ประกาศเทศบาลตาบลเหมืองจี้
เรื่อง สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
ด้วยเทศบาลตาบลเหมืองจี้ ได้ดาเนินการจัดทาสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบั ญญัติข้อมูล ข่าวสาร พ.ศ.2540 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2547
เทศบาลตาบลเหมืองจี้ จึงขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

พันตรี
(ชนินทร พุฒิเศรษฐ
นายกเทศมนตรีตาบลเหมืองจี้

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม 2564
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเหมืองจี้ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
ลาดับ
ที่
1

งานจัดซื้อ
ค่าวัสดุสานักงาน จานวน 12 รายการ ใช้ใน

วงเงินที่จะซื้อ
7,000.00

งานสาธารณสุข
2

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สาหรับรถ
ค่าจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้ในงาน

39,600.00
8,000.00

สานักปลัด ประจาเดือน ส.ค. - ก.ย. 64
4

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สาหรับใช้ในงานกองคลัง

วิธีจดั ซื้อ

ค่าวัสดุสานักงาน ใช้ในงานสานักปลัด

3,598.00

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 2 รายการ

4,680.00

สาหรับใช้ในงานสานักปลัด
7

ค่าวัสดุเลื่อยยนต์ จานวน 4 รายการ
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สาหรับใช้ในงาน

18,510.00

กองสวัสดิการ
9

ค่าวัสดุสานักงาน จานวน 8 รายการ สาหรับ
ใช้ในงานกองคลัง

10 ค่าวัสดุสานักงาน สาหรับใช้ในงาน
กองสวัสดิการ
11 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ใช้ในงานกองช่าง

158/2564

เป็นผู้มคี ณ
ุ สมบัตทิ กุ ต้อง

159/2564

ในราคา 8,000.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

4 สิงหาคม 2564

ุ สมบัตทิ กุ ต้อง
เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย เป็นผู้มคี ณ
ในราคา 19,530.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

ุ สมบัตทิ กุ ต้อง
เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ เป็นผู้มคี ณ
ในราคา 3,598.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

ุ สมบัตทิ กุ ต้อง
เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ เป็นผู้มคี ณ
เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรยนต์อะไหล่

161/2564
17 สิงหาคม 2564
162/2564
17 สิงหาคม 2564

ร้านเกษตรยนต์อะไหล่

เป็นผู้มคี ณ
ุ สมบัตทิ กุ ต้อง

163/256

ในราคา 8,700.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

18 สิงหาคม 2564

ในราคา 18,510.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

ในราคา 3,743.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

ุ สมบัตทิ กุ ต้อง
เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ เป็นผู้มคี ณ

ในราคา 36,799.00

16 สิงหาคม 2564

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

ุ สมบัตทิ กุ ต้อง
เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ เป็นผู้มคี ณ

เฉพาะเจาะจง หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

160/2564

ในราคา 4,680.00

ุ สมบัตทิ กุ ต้อง
เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย เป็นผู้มคี ณ

ในราคา 1,317.00

36,799.00

เป็นผู้มคี ณ
ุ สมบัตทิ กุ ต้อง

บจก.ลาพูนปิโตเลียม

ในราคา 3,743.00

1,317.00

2 สิงหาคม 2564

เฉพาะเจาะจง บจก.ลาพูนปิโตเลียม

ในราคา 18,510.00

3,743.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

4 สิงหาคม 2564

ในราคา 8,700.00

8

157/2564

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

ในราคา 4,680.00

8,700.00

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ในราคา 39,600.00

ในราคา 3,598.00

6

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

ในราคา 39,600.00

ในราคา 19,530.00

5

ในราคา 7,000.00

เฉพาะเจาะจง บจก.สหสายเหนือหล่อยาง บจก.สหสายเหนือหล่อยาง

ในราคา 8,000.00

19,530.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง

ุ สมบัตทิ กุ ต้อง
เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ เป็นผู้มคี ณ
ในราคา 7,000.00

บรรทุกน้า ทะเบียน บธ 7164 ลาพูน
3

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

164/2564
19 สิงหาคม 2564
165/2564
18 สิงหาคม 2563
166/2564

ในราคา 1,317.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

24 สิงหาคม 2564

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

เป็นผู้มคี ณ
ุ สมบัตทิ กุ ต้อง

167/2564

ในราคา 36,799.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

25 สิงหาคม 2564

ลาดับ
ที่

งานจัดซื้อ

12 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สาหรับรถยนต์
กู้ชีพกู้ภยั ทะเบียน นข 1795 ลาพูน

วงเงินที่จะซื้อ
7,200.00

ราคากลาง

วิธีจดั ซื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง นายสามารถ จาสุวรรณ
ในราคา 7,200.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

นายสามารถ จาสุวรรณ

เป็นผู้มคี ณ
ุ สมบัตทิ กุ ต้อง

168/2564

ในราคา 7,200.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

25 สิงหาคม 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
ชือ่ หน่วยงาน เทศบาลตาบลเหมืองจี้ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน

ลาดับที่
1

งานจัดจ้าง
ค่าจ้างทาอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

วงเงินทีจ่ ะจ้าง
4,860.00

ราคากลาง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

นายชณวิตร สิทธิชัยดา

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

110/2564

ในราคา 4,860.00

ในราคา 4,860.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

2 สิงหาคม 2564

เฉพาะเจาะจง นางบรรจง ฝั้นพรม

นางบรรจง ฝั้นพรม

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

111/2564

ในราคา 2,080.00

ในราคา 2,080.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

4 สิงหาคม 2564

วิธจี ัดจ้าง

เฉพาะเจาะจง นายชณวิตร สิทธิชัยดา

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาเดือน
2

จ้างเหมาทาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อม

2,080.00

เครื่องดื่ม ประชุมศูนย์คนพิการ กิจกรรม 4
3
4

จ้างทาบอร์ดทาเนียบสมาชิกสภาเทศบาล
ค่าจ้างถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

2,000.00
4,146.25

6

ค่าจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ งานกองช่าง
ค่าจ้างซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

4,030.00
856.00

ค่าจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV จานวน

ในราคา 2,000.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

4 สิงหาคม 2564

เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.พี.ก็อปปีเ้ ทค

ร้าน พี.พี.ก็อปปีเ้ ทค

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

113/2564

ในราคา 4,146.25

ในราคา 4,146.25

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

4 สิงหาคม 2564

บจก.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

114/2564

ในราคา 4,030.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

6 สิงหาคม 2564

เฉพาะเจาะจง

ค่าจ้างตรวจเช็ครถบรรทุกน้าเอนกประสงค์

ในราคา 15,622.00
4,758.29

ค่าจ้างเหมาทาอาหารกลางวัน อาหารว่าง

ในราคา 4,758.29
1,950.00

เฉพาะเจาะจง นางจุฬาลักษณ์ ชมพู

พร้อมเครื่องดื่ม การประชุมสภา 13 ส.ค. 64
10 ค่าจ้างตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศห้องทางาน
รองนายกเทศมนตรีตาบลเหมืองจี้

ในราคา 1,950.00
900.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

ในราคา 15,622.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงแสงมอเตอร์เซอร์วสิ บจก.เชียงแสงมอเตอร์เซอร์วสิ เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

บย 8605 ลาพูน
9

ในราคา 856.00

เฉพาะเจาะจง หจก.สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย หจก.สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

5 ตัว
8

ในราคา 4,030.00

เฉพาะเจาะจง หจก.สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย หจก.สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง
ในราคา 856.00

15,622.00

112/2564

ในราคา 2,000.00

จานวน 1 ตัว
7

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงจ้าง

เฉพาะเจาะจง ร้านเฮือนตุงคนาคร พริ้นท์ติ้ง ร้านเฮือนตุงคนาคร พริ้นท์ติ้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

ประจาปี 2565
5

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่ สนอ

เฉพาะเจาะจง

21 สิงหาคม 2563
126/2564
25 สิงหาคม 2564
117/2564

ในราคา 4,758.29

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

10 สิงหาคม 2564

นางจุฬาลักษณ์ ชมพู

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

118/2564

ในราคา 1,950.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

10 สิงหาคม 2564

หจก.ซีซี อิเลคทริก แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ หจก.ซีซี อิเลคทริก แอนด์ เอ็นจิเนียริง่ เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

ในราคา 8,083.20

125/2563

ในราคา 8,083.20

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

119/2564
13 สิงหาคม 2564

ลาดับที่

งานจัดจ้าง

11 ค่าจ้างทาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อม

วงเงินทีจ่ ะจ้าง
1,950.00

เครื่องดื่ม การประชุมสภา 17 ส.ค. 64
12 ค่าจ้างทาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อม

2,080.00

เครื่องดื่ม กิจกรรมที่ 5(ศูนย์บริการคนพิการ)
13 ค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน

4,440.00

จานวน 2 เครื่อง งานกองคลัง
14 ค่าจ้างทาป้ายสติ๊กเกอร์รีดฟิวเจอร์บอร์ด

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

นางรัตณา ทุนอินทร์

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

120/2564

ในราคา 1,950.00

ในราคา 1,950.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

13 สิงหาคม 2564

เฉพาะเจาะจง นางบรรจง ฝั้นพรม

นางบรรจง ฝั้นพรม

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

121/2564

ในราคา 2,080.00

ในราคา 2,080.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

19 สิงหาคม 2564

ร้าน บีเอ็น คอมพิวเตอร์

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

122/2564

ในราคา 4,440.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

19 สิงหาคม 2564

วิธจี ัดจ้าง

เฉพาะเจาะจง นางรัตณา ทุนอินทร์

เฉพาะเจาะจง ร้าน บีเอ็น คอมพิวเตอร์
ในราคา 4,440.00

2,080.00

จานวน 2 ป้าย
15 ค่าจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า

ราคากลาง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่ สนอ

เฉพาะเจาะจง ร้านเส้นสีอาร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้านเส้นสีอาร์ต แอนด์ ดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง
ในราคา 8,083.20

240.00
1,000.00

เลี้ยงรับรองการประชุมแผนพัฒนา
17 ค่าจ้างตรวจเช็คสภาพรถ หมายเลขทะเบียน

4,582.81

กฉ 4882 ลาพูน
18 ค่าจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลข

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

19 สิงหาคม 2564

นายศรีวยั กันทาพันธ์

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

124/2564

ในราคา 240.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

20 สิงหาคม 2564

เฉพาะเจาะจง นางมยุรี ศรีธนัญชัย

นางมยุรี ศรีธนัญชัย

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

126/2564

ในราคา 1,000.00

ในราคา 1,000.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

24 สิงหาคม 2564

บจก.โตโยต้าล้าน

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

127/2564

ในราคา 4,582.81

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

24 สิงหาคม 2564

นายศรีวยั กันทาพันธ์

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

128/2564

ในราคา 8,083.20

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

24 สิงหาคม 2564

นางจุฬาลักษณ์ ชมพู

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

129/2564

ในราคา 1,950.00

ในราคา 1,950.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

25 สิงหาคม 2564

เฉพาะเจาะจง ร้านผิงออโต้ เซอร์วสิ

ร้านผิงออโต้ เซอร์วสิ

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

130/2564

ในราคา 2,100.00

ในราคา 2,100.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

26 สิงหาคม 2564

นางรัตณา ทุนอินทร์

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

131/2564

ในราคา 1,950.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

27 สิงหาคม 2564

นายสามารถ ขาสุวรรณ

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

132/2564

ในราคา 8,083.20

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

31 สิงหาคม 2564

เฉพาะเจาะจง นายศรีวยั กันทาพันธ์

ทะเบียน กพน 988 ลาพูน
19 ค่าจ้างทาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อม

1,950.00
2,100.00

นข 1795 ลาพูน
21 ค่าจ้างทาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อม

1,950.00

เครื่องดื่ม ประชุมสภาฯ 30 ส.ค. 64
22 ค่าจ้างซ่อมแซมรถแพทย์ฉกุ เฉิน หมายเลข
ทะเบียน กจ 4032 ลาพูน

เฉพาะเจาะจง นายศรีวยั กันทาพันธ์
ในราคา 8,083.20

เครื่องดื่ม ประชุมสภาฯ 27 ส.ค. 64
20 ค่าจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน

เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าล้าน
ในราคา 4,582.81

500.00

เฉพาะเจาะจง นางจุฬาลักษณ์ ชมพู

เฉพาะเจาะจง นางรัตณา ทุนอินทร์
ในราคา 1,950.00

1,700.00

123/2564

ในราคา 8,083.20

ในราคา 240.00
16 ค่าจ้างทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงจ้าง

เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ขาสุวรรณ
ในราคา 8,083.20

ลาดับที่

งานจัดจ้าง

23 ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาลตาบลเหมืองจี้

วงเงินทีจ่ ะจ้าง

ราคากลาง

10,000.00

วิธจี ัดจ้าง

1,890.00
2,205.00
90,300.00

133/2564

ในราคา 9,269.20

ในราคา 9,269.20

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

31 สิงหาคม 2564

เฉพาะเจาะจง นายสดายุ ภูมิรัตน์

นายสดายุ ภูมิรัตน์

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

005/2564

ในราคา 1,890.00

ในราคา 1,890.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

19 สิงหาคม 2564

นางสาววิมลสิริ ขว้างแป้น

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

006/2564

ในราคา 2,205.00

ในราคา 2,205.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

20 สิงหาคม 2564

เฉพาะเจาะจง หจก.วังตาลก่อสร้าง

หจก.วังตาลก่อสร้าง

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

094/2564

ในราคา 90,300.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

2 สิงหาคม 2564

เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลสิริ ขว้างแป้น
90,300.00

หมู่ 7 ต.เหมืองจี้
27 ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลา บ้านหมูเปิง้

ในราคา 90,300.00
65,000.00

65,000.00

เฉพาะเจาะจง

หมู่ 9 ต.เหมืองจี้
28 ค่าจ้างปรับปรุงศาลา บ้านป่าตัน หมู่ 10

350,000.00

เฉพาะเจาะจง

ต.เหมืองจี้
29 ค่าก่อสร้างติดตั้งโซล่าเซลย์ระบบประปา

350,000.00

350,000.00

เฉพาะเจาะจง หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า
ในราคา 349,000.00

360,000.00

360,000.00

เฉพาะเจาะจง

7,500.00

ประจาเดือน กันยายน 2564
32 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบตั ิหน้าที่ช่วยงานธุรการ
กองสวัสดิการ ประจาเดือน กันยายน 2564

7,500.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

096/2564
5 สิงหาคม 2564
097/2564

ในราคา 350,000.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

5 สิงหาคม 2564

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

098/2564

ในราคา 349,000.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

25 สิงหาคม 2564

หจก.บีที เอ็นจินเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย หจก.บีที เอ็นจินเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

ในราคา 360,000.00
31 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบตั ิหน้าที่ขบั รถกูช้ ีพกูภ้ ยั

ในราคา 65,000.00

หจก.บีที เอ็นจินเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย หจก.บีที เอ็นจินเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

ในราคา 350,000.00

บ้านเชตวัน หมู่ 12 ต.เหมืองจี้
30 ค่าก่อสร้างอาคาร บ้านปงชัย หมู่ 3 ต.เหมืองจี้

หจก.บีที เอ็นจินเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย หจก.บีที เอ็นจินเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

ในราคา 65,000.00
350,000.00

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

กองสวัสดิการ ประจาเดือน สิงหาคม 2564
26 ค่าก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีต บ้านฝั่งหมิ่น

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

ร้าน พี.พี.ก็อปปีเ้ ทค

ประจาเดือน สิงหาคม 2564
25 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบตั ิหน้าที่ช่วยงานธุรการ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงจ้าง

เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.พี.ก็อปปีเ้ ทค

ประจาเดือน กันยายน 2564
24 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบตั ิหน้าที่ขบั รถกูช้ ีพกูภ้ ยั

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่ สนอ

099/2564

ในราคา 360,000.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

31 สิงหาคม 2564

เฉพาะเจาะจง นายสดายุ ภูมิรัตน์

นายสดายุ ภูมิรัตน์

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

100/2564

ในราคา 7,500.00

ในราคา 7,500.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

31 สิงหาคม 2564

นางสาววิมลสิริ ขว้างแป้น

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

101/2564

ในราคา 7,500.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

31 สิงหาคม 2564

เฉพาะเจาะจง นางสาววิมลสิริ ขว้างแป้น
ในราคา 7,500.00

