
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 

  ด้วยเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือน  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 2547 

  เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
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แบบ สขร.1

1 ค่าวัสดุคอพิวเตอร์ กองคลัง จ านวน 4 รายการ 29,370.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 130/2565

ในราคา 29,370.00 ในราคา 29,370.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2565

2 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมโครงการวันแม่แห่งชาติ 830.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 131/2565

12 สิงหาคม 2565 ในราคา 830.00 ในราคา 830.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2656

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 5,850.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 132/2565

กองช่าง ในราคา 5,850.00 ในราคา 5,850.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2565

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน กองการศึกษา 4,795.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 133/2565

ในราคา 4,795.00 ในราคา 4,795.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2565

5 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,290.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 135/2565

ในราคา 5,290.00 ในราคา 5,290.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2565

6 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,834.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 136/2565

ในราคา 2,834.00 ในราคา 2,834.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2565

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6,994.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 138/2565

ในราคา 6,994.00 ในราคา 6,994.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2565

8 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,976.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 139/2565

ในราคา 17,976.00 ในราคา 17,976.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2565

9 ค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมท าไข่เค็ม 6,050.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 141/2565

ในราคา 6,050.00 ในราคา 6,050.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2565

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการรปรับรุงสภาพ 129,100.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 014/2565

แวดล้อมบ้นผู้สูงอายุ จ านวน 2 ราย ในราคา 129,100.00 ในราคา 129,100.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2565

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  สิงหาคม  2565

ช่ือหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ
รายช่ือผู้เสนอราคาและ  

ราคาท่ีเสนอ

ร้านเอ-ไอ ไพศาลล าปาง ร้านเอ-ไอ ไพศาลล าปาง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

นายค านวน   ปารีกาศ นายค านวน   ปารีกาศ

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

นางกรรณิการ์  วรพล นางกรรณิการ์  วรพล

หจก.ล าพูนธนวัฒน์ก่อสร้าง หจก.ล าพูนธนวัฒน์ก่อสร้าง

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์

บจก.ม.แมชชีน ทูลล์ บจก.ม.แมชชีน ทูลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์

บจก.ม.แมชชีน ทูลล์ บจก.ม.แมชชีน ทูลล์



ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ
รายช่ือผู้เสนอราคาและ  

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับปรุงท่ีอาศัย 412,900.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 015/2565

บ้านคนพิการ จ านวน 11 รายการ ในราคา 412,900.00 ในราคา 412,900.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2565

หจก.ล าพูนธนวัฒน์ก่อสร้าง หจก.ล าพูนธนวัฒน์ก่อสร้าง



แบบ สขร.1

1 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กรจ 23 ล าพูน 2,610.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 161/2565

ในราคา 2,610.00 ในราคา 2,610.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2565

2 ค่าจ้างท าวิดิทัศน์ เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี 8,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 162/2565

ในราคา 8,500.00 ในราคา 8,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2565

3 ค่าจ้างท าป้ายโครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา 450.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 163/2565

ประจ าปี 2565 ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2565

4 ค่าจ้างตกแต่งสถานท่ี โครงการวันแม่แห่งชาติ 15,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 164/2565

12 สิงหา ประจ าปี 2565 ในราคา 15,000.00 ในราคา 15,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2565

5 ค่าจัดหาเคร่ืองเสียงส าหรับโครงการวันแม่แห่งชาติ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 165/2565

12 สิงหา ประจ าปี 2565 ในราคา 3,000.00 ในราคา 3,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2565

6 ค่าจัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการวันแม่แห่ชาติ 8,400.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 166/2565

12 สิงหา ประจ าปี 2565 ในราคา 8,400.00 ในราคา 8,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2565

7 ค่าจ้างถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 2,880.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 168/2565

2566 ในราคา 2,880.00 ในราคา 2,880.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2565

8 ค่าจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า กองช่าง 14,386.15 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 169/2565

ในราคา 14,386.15 ในราคา 14,386.15 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2565

9 ค่าจ้างซ่อมแซมกล้องวรจรปิด CCTV 4,650.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 170/2565

ในราคา 4,650.00 ในราคา 4,650.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2565

10 ค่าจ้างท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ส าหรับการ 625.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 171/2565

ประชุมสภา 15 ส.ค. 65 ในราคา 625.00 ในราคา 625.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2565

นางรัตณา   ทุนอินทร์ นางรัตณา   ทุนอินทร์

ร้านพี.พี.ก๊อปป้ีเทค ร้านพี.พี.ก๊อปป้ีเทค

หจก.ใจเจริญ หจก.ใจเจริญ

ร้านเชียงใหม่อินเตอร์เทค ร้านเชียงใหม่อินเตอร์เทค

นายวิทยา   จิโนเป็ง นายวิทยา   จิโนเป็ง

นายวศกร   จายโจง นายวศกร   จายโจง

ร้านมหาวันถ้วยรางวัล ร้านมหาวันถ้วยรางวัล

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

นายศรีวัย   กัณทาพันธ์ุ นายศรีวัย   กัณทาพันธ์ุ

นายสมพงษ์   ธิกาศ นายสมพงษ์   ธิกาศ

ร้านเส้นสีอาร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้านเส้นสีอาร์ต แอนด์ ดีไซน์

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2565

ช่ือหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

ล าดับท่ี งานจัดจ้าง วงเงินท่ีจะจ้าง ราคากลาง วิธีจัดจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป



เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดจ้าง วงเงินท่ีจะจ้าง ราคากลาง วิธีจัดจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

11 ค่าอาหารกลางวันการประชุมสภา 15 ส.ค. 65 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 172/2565

ในราคา 3,000.00 ในราคา 3,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2565

12 ค่าจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ศพด .ฝ่ังหม่ิน 1,980.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 173/2565

ในราคา 1,980.00 ในราคา 1,980.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2565

13 ค่าจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ทะเบียน กฉ 4690 3,822.04 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 174/2565

ล าพูน ในราคา 3,822.04 ในราคา 3,822.04 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2565

14 ค่าจ้างท าป้ายโครงการของดีต าบลเหมืองจ้ี 2,250.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 175/2565

ในราคา 2,250.00 ในราคา 2,250.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2565

15 ค่าจ้างจัดสถานท่ีและเคร่ืองเสียงโครงการของดี 12,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 176/2565

ต าบลเหมืองจ้ี ในราคา 12,000.00 ในราคา 12,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2565

16 ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน 3,100.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 177/2565

ในราคา 3,100.00 ในราคา 3,100.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2565

17 ค่าจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 625.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 178/2565

ในราคา 625.00 ในราคา 625.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2565

18 ค่าจ้างท าป้ายโครงการอบรมท าไข่เค็ม 450.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 179/2565

ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2565

19 ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อม 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 180/2565

เคร่ืองด่ืม โครงการท าไข่เค็ม ในราคา 5,000.00 ในราคา 5,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2565

20 ค่าจ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมโครงการ 6,050.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 181/2565

ท าไข่เค็ม ในราคา 6,050.00 ในราคา 6,050.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2565

21 ค่าจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จอภาพ 2,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 182/2565

ในราคา 2,000.00 ในราคา 2,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2565

22 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย 7,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 183/2565

ในราคา 7,500.00 ในราคา 7,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2565

นางบัวถา   เผือกไร่ นางบัวถา   เผือกไร่

ร้านเคพี โบนันซ่า อินเตอเนช่ัน ร้านเคพี โบนันซ่า อินเตอเนช่ัน

บจก.สยามนิสสัน ล าพูน บจก.สยามนิสสัน ล าพูน

ร้านเส้นสีอาร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้านเส้นสีอาร์ต แอนด์ ดีไซน์

นายอรรณพ   จ้ีรัตน์ นายอรรณพ   จ้ีรัตน์

นายชัชวาล   สุยะสัก นายชัชวาล   สุยะสัก

นางรัตณา   ทุนอินทร์ นางรัตณา   ทุนอินทร์

ร้านเส้นสีอาร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้านเส้นสีอาร์ต แอนด์ ดีไซน์

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

นางกรรณิการ์   วรพล นางกรรณิการ์   วรพล

ร้านเคพี โบนันซ่า อินเตอเนช่ัน ร้านเคพี โบนันซ่า อินเตอเนช่ัน

นายอ านาจ   สุวรรณะ นายอ านาจ   สุวรรณะ



เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดจ้าง วงเงินท่ีจะจ้าง ราคากลาง วิธีจัดจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

23 ค่าจ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาเด็กเล็ก 675.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 184/2565

ในราคา 675.00 ในราคา 675.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2565

24 ค่าจ้างเหมารถตู้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา 4,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 185/2565

เด็กเล็ก ในราคา 4,500.00 ในราคา 4,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2565

25 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยช่างเขียงแบบ 8,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 186/2565

กองช่าง เดือน ก.ย. 65 ในราคา 8,000.00 ในราคา 8,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2565

26 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานคนงานกองช่าง 7,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 187/2565

เดือน ก.ย. 65 ในราคา 7,500.00 ในราคา 7,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2565

27 ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 188/2565

ประจ าเดือน กันยายน 2565 ในราคา 7,584.16 ในราคา 7,584.16 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2565

28 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน 7,734.26 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 190/2565

กฉ 4882 ล าพูน ในราคา 7,734.26 ในราคา 7,734.26 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2565

29 โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 700,000.00 700,000.00 e-bidding เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 075/2565

ทางป่าช้า หมู่ท่ี 9 ต.เหมืองจ้ี ในราคา 494,000.00 ในราคา 440,000.00 ตามเง่ือนไขวิธี e-bidding 19 สิงหาคม 2565

ในราคา 475,000.00

ในราคา 524,900.00

ในราคา 523,000.00

ในราคา 443,580.00

ในราคา 440,000.00

หจก.สินทวีเคหะกิจ

หจก.ต้ันอ้าย วิศวกรรม

ร้านเส้นสีอาร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้านเส้นสีอาร์ต แอนด์ ดีไซน์

นายนพรัตน์   เรือนทราย นายนพรัตน์   เรือนทราย

นายวรเชษฐ   สุทธิใส นายวรเชษฐ   สุทธิใส

นายยศกร   แผ้วจันทึก นายยศกร   แผ้วจันทึก

ร้านพี.พี.ก๊อปป้ีเทค ร้านพี.พี.ก๊อปป้ีเทค

บจก.โตโยต้าล้านนา บจก.โตโยต้าล้านนา

หจก.พนธกร การโยธา หจก.ต้ันอ้าย วิศวกรรม

บจก.เชียงใหม่มีโชค

หจก.ล าพูนวันเฉลิม

หจก.เอเคอี รีไซคล่ิง



เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดจ้าง วงเงินท่ีจะจ้าง ราคากลาง วิธีจัดจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

รุ่งเรือง

ในราคา 748,000.00

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 1,200,000.00 1,200,000.00 e-bidding เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 076/2565

เร่ิมจากถนนข้างส านักงานเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี ในราคา 1,200,000.00 ในราคา 1,200,000.00 ตามเง่ือนไขวิธี e-bidding 22 สิงหาคม 2565

หมู่ท่ี 12 ต.เหมืองจ้ี อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน

ในราคา 1,074,000.00

ในราคา 1,080,000.00

ในราคา 954,000.00

รุ่งเรือง

ในราคา 1,212,000.00

31 ค่าจ้างซ่อมแซมระบบระบายน้ า บ้านป่าตึง หมู่ 6 56,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 077/2565

ต.เหมืองจ้ี ในราคา 56,000.00 ในราคา 56,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 สิงหาคม 2565

แคปปิตอล และ บจก .เคเค.

แคปปิตอล และ บจก .เคเค.

บจก.ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง บจก.ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง

หจก.เอก-ศุภฤกษ์ก่อสร้าง

หจก.วังตาลก่อสร้าง หจก.วังตาลก่อสร้าง

หจก.เอเคอี รีไซคล่ิง

หจก.ภานนท์ การก่อสร้าง

กิจการร่วมค้า บจก.เพชรไชยา

กิจการร่วมค้า บจก.เพชรไชยา


