
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

  ด้วยเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ได้ด าเนินการจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือน  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 2547 

  เทศบาลต าบลเหมืองจี้ จึงขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

        ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

     
 
              พันตรี 

                          (ชนินทร    พุฒิเศรษฐ์) 
                                                                       นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

1 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง ระหว่างเดือน 45,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 001/2565

ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ส้านักปลัด ในราคา 45,000.00 ในราคา 45,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

2 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง กองช่าง 60,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 002/2564

ในราคา 60,000.00 ในราคา 60,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

3 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง กองสวัสดิการ 15,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 003/2564

ในราคา 15,000.00 ในราคา 15,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563

4 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้า (โคมไฟ) 50,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 005/2565

ในราคา 50,000.00 ในราคา 50,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2564

5 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน 3,210.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 007/2565

1 รายการ ในราคา 79,219.50 ในราคา 79,219.50 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2564

6 ค่าจัดซ้ือวัสดุจราจร กระจกโค้งพร้อมเสา 19,800.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 008/2565

และอุปกรณ์ติดต้ัง ในราคา 19,800.00 ในราคา 19,800.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2564

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมบ้านคนพิการ 347,400.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 001/2565

จ้านวน 12 รายการ ในราคา 347,400.00 ในราคา 347,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2564

8 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้า จ้านวน 3 รายการ 63,400.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 002/2565

ในราคา 1,429.50 ในราคา 1,429.50 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ตุลาคม 2564

9 ค่าจัดซ้ือนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 305,793.28 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 003/2565

จ้านวน 39,104 กล่อง ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2564

10 ค่าจัดซ้ือนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วันที่ 1 439,171.20 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 004/2565

พฤศจิกายน 2564 - 31 มีนาคม 2565) ในราคา 439,171.20 ในราคา 439,171.20 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2564

หจก.ล้าพูนธนวัฒน์ ก่อสร้าง

ร้านจามเทวีการดับเพลิง

บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม

ร้านจามเทวีการดับเพลิง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  ตุลาคม  2564

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
วงเงินทีจ่ะซ้ือล าดับที่ วิธีจัดซ้ือ

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง
งานจัดซ้ือ ราคากลาง

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

ร้านลานทองพลาสติก ร้านลานทองพลาสติก

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์

บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม

หจก.ล้าพูนธนวัฒน์ ก่อสร้าง



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้องตาม 001/2565

ประจ าเดือน ตุลาคม 2564 ในราคา 6,468.79 ในราคา 6,468.79 เง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

2 ค่าจ้างท าอาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 3,750.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้องตาม 002/2565

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ต.ค.64 ในราคา 3,750.00 ในราคา 3,750.00 เง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 6 ตุลาคม 2564

3 ค่าจ้างท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม การประชุม 875.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้องตาม 003/2565

แผนพัฒนาฯ ในราคา 875.00 ในราคา 875.00 เง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 11 ตุลาคม 2564

4 ค่าจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ บบ 8089 ลพ. 12,765.42 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้องตาม 004/2565

ในราคา 12,765.42 ในราคา 12,765.42 เง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2564

5 ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ระบบกล้องวงจรปิด 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้องตาม 005/2565

ในราคา 3,000.00 ในราคา 3,000.00 เง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2564

6 ค่าจ้างท าตรายาง จ านวน 1 ดวง ใช้ในงาน 110.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้องตาม 006/2565

กองช่าง ในราคา 110.00 ในราคา 110.00 เง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2564

7 ค่าจ้างท าตรายาง จ านวน 10 ดวง ใช้ในงาน 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้องตาม 007/2565

ส านักปลัด ในราคา 1,000.00 ในราคา 1,000.00 เง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 26 ตุลาคม 2564

8 ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้องตาม 008/2564

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 ในราคา 9,472.07 ในราคา 9,472.07 เง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2564

9 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานท าความสะอาด 115,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 001/2565

ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 115,200.00 ในราคา 115,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

10 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานท าความสะอาด 113,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 002/2565

ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 113,400.00 ในราคา 113,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

นางรวิภา   เทพาค า

ร้าน พ.ีพ.ีก๊อปปีเ้ทค

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2564

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

วงเงินทีจ่ะจ้าง ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจา้ง

ร้าน พ.ีพ.ีก๊อปปีเ้ทค

ล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธีจัดจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุรายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

นางสุภาวรรณ   ยอดอ้ายนางสุภาวรรณ   ยอดอ้าย

ร้าน พ.ีพ.ีก๊อปปีเ้ทค

นางจุฬาลักษณ์  ชมพู

นางมยุรี   ศรีธนัญชัย

ร้านมหาวันถ้วยรางวัล

บจก.ธาราล าพูนอีซูซุเซลล์ 

นายเฉลิมเกียรติ  เทพาค า

ร้านมหาวันถ้วยรางวัล

นางรวิภา   เทพาค า

ร้านมหาวันถ้วยรางวัล

ร้าน พ.ีพ.ีก๊อปปีเ้ทค

นางจุฬาลักษณ์  ชมพู

นางมยุรี   ศรีธนัญชัย

บจก.ธาราล าพูนอีซูซุเซลล์ 

นายเฉลิมเกียรติ  เทพาค า

ร้านมหาวันถ้วยรางวัล



วงเงินทีจ่ะจ้าง ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจา้งล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธีจัดจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุรายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

11 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานส่งเอกสารงาน 115,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 003/2565

เทศบาล ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 9,859.60 ในราคา 9,859.60 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

12 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษา 115,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 004/2565

ต้นไม้และสนามหญา้ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 115,200.00 ในราคา 115,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

13 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษา 113,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 005/2565

ต้นไม้และสนามหญา้ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 113,400.00 ในราคา 113,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2565

14 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษา 113,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 006/2565

ต้นไม้และสนามหญา้ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 113,400.00 ในราคา 113,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

15 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษา 10,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 007/2565

ต้นไม้และสนามหญา้ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 113,400.00 ในราคา 113,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

16 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานสารสนเทศ ต้ังแต่ 102,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 008/2565

วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 102,000.00 ในราคา 102,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

17 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้บริหารและ 90,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 009/2565

เลขนุการนายก ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 90,000.00 ในราคา 90,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

18 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยธุรการ กอง 96,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 010/2565

การศึกษา ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ในราคา 96,000.00 ในราคา 96,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

19 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานครูผู้ช่วยศพด.กูเ่ส้า 113,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 011/2565

ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ในราคา 113,400.00 ในราคา 113,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

20 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานครูผู้ช่วยศพด.กูเ่ส้า 96,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 012/2565

ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 96,000.00 ในราคา 96,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

21 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานครูผู้ช่วยศพด.เหมืองจี้ 96,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 013/2565

ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 96,000.00 ในราคา 96,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

22 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานศูนย์บริการคนพิการ 113,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 014/2565

ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 113,400.00 ในราคา 113,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

น.ส.กาญจนา   มะโนชมภู

น.ส.พจณี   มะโนชมภู

น.ส.กาญจนา   ค าวังพฤกษ์

น.ส.เบญจมาศ   ธิกาศ

น.ส.โสรยา   คุณากาศ

นายพิษณุ    ไชยวงค์

นายประพันธ ์  มหาวรรณตัน

นายธวัชชัย   ตาปัญญานายธวัชชัย   ตาปัญญา

นายชุมพล    สุยะวารี

นายอนุชิต    จีท้า

น.ส.พัชรินทร์   ค ามาเมือง

นายจิรพล   ปารีกาศ

นายชุมพล    สุยะวารี

นายอนุชิต    จีท้า

นายจิรพล   ปารีกาศ

นายประพันธ ์  มหาวรรณตัน

น.ส.โสรยา   คุณากาศ

นายพิษณุ    ไชยวงค์

น.ส.พัชรินทร์   ค ามาเมือง

น.ส.กาญจนา   มะโนชมภู

น.ส.พจณี   มะโนชมภู

น.ส.กาญจนา   ค าวังพฤกษ์

น.ส.เบญจมาศ   ธิกาศ



วงเงินทีจ่ะจ้าง ราคากลาง
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ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจา้งล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธีจัดจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุรายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

23 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยธุรการ กอง 90,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 015/2565

สวัสดิการ ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.65 ในราคา 90,000.00 ในราคา 90,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2565

24 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม 115,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 016/2565

กองสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64- 30 ก.ย. 65 ในราคา 115,200.00 ในราคา 115,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

25 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม 102,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 017/2565

กองสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64- 30 ก.ย. 65 ในราคา 102,000.00 ในราคา 102,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

26 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยธุรการ กอง 96,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 018/2565

สาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 96,000.00 ในราคา 96,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

27 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กูช้ีพกูภ้ัย ต้ังแต่ 115,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 019/2565

วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 115,200.00 ในราคา 115,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

28 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กูช้ีพกูภ้ัย ต้ังแต่ 113,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 020/2565

วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 113,400.00 ในราคา 113,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

29 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กูช้ีพกูภ้ัย ต้ังแต่ 115,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 021/2565

วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 115,200.00 ในราคา 115,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

30 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กูช้ีพกูภ้ัย ต้ังแต่ 115,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 022/2565

วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 115,200.00 ในราคา 115,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

31 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กูช้ีพกูภ้ัย ต้ังแต่ 108,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 023/2565

วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 108,000.00 ในราคา 108,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

32 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กูช้ีพกูภ้ัย ต้ังแต่ 113,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 024/2565

วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 113,400.00 ในราคา 113,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

33 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ขับรถกูช้ีพกูภ้ัย 113,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 025/2565

ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 113,400.00 ในราคา 113,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

34 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ขับรถกูช้ีพกูภ้ัย 108,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 026/2565

ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 108,000.00 ในราคา 108,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

นายปรีชา    ปินตา

นายกฤษณะ   กุมาระกาศ

น.ส.วิมลศิริ   ขว้างแป้น น.ส.วิมลศิริ   ขว้างแป้น

นายกฤษณะ   กุมาระกาศ

นายวิทวัส    ศรีวิชัย

นายสุชานนท์   เตโช

นายดวงจันทร์   ศรีแก้ว

นายวีรพล   อุน่โท้กาศ

นายวิทวัส    ศรีวิชัย

นายวัฒนา   ดีบุญมีนายวัฒนา   ดีบุญมี

น.ส.วิลาวัลย์   ซาวแก้ว

นายสุทิน   จีรั้ตน์

น.ส.วิลาวัลย์   ซาวแก้ว

นายสุชานนท์   เตโช

นายดวงจันทร์   ศรีแก้ว

นายประเสริฐ    วงค์วัน

นายหัสดิน   อินต๊ะฝ้ัน

นายประเสริฐ    วงค์วัน

นายปรีชา    ปินตา

นายวีรพล   อุน่โท้กาศ

นายหัสดิน   อินต๊ะฝ้ัน

นายสุทิน   จีรั้ตน์
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ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจา้งล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธีจัดจ้าง เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุรายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

35 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ขับรถกูช้ีพกูภ้ัย 108,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 027/2565

ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 108,000.00 ในราคา 108,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

36 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กูช้ีพกูภ้ัย ต้ังแต่ 90,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 028/2565

วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 90,000.00 ในราคา 90,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

37 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บ ขน ก าจัด 90,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 029/2565

ขยะมูลฝอย ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 ในราคา 90,000.00 ในราคา 90,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

38 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บ ขน ก าจัด 90,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 030/2565

ขยะมูลฝอย ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 ในราคา 90,000.00 ในราคา 90,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

39 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บ ขน ก าจัด 90,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 031/2565

ขยะมูลฝอย ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 ในราคา 90,000.00 ในราคา 90,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

40 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานจัดเก็บ ขน ก าจัด 90,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 032/2565

ขยะมูลฝอย ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64-30 ก.ย. 65 ในราคา 90,000.00 ในราคา 90,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

41 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานช่วยช่างไฟฟ้า 115,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 033/2565

กองช่าง ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 115,200.00 ในราคา 115,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

42 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติช่วยงานธุรการ กองช่าง 96,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 034/2565

ต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 ในราคา 96,000.00 ในราคา 96,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

43 ค่าจัดการขยะมูลฝอย ประจ าเดือนตุลาคม - 318,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 035/2565

พฤศจิกายน 2564 ในราคา 318,000.00 ในราคา 318,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

44 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง เขต 1 335,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 036/2565

บ้านป่าตึง ม.6 ต.เหมืองจี้ ในราคา 335,000.00 ในราคา 335,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2564

หจก.ธเนศการก่อสร้าง หจก.ธเนศการก่อสร้าง

หจก.เจริญทรัพย์ แอสฟัลท์ หจก.เจริญทรัพย์ แอสฟัลท์

นายสมศักด์ิ   จีร้ะหัส นายสมศักด์ิ   จีร้ะหัส

นายกิตติศักด์ิ   จันต๊ะนารี นายกิตติศักด์ิ   จันต๊ะนารี

น.ส.พรเพ็ญ   ไทยกรรณ์ น.ส.พรเพ็ญ   ไทยกรรณ์

นายณัฐภูมิ   จีจุ้มค า นายณัฐภูมิ   จีจุ้มค า

นายไกลวัล   สุรินทร์ศรี นายไกลวัล   สุรินทร์ศรี

นายเอกวิทย์   พรหมณะ นายเอกวิทย์   พรหมณะ

นายสดายุ   ภูมรัตน์ นายสดายุ   ภูมรัตน์

นายจอนศักด์ิ    เมืองชุม นายจอนศักด์ิ    เมืองชุม


