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แบบ สขร.1

1 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง รถบรรทุกขยะ 9,027.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 009/2565

สาธารณสุข ประจ้าเดือน พ.ย. 65 ในราคา 9,027.00 ในราคา 9,027.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2564

2 ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุจ้านวน 2 12,700.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 010/2565

รายการ กองช่าง ในราคา 12,700.00 ในราคา 12,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤศจิกายน 2564

3 ค่าจัดซ้ือยานยนต์ รถพยาบาลฉุกเฉิน 12,400.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 011/2565

กฉ 4032 ล้าพูน ในราคา 12,400.00 ในราคา 12,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤศจิกายน 2564

4 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง กิจกรรมจิตอาสา 6,400.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 013/2565

ในราคา 6,400.00 ในราคา 6,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2564

5 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 3,180.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 014/2565

ในราคา 3,180.00 ในราคา 3,180.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2564

6 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุข 3,280.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 015/25665

ภายใต้การจัดการขยะ ในราคา 3,280.00 ในราคา 3,280.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2564

7 ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุจ้านวน 1 รายการ 2,700.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 016/2565

ในราคา 2,700.00 ในราคา 2,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2564

8 ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุจ้านวน 14 15,993.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 017/2565

รายการ ใช้ในงานกองช่าง ในราคา 15,993.00 ในราคา 15,993.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564

9 ค่าจัดซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 9 รายการ 6,164.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 018/2565

ใช้ในการกองคลัง ในราคา 6,164.00 ในราคา 6,164.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2564

10 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ้านว  7 รายการ 22,530.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 019/2565

ใช้ในการกองคลัง ในราคา 22,530.00 ในราคา 22,530.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวดัล าพูน

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม

ร้าน ม.แมชชีนทูลส์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

หจก.ล้าพูนสหสายเหนือ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ

บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม

วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

หจก.จิรภัทร์การไฟฟ้า หจก.จิรภัทร์การไฟฟ้า

หจก.ล้าพูนสหสายเหนือ

ร้าน ม.แมชชีนทูลส์

บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม

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

หจก.จิรภัทร์การไฟฟ้า หจก.จิรภัทร์การไฟฟ้า

ร้าน แอดไวซ์ ซัพพลาย เทรดด้ิง

หจก.จิรภัทร์การไฟฟ้า

บจก.ศิวดล สเตชัน่ เนอร่ี

หจก.จิรภัทร์การไฟฟ้า

บจก.ศิวดล สเตชัน่ เนอร่ี

ร้าน แอดไวซ์ ซัพพลาย เทรดด้ิง



เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

11 ค่าจัดซ้ือกล่องเก็บเอกสารและตะกร้าใส่วาง 3,740.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 020/2566

เอกสาร ใช้ในการจัดเก็บ กองคลัง ในราคา 3,740.00 ในราคา 3,740.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2564

ร้านลานทองพลาสติก ร้านลานทองพลาสติก



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนา 3,852.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 008/2565

(2566-2570) ในราคา 3,852.00 ในราคา 3,852.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2564

2 ค่าจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ทะเบียน 6,367.66 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 009/2565

กฉ 4882 ล าพูน ในราคา 6,367.66 ในราคา 6,367.66 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2564

3 ค่าจ้างท าอาหารว่างการประชุมติดตามแผน 625.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 010/2565

ในราคา 625.00 ในราคา 625.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 8 พฤศจิกายน 2564

4 ค่าจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ทะเบียน 4,836.08 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 011/2565

กจ 4032 ล าพูน ในราคา 4,836.08 ในราคา 4,836.08 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 พฤศจิกายน 2564

5 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,780.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 012/2565

ในราคา 4,780.00 ในราคา 4,780.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 พฤศจิกายน 2564

6 ค่าจ้างซักผ้าส าหรับตกแต่งในการจัดกิจกรรม 1,035.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 013/2565

ของเทศบาล ในราคา 1,035.00 ในราคา 1,035.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 พฤศจิกายน 2564

7 ค่าจ้างเหมาโครงการจัดงานวันลอยกระทง 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 015/2565

จุดที่ 1 ลานหน้าวัดเหมืองจีห้ลวง หมูท่ี่ 1 ในราคา 5,000.00 ในราคา 5,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2564

8 ค่าจ้างเหมาโครงการจัดงานวันลอยกระทง 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 016/2565

จุดที่ 2 หน้าวัดกูเ่รือง หมูท่ี่ 2 ในราคา 5,000.00 ในราคา 5,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2564

9 ค่าจ้างเหมาโครงการจัดงานวันลอยกระทง 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 017/2565

จุดที่ 3 หน้าวัดปงชัย หมูท่ี่ 3 ในราคา 5,000.00 ในราคา 5,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2564

10 ค่าจ้างเหมาโครงการจัดงานวันลอยกระทง 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 018/2565

จุดที่ 4 ปากทางซุ้มประตูวัดต้นโชค หมูท่ี่ 4 ในราคา 5,000.00 ในราคา 5,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2564

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

วงเงินทีจ่ะจ้าง ราคากลาง วิธีจัดจ้างล าดับที่ งานจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจา้ง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

ร้าน พ.ีพ.ีก็อปีเ้ทค ร้าน พ.ีพ.ีก็อปีเ้ทค

บจก.โตโยต้า ล้านนา บจก.โตโยต้า ล้านนา

นางมยุรี   ศรีธนัญชัย นางมยุรี   ศรีธนัญชัย

บจก.โตโยต้า ล้านนา บจก.โตโยต้า ล้านนา

ร้าน บี เอ็น คอมพิวเตอร์ ร้าน บี เอ็น คอมพิวเตอร์

นายเฉลิมเกียรติ   เทพาค า นายเฉลิมเกียรติ   เทพาค า

นายประวิทย์   กองประชุม นายประวิทย์   กองประชุม

นายเมืองดี   อินต๊ะสน นายเมืองดี   อินต๊ะสน

นายมานพ   โคตรธนู นายมานพ   โคตรธนู

นายสายัณห์   เป็งวงค์ นายสายัณห์   เป็งวงค์



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง
วงเงินทีจ่ะจ้าง ราคากลาง วิธีจัดจ้างล าดับที่ งานจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจา้ง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

11 ค่าจ้างเหมาโครงการจัดงานวันลอยกระทง 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 020/2565

จุดที่ 6 ลานหน้าวัดป่าตึง หมูท่ี่ 6 ในราคา 5,000.00 ในราคา 5,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2564

12 ค่าจ้างเหมาโครงการจัดงานวันลอยกระทง 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 022/2565

จุดที่ 8 หน้าวัดเหมืองจีใ้หม่ หมูท่ี่ 8 ในราคา 5,000.00 ในราคา 5,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2564

13 ค่าจ้างเหมาโครงการจัดงานวันลอยกระทง 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 023/2565

จุดที่ 9 หน้าวัดหมูเปิง้ หมูท่ี่ 9 ในราคา 5,000.00 ในราคา 5,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2564

14 ค่าจ้างเหมาโครงการจัดงานวันลอยกระทง 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 024/2565

จุดที ่10 ลานหน้าวดัป่าตันเจริญธรรม หมูท่ี ่10 ในราคา 5,000.00 ในราคา 5,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2564

15 ค่าจ้างเหมาโครงการจัดงานวันลอยกระทง 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 025/2565

จุดที่ 11 หน้าวัดหนองจาง หมูท่ี่ 11 ในราคา 5,000.00 ในราคา 5,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2564

16 ค่าจ้างเหมาโครงการจัดงานวันลอยกระทง 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 026/2565

จุดที่ 12 หน้าวัดป่าตอง หมูท่ี่ 11 ในราคา 5,000.00 ในราคา 5,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2564

17 ค่าจ้างเหมาโครงการจัดงานวันลอยกระทง 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 027/2565

จุดที่ 13 ภายในวันเชตวัน หมูท่ี่ 12 ในราคา 5,000.00 ในราคา 5,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2564

18 ค่าจ้างเหมาโครงการจัดงานวันลอยกระทง 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 028/2565

จุดที่ 14 ศาลาประชาคม ม.13 หมูท่ี่ 13 ในราคา 5,000.00 ในราคา 5,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2564

19 ค่าจ้างเหมาโครงการจัดงานวันลอยกระทง 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 029/2565

จุดที่ 15 ที่สาธารณะประโยชน์ หมูท่ี่ 14 ในราคา 5,000.00 ในราคา 5,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2564

20 ค่าจ้างเหมาโครงการจัดงานวันลอยกระทง 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 030/2565

จุดที่ 16 เทศบาลต าบลเหมืองจี้ ในราคา 5,000.00 ในราคา 5,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2564

21 ค่าจา้งท าตรายาง จ านวน 3 ดวง กองสวสัดิการ 450.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 031/2565

ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2564

นยนพดล   อินทะเผือก นยนพดล   อินทะเผือก

ร้านมหาวันถ้วยรางวัล ร้านมหาวันถ้วยรางวัล

นายสมชาย   เตมีซิว นายสมชาย   เตมีซิว

นายพัศลพ   ญาณะทาน นายพัศลพ   ญาณะทาน

นายชรินทร์   ริยะกาศ นายชรินทร์   ริยะกาศ

นายประดิษฐ   จันทร์ดวง

นายวิจิตร   จันทร์ดวง

นายประดิษฐ   จันทร์ดวง

นายเสถียร   จันทร์ดวง

นายสมนึก   ด ารงมณี นายสมนึก   ด ารงมณี

นายวิจิตร   จันทร์ดวง

นายวิจิตร   จันทร์ดวง

นายณรงค์   ค าคึง

นายเสถียร   จันทร์ดวง

นายวิจิตร   จันทร์ดวง

นายณรงค์   ค าคึง



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง
วงเงินทีจ่ะจ้าง ราคากลาง วิธีจัดจ้างล าดับที่ งานจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจา้ง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

22 ค่าจ้างท าป้ายจิตอาสา 900.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 032/2565

ในราคา 900.00 ในราคา 900.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2564

23 ค่าจ้างท ากระจกเงาพร้อมกรอบไม้ จ านวน 1,800.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 033/2565

2 บาน ในราคา 1,800.00 ในราคา 1,800.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2564

24 ค่าจ้างท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมในการ 600.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 034/2565

ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนา ในราคา 600.00 ในราคา 600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 24 พฤศจิกายน 2564

25 ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน ในการประชุมสภา 2,030.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 035/2565

ในราคา 2,030.00 ในราคา 2,030.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2564

26 ค่าจ้างท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ในการ 750.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 036/2565

ประชุมสภาพ ในราคา 750.00 ในราคา 750.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2564

27 ค่าจ้างท าตรายาง กองคลัง 900.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 037/2565

ในราคา 900.00 ในราคา 900.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2564

28 ค่าจ้างจ่ายเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 038/2565

ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 ในราคา 8,829.21 ในราคา 8,829.21 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2564

29 ค่าจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับ 950.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 039/2565

ผู้มาให้บริการ ในราคา 950.00 ในราคา 950.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2564

30 ค่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 300,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 037/2565

บ้านฝ่ังหมิน่ หมูท่ี่ 7 ต.เหมืองจี้ ในราคา 300,000.00 ในราคา 300,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2564

31 ค่าจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,540,000.00 1,807,000.00 คัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 038/2565

รหัสสายทาง ลพ 3194 สายบ้านกูเ่ส้า หมูท่ี่2 ในราคา 1,549,000.00 ในราคา 1,540,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีคัดเลือก 26 พฤศจิกายน 2564

ในราคา 1,540,000.00

ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

ร้านรัตนะพาณิชย์ ร้านรัตนะพาณิชย์

หจก.บุญมาทันการโยธา หจก.เอเคอี รีไซคล่ิง

นางรัตณา   ทุนอินทร์ นางรัตณา   ทุนอินทร์

ร้านมหาวันถ้วยรางวัล ร้านมหาวันถ้วยรางวัล

ร้าน พ.ีพ.ีก็อปีเ้ทค ร้าน พ.ีพ.ีก็อปีเ้ทค

นายพัศลพ   ญาณะทาน นายพัศลพ   ญาณะทาน

นางมยุรี   ศรีธนัญชัย นางมยุรี   ศรีธนัญชัย

นายชัชวาล  สุยะสัก นายชัชวาล  สุยะสัก

ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

หจก.เอเคอี รีไซคล่ิง



เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง
วงเงินทีจ่ะจ้าง ราคากลาง วิธีจัดจ้างล าดับที่ งานจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจา้ง เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

ในราคา 1,807,000.00

ในราคา 1,546,000.00

32 ค่าจ้างเสริมผิวลาดยาง ซ.โรงแรม 89 หมูท่ี่ 6 350,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 039/2565

ต.เหมืองจี้ ในราคา 350,000.00 ในราคา 350,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2564

33 ค่าจัดการขยะมูลฝอยต าบลเหมืองจี้ 636,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 040/2565

ประจ าเดือน ธันวาคม 2564-มีนาคม 2565 ในราคา 636,000.00 ในราคา 636,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2564

หจก.เจริญทรัยพ์ แอสฟัลท์ หจก.เจริญทรัยพ์ แอสฟัลท์

หจก.ธเนศ การก่อสร้าง หจก.ธเนศ การก่อสร้าง

บจก.พรหมอนันต์ แทรกเตอร์

หจก.ต้ันอ้าย วิศวกรรม


