
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

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

  เทศบาลต าบลเหมืองจี้ จึงขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 
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              พันตรี 
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แบบ สขร.1

1 ค่าวสัดุส านักงาน 703.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 061/2565

ในราคา 703.00 ในราคา 703.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2565

2 ค่าวสัดุส านักงาน ส าหรับใช้ในงานกองช่าง 5,997.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 062/2565

ในราคา 5,997.00 ในราคา 5,997.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2565

3 ค่าจัดซ้ือถังเก็บน้ าแบบไฟเบอร์กลาส จ านวน 1 4,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 063/2565

ถัง ในราคา 4,500.00 ในราคา 4,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2565

4 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง งานกองช่าง ส าหรับ 7,050.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 064/2565

ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง ในราคา 7,050.00 ในราคา 7,050.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2565

5 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง ยางมะตอย 15,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 065/2565

ในราคา 31,310.00 ในราคา 31,310.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2565

6 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง ซ่อมแซมอุปกรณ์ทีช่ ารุด 13,304.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 066/2565

ในราคา 13,304.00 ในราคา 13,304.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2565

7 ค่าวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิง เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 60,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 067/2565

2565 ในราคา 60,000.00 ในราคา 60,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2565

8 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน กล่องเก็บเอกสาร 3,600.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 068/2565

ใช้ในงานกองคลัง ในราคา 3,600.00 ในราคา 3,600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2565

9 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว กองสวสัดิการ 1,596.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 069/2565

ในราคา 1,596.00 ในราคา 1,596.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2565

10 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน ส านักปลัด 9,984.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 070/2565

ในราคา 2,230.00 ในราคา 2,230.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  มีนาคม 2565

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวดัล าพูน

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือวงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชัน่ มอลล์

หจก.ล าพูนธนวฒัน์ก่อกสร้าง

หจก.ล าพูนธนวฒัน์ก่อกสร้าง

หจก.ล าพูนธนวฒัน์ก่อกสร้าง

หจก.ล าพูนธนวฒัน์ก่อกสร้าง

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

หจก.ล าพูนธนวฒัน์ก่อกสร้าง

หจก.ล าพูนธนวฒัน์ก่อกสร้าง

หจก.ล าพูนธนวฒัน์ก่อกสร้าง

หจก.ล าพูนธนวฒัน์ก่อกสร้าง

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชัน่ มอลล์

ร้านลานทองพลาสติก

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

ร้านลานทองพลาสติก

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชัน่ มอลล์

บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี



รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือวงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง

11 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด 7,046.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 071/2565

ในราคา 7,046.00 ในราคา 7,046.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564

12 ค่าจัดซ้ือไม้กวาดทางมะพร้าว 2,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 072/2565

ในราคา 2,000.00 ในราคา 2,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2565

13 ค่าจัดซ้ือกระเบือ้ง จ านวน 205 แผ่น 6,970.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 073/2565

ในราคา 6,970.00 ในราคา 6,970.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2565

14 ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมฟืน้ฟู 1,700.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 074/2565

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ในราคา 1,700.00 ในราคา 1,700.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2565

15 ค่าจัดซ้ือวสัดุประกอบการฝึกอบรมโครงการ 1,450.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 075/2565

พัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ ในราคา 1,450.00 ในราคา 1,450.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2565

16 ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 076/2565

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ ในราคา 31,310.00 ในราคา 31,310.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2565

17 ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 2,950.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 077/2565

โครงการบทบาทสตรี ในราคา 2,950.00 ในราคา 2,950.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2565

18 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านังาน กองคลัง 27,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 078/2565

ในราคา 27,000.00 ในราคา 27,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2565

19 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน กองช่าง 10,200.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 079/2565

ในราคา 10,200.00 ในราคา 10,200.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2565

20 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน การการศึกษา 9,800.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 080/2565

ในราคา 9,800.00 ในราคา 9,800.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2565

21 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงในใชงานส านักปลัด 45,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 081/2565

ต้ังแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 ในราคา 2,230.00 ในราคา 2,230.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2565

หจก.สุทัศน์เฟอร์นิเจอร์1962 หจก.สุทัศน์เฟอร์นิเจอร์1962

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชัน่ มอลล์

หจก.สุทัศน์เฟอร์นิเจอร์1962 หจก.สุทัศน์เฟอร์นิเจอร์1962

หจก.สุทัศน์เฟอร์นิเจอร์1962 หจก.สุทัศน์เฟอร์นิเจอร์1962

หจก.ล าพูนธนวฒัน์ก่อกสร้าง ร้านทับทิม

ร้านเกษณา ร้านเกษณา

หจก.ฟลุ๊คดี หจก.ฟลุ๊คดี

บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี

นายสุ่ม   ก้อนสินธุ์ นายสุ่ม   ก้อนสินธุ์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ หจก.ล าพูนธนวฒัน์ก่อกสร้าง
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เหตุผลทีคั่ดเลือก
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ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือวงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง

22 ค่าจัดซ้ือนมโรงเรียน ช่วงปิดเทอม 2/2564 89,382.60 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 006/2565

จ านวน 11,430 กล่อง ในราคา 89,382.60 ในราคา 89,382.60 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2565

23 ค่าจัดซ้ือนมศดพ. 1 เม.ย. - 16 พ.ค. 65 จ านวน 12,433.80 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 007/2565

1,590 กล่อง ในราคา 750.00 ในราคา 750.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2565

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์



แบบ สขร.1

1 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์งานวิเคราะห์ ส านักปลัด 480.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 077/2565

เทศบาลต าบลเหมืองจี้ ในราคา 480.00 ในราคา 480.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 3 มีนาคม 2565

2 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 550.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 078/2565

ในราคา 550.00 ในราคา 550.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 4 มีนาคม 2564

3 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองตบดิน งานกองช่าง 420.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 079/2565

ในราคา 420.00 ในราคา 420.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 4 มีนาคม 2565

4 จ้างซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน 10,862.27 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 080/2565

กฉ 4882 ล าพูน ในราคา 10,862.27 ในราคา 10,862.27 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 4 มีนาคม 2565

5 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ กพน 988 ล าพูน 1,545.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 081/2565

งานกองคลัง ในราคา 6,452.80 ในราคา 6,452.80 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 9 มีนาคม 2565

6 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ งานส านักปลัด 1,284.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 082/2565

ในราคา 1,284.00 ในราคา 1,284.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 9 มีนาคม 2565

7 จ้างเหมาท าตรายาง 290.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 083/2565

ในราคา 290.00 ในราคา 290.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 17 มีนาคม 2564

8 ค่าจ้างท าพานพุม่ดอกไม้สด วันท้องถิน่ไทย 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 084/2565

ในราคา 1,000.00 ในราคา 1,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 16 มีนาคม 2565

9 ค่าจ้างท าป้ายโครงการส่งเสริมป้องกันฟืน้ฟูอนุรักษ์ 300.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 085/2565

ส่ิงแวดล้อม ในราคา 300.00 ในราคา 300.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 21 มีนาคม 2565

น.ส.จันทร์จิรา  ค าสุช น.ส.จันทร์จิรา  ค าสุช

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2565

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

ร้านเคพ ีโบนนัซ่า อนิเตอร์เนชัน่ ร้านเคพ ีโบนนัซ่า อนิเตอร์เนชัน่

ล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธีจัดจ้างวงเงินทีจ่ะจ้าง ราคากลาง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

ร้านป่าห้ามอเตอร์ ร้านป่าห้ามอเตอร์

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

หจก.ซี.ซี อิเลคทริค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง หจก.ซี.ซี อิเลคทริค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

ร้านป่าห้ามอเตอร์ ร้านป่าห้ามอเตอร์

ร้านมหาวันถ้วยรางวัล ร้านมหาวันถ้วยรางวัล

บจก.โตโยต้าล้านนา บจก.โตโยต้าล้านนา



เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
ล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธีจัดจ้างวงเงินทีจ่ะจ้าง ราคากลาง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

10 ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 8,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 086/2565

โครงการส่งเสริมป้องกันฟืน้ฟูอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ในราคา 8,000.00 ในราคา 8,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 21 มีนาคม 2565

11 ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 5,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 087/2565

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในราคา 5,500.00 ในราคา 5,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 21 มีนาคม 2565

12 ค่าจ้างท าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 450.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 088/2565

คนพิการ ในราคา 6,452.80 ในราคา 6,452.80 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 21 มีนาคม 2565

13 ค่าจ้างเหมาท าเอกสารประกอบการอบรมโครงการ 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 089/2565

พัฒนาคุณภาพชีวิตรคนพิการ ในราคา 1,000.00 ในราคา 1,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 21 มีนาคม 2565

14 ค่าจ้างซ่อมรถกูช้ีพกูภ้ัย นข 1795 ล าพูน 3,094.50 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 090/2565

ระบบแอร์ ในราคา 3,094.50 ในราคา 3,094.50 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 24 มีนาคม 2565

15 ค่าจ้างซ่อมรถกูช้ีพกูภ้ัย นข 1795 ล าพูน 2,960.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 091/2565

ในราคา 2,960.00 ในราคา 2,960.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 24 มีนาคม 2565

16 ค่าจ้างท าป้ายบอกทางภายในส านักงานเทศบาล 8,100.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 092/2565

ต าบลเหมืองจี ้จ านวน 18 ป้าย ในราคา 8,100.00 ในราคา 8,100.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 25 มีนาคม 2565

17 ค่าจ้างซ่อมปัม๊น้ า 950.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 093/2565

ในราคา 950.00 ในราคา 950.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 28 มีนาคม 2565

18 ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 6,600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 094/2565

โครงการบทบาทสตรี ในราคา 6,600.00 ในราคา 6,600.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 29 มีนาคม 2565

19 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล โครงการบทบาทสตรี 450.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 095/2565

ในราคา 6,452.80 ในราคา 6,452.80 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 29 มีนาคม 2565

20 ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์งานส านักปลัด 850.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 096/2565

ในราคา 850.00 ในราคา 850.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 30 มีนาคม 2565

ร้านเคพ ีโบนนัซ่า อนิเตอร์เนชัน่ ร้านเคพ ีโบนนัซ่า อนิเตอร์เนชัน่

ร้านเกษตรยนต์บริการ ร้านเกษตรยนต์บริการ

น.ส.สุภาพร  สมชัยวงศ์ น.ส.สุภาพร  สมชัยวงศ์

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

ร้าน 45 แอร์ ร้าน 45 แอร์

ร้านผิงออโต้เซอร์วิส ร้านผิงออโต้เซอร์วิส

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

น.ส.สุภาพร  สมชัยวงศ์ น.ส.สุภาพร  สมชัยวงศ์

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

ร้านเฮือนตุงคนาครพร้ินท์ต้ิง ร้านเฮือนตุงคนาครพร้ินท์ต้ิง

น.ส.สุภาพร  สมชัยวงศ์ น.ส.สุภาพร  สมชัยวงศ์
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21 ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาล ประจ าเดือน 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 097/2565

เมษายน 2565 ในราคา 7,603.85 ในราคา 7,603.85 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 30 มีนาคม 2565

22 ค่าจ้างเสริมผิวลาดยางทางเข้ารพ.สต.บ้านป่าห้า 350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 055/2565

หมูท่ี่ 14 ต.เหมืองจี ้อ.เมือง จ.ล าพูน ในราคา 350,000.00 ในราคา 350,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 30 มีนาคม 2565

23 ค่าจ้างเสริมผิวลาดยาง จ านวน 2 โครงการ หมู ่1, 8 10,200.00 102,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 056/2565

ต.เหมืองจี ้อ.เมือง จ.ล าพูน ในราคา 99,000.00 ในราคา 99,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 30 มีนาคม 2565

24 ค่าจัดการขยะมูลฝอยภายในเขตพืน้ที่เทศบาลต าบล 1,080,000.00 1,080,000.00 e-bidding เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 057/2565

เหมืองจี ้ต้ังแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2565 ในราคา 954,000.00 ในราคา 954,000.00 ตามเง่ือนไขวิธeี-bidding 31 มีนาคม 2565

25 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานหลักประกันสุขภาพ 45,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 058/2565

กองสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 65 ในราคา 45,000.00 ในราคา 45,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 31 มีนาคม 2565

26 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย กอง 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 059/2565

สาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 65 ในราคา 6,452.80 ในราคา 6,452.80 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 31 มีนาคม 2565

27 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย กอง 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 060/2565

สาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 65 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 31 มีนาคม 2565

28 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย กอง 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 061/2565

สาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 65 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 31 มีนาคม 2565

29 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย กอง 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 062/2565

สาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 65 ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 31 มีนาคม 2565

30 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานคนงานกองช่าง 45,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 063/2565

ต้ังแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 65 ในราคา 45,000.00 ในราคา 45,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจะจง 31 มีนาคม 2565

นายสมศักด์ิ   จีร้ะหัส นายสมศักด์ิ   จีร้ะหัส

นายอนุพงศ์   ทันวัน นายอนุพงศ์   ทันวัน

นายจอนศักด์ิ   เมืองชุม นายจอนศักด์ิ   เมืองชุม

นายนัตภูมิ   จีจุ้มค า นายนัตภูมิ   จีจุ้มค า

นายปภาสุต   ก้อนสินธุ์ นายปภาสุต   ก้อนสินธุ์

หจก.สินทวีเคหะกิจ หจก.สินทวีเคหะกิจ

ร้านป่าห้ามอเตอร์ ร้านป่าห้ามอเตอร์

น.ส.ปุญญสิา   สิทธิตัน น.ส.ปุญญสิา   สิทธิตัน

ร้าน พ.ีพ.ีก็อปปีเ้ทค ร้าน พ.ีพ.ีก็อปปีเ้ทค

หจก.สินทวีเคหะกิจ หจก.สินทวีเคหะกิจ


