัล

ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

นางบรรจง   ฝ้ันพรม นางบรรจง   ฝ้ันพรม

บจก.เอ พ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอ พ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

ร้าน พี.พี.ก็อปปี้เทค ร้าน พ.ีพี.ก็อปปี้เทค

นางรัตณา   ทุนอินทร์ นางรัตณา   ทุนอินทร์

น.ส.วิลาภรณ์   พิพัฒน์วงศ์ชัย น.ส.วิลาภรณ์   พิพัฒน์วงศ์ชัย

ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์
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ราคากลาง

23 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล โครงการคุณธรรมจริยธรรม 450.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 152/2563

ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563

24 ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเคร่ือง 7,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 153/2563

ด่ืม โครงการคุณธรรมจริยธรรม ในราคา 7,200.00 ในราคา 7,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563

25 ค่าจ้างถ่ายเอกสารดครงการคุณธรรมจริยธรรม 1,620.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 154/2563

ในราคา 1,620.00 ในราคา 1,620.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563

26 ค่าจ้างท าส่ือเผยแพร่โฆษณา กิจกรรมที่ 7 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 155/2563

ในราคา 3,000.00 ในราคา 3,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563

27 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านป่าตอง 350,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 076/2563

หลวง ม.13 ในราคา 350,000.00 ในราคา 350,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563

28 ค่าจ้างซ่อมแซมลูกรังจ านวน 39 สาย และซ่อมไหล่ 222,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 078/2563

ทาง จ านวน 3 สาย ภายในต าบลเหมืองจี้ ในราคา 222,000.00 ในราคา 222,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563

ร้าน พี.พี.ก็อปปี้เทค ร้าน พ.ีพี.ก็อปปี้เทค

ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

นางรัตณา   ทุนอินทร์ นางรัตณา   ทุนอินทร์

ร้านกฤษดาพาณิชย์ ร้านกฤษดาพาณิชย์

หจก.ต้ันอ้ายวิศกรรม หจก.ต้ันอ้ายวิศกรรม

หจก.บ้านตาลรีฟอร์มมิ่ง หจก.บ้านตาลรีฟอร์มมิ่ง


