
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

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

  เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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แบบ สขร.1

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 10,819.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 142/2565

ใช้ในงานกองคลัง ในราคา 10,819.00 ในราคา 10,819.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2565

2 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา 9,996.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 143/2565

ในราคา 9,996.00 ในราคา 9,996.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กันยายน 2565

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ แบตเตอร่ี 2,950.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 144/2565

ในราคา 2,950.00 ในราคา 2,950.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กันยายน 2565

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เป็นใบมีด 1,260.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 145/2565

ในราคา 1,260.00 ในราคา 1,260.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กันยายน 2565

5 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า จ านวน 2 เคร่ือง 19,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 146/2565

กองสาธารณสุข ในราคา 19,000.00 ในราคา 19,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กันยายน 2565

6 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 5,395.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 148/2565

ในราคา 5,395.00 ในราคา 5,395.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กันยายน 2565

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 11,066.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 149/2565

ในราคา 11,066.00 ในราคา 11,066.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กันยายน 2565

8 ค่าจัดซ้ือการเกษตร 18,100.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 150/2565

ในราคา 18,100.00 ในราคา 18,100.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กันยายน 2565

9 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการศูนย์บริการ 418.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 151/2565

ในราคา 418.00 ในราคา 418.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กันยายน 2565

ร้านทับทิม ร้านทับทิม

บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคช่ันมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคช่ันมอลล์

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ
รายช่ือผู้เสนอราคาและ  

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงจ้าง

หจก.เกษตรยนต์ (2530)

บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี

ร้านผิงออโต้เซอร์วิส

หจก.เกษตรยนต์

บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี

ร้านลานทองพลาสติก ร้านลานทองพลาสติก

บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี

ร้านผิงออโต้เซอร์วิส

บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี

หจก.เกษตรยนต์ (2530)

หจก.เกษตรยนต์

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  กันยายน  2565

ช่ือหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป



ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ
รายช่ือผู้เสนอราคาและ  

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,200.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 152/2565

ในราคา 1,200.00 ในราคา 1,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กันยายน 2565

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานกองช่าง 28,910.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 153/2565

ในราคา 28,910.00 ในราคา 28,910.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กันยายน 2565

12 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างปรับเกล่ียพ้ืนท่ี 45,400.00 45,400.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 154/2565

ในราคา 45,380.00 ในราคา 45,380.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กันยายน 2565

13 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมท า 3,550.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 155/2565

ข้าวแต๋น ในราคา 3,550.00 ในราคา 3,550.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2565

14 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาความรู้ 1,874.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 156/2565

ในราคา 28,803.45 ในราคา 28,803.45 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2565

15 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง(ซ่อมห้องน้ า) 1,415.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 157/2565

ในราคา 1,415.00 ในราคา 1,415.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2565

16 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 14,089.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 1592565

ในราคา 14,089.00 ในราคา 14,089.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2565

17 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 13,950.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 160/2565

ในราคา 13,950.00 ในราคา 13,950.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2565

18 ค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 42,640.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 161/2565

ในราคา 42,640.00 ในราคา 42,640.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2565

19 ค่าจัดซ้ือวัสดุจราจร จ านวน 15 ชุด กระจกโค้ง 27,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 162/2565

ในราคา 27,000.00 ในราคา 27,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2565

20 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 27 รายการ 7,591.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 163/2565

กองช่าง ในราคา 7,591.00 ในราคา 7,591.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2565

บจก.ทรายป่าห้ารุ่งเรือง บจก.ทรายป่าห้ารุ่งเรือง

ร้านป่าซางเมดิคอล ร้านป่าซางเมดิคอล

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

นายกายต์พงศ์   ตันตรา นายกายต์พงศ์   ตันตรา

บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคช่ันมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคช่ันมอลล์

หจก.ล าพูนธนวัฒน์ก่อสร้าง หจก.ล าพูนธนวัฒน์ก่อสร้าง

บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคช่ันมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคช่ันมอลล์

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

หจก.นอธเวิดเซฟต้ี แอนด์ ซัพพลาย หจก.นอธเวิดเซฟต้ี แอนด์ ซัพพลาย

ร้านณัฐธิดาการค้า ร้านณัฐธิดาการค้า

บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคช่ันมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคช่ันมอลล์



ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ
รายช่ือผู้เสนอราคาและ  

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

21 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริม 640.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 164/2565

ในราคา 640.00 ในราคา 640.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2565

22 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 51 รายการ 26,782.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 165/2565

ในราคา 26,782.00 ในราคา 26,782.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2565

23 ค่าจัดซ้ือนมโรงเรียนช่วงปิดเทอม 1/2565 63,811.20 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 016/2565

จ านวน 8,160 ถุง ในราคา 63,811.20 ในราคา 63,811.20 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2565

24 ค่าจัดซ้ือนมศพด.วันท่ี 11 ต.ค. - 1 พ.ย. 65 9,384.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 017/2565

จ านวน 1,200 ถุง ในราคา 9,384.00 ในราคา 9,384.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2565

25 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะโครงหลังคารถ 23,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 018/2565

ทะเบียน นข-1795 ล าพูน ในราคา 23,000.00 ในราคา 23,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2565

26 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 35,600.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 019/2565

ส าหรับงานกองสวัสดิการ ในราคา 35,600.00 ในราคา 35,600.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2565

บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคช่ันมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคช่ันมอลล์

หจก.เชียงใหม่ ชุนศิลป์ หจก.เชียงใหม่ ชุนศิลป์

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

หจก.ล าพูนธนวัฒน์ก่อสร้าง หจก.ล าพูนธนวัฒน์ก่อสร้าง

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถแพทย์ฉุกเฉิน 5,737.34 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 191/2565

กจ 4032 ล าพูน ในราคา 5,737.34 ในราคา 5,737.34 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กันยายน 2565

2 ค่าจ้างเปล่ียมไซเรนรถแพทย์ฉุกเฉิน กจ 4032 ลพ 1,080.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 192/2565

ในราคา 1,080.00 ในราคา 1,080.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กันยายน 2565

3 ค่าจ้างท าป้ายโครงการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโน 450.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 193/2565

โลยี ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กันยายน 2565

4 ค่าจ้างท าป้ายไวนิลโครงการอบรมท าข้าวแต๋น 450.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 195/2565

ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2565

5 ค่าจ้างท าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาเทศบาลองค์กร 450.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 196/2565

แห่งการเรียนรู้ ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2565

6 ค่าจ้างท าอาหารกลางวันประชุมสภา 14 ก.ย. 65 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 197/2565

ในราคา 2,500.00 ในราคา 2,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2565

7 ค่าจ้างท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ประชุมสภา 625.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 198/2565

14 ก.ย. 65 ในราคา 625.00 ในราคา 625.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2565

8 ค่าเช่าอุปกรณ์โครงการสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉิน 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 199/2565

ในราคา 3,000.00 ในราคา 3,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2565

9 ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา 20,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 200/2565

เทศบาลองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจ าปี 2565 ในราคา 20,000.00 ในราคา 20,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2565

10 ค่าจ้างเย็บผ้าคลุมเก้าอ้ี จ านวน 2 รายการ 32,400.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 202/2565

ในราคา 32,400.00 ในราคา 32,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2565

ราคากลาง

นายกัมปนาท   ศักด์ิสูง นายกัมปนาท   ศักด์ิสูง

ศักรินทร์ทราเวล ศักรินทร์ทราเวล

นางอนุภารินทร์   ศรีวิชัย หจก.วังตาลก่อสร้าง

นางรัตณา   ทุนอินทร์

วิธีจัดจ้าง

ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  2565

ช่ือหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

ล าดับท่ี งานจัดจ้าง วงเงินท่ีจะจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

ร้านผิงออโต้เซอร์วิส

นางรัตณา   ทุนอินทร์

ร้าน พี.พี.ก็อปป้ีเทค ร้าน พี.พี.ก็อปป้ีเทค

ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

นางบัญเพ็ญ   สมอุทัย

ร้านผิงออโต้เซอร์วิส

นางบัญเพ็ญ   สมอุทัย

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงจ้าง

ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

ร้านผิงออโต้เซอร์วิส

ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

ร้านผิงออโต้เซอร์วิส

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ



ราคากลาง วิธีจัดจ้างล าดับท่ี งานจัดจ้าง วงเงินท่ีจะจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ

11 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมฌาปณสถาน บ้านป่าตัน ม.10 27,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 203/2565

ต.เหมืองจ้ี ในราคา 27,500.00 ในราคา 27,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2565

12 ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เทศบัญญัติ 6,900.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 204/2565

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในราคา 6,900.00 ในราคา 6,900.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2565

13 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 3,670.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 205/2565

ในราคา 3,670.00 ในราคา 3,670.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2565

14 ค่าจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า ทะเบียน บธ 7614 ลพ 7,083.40 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 206/2565

ในราคา 7,083.40 ในราคา 7,083.40 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2565

15 ค่าจ้างซักผ้าปูโต๊ะของเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี 900.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 207/2565

ในราคา 900.00 ในราคา 900.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2565

16 ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน ประชุมสภา 27 ก.ย. 65 3,540.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 208/2565

ในราคา 3,540.00 ในราคา 3,540.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2565

17 ค่าจ้างท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม การประชุมสภา 750.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 209/2565

27 ก.ย. 65 ในราคา 750.00 ในราคา 750.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2565

18 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังตลาด 225,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 078/2565

เหมืองจ้ีหลวง หมู่ 1 ต.เหมืองจ้ี ในราคา 225,500.00 ในราคา 225,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2565

19 ค่าก่อสร้างถังเก็บน้ าเพ่ือการเกษตร หมู่ 1 10,300.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 079/2565

ต.เหมืองจ้ี ในราคา 10,300.00 ในราคา 10,300.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2565

20 ค่าจ้างท าสีรถบรรทุน้ า ทะเบียน บธ 7164 30,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 080/2565

ในราคา 30,000.00 ในราคา 30,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2565

21 ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร 55,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 081/2565

ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทต.เหมืองจ้ี ในราคา 55,000.00 ในราคา 55,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2565

นายสุรชัย   เข่ือนค า นายสุรชัย   เข่ือนค า

นายจอมจันทร์   ยศชัย นายจอมจันทร์   ยศชัย

ร้านพี.พี.ก๊อปป้ีเทค ร้านพี.พี.ก๊อปป้ีเทค

หจก.ใจเจริญ หจก.ใจเจริญ

นางยุพิน   กายทรรณ์ นางยุพิน   กายทรรณ์

นางบัวถา   เผือกไร่ นางบัวถา   เผือกไร่

นายชัยพร   ไวยวงค์ นายชัยพร   ไวยวงค์

นายเฉลิมชัย   ค านา นายเฉลิมชัย   ค านา

นางรัตณา   ทุนอินทร์ นางรัตณา   ทุนอินทร์

ร้านรัตนะพานิชย์ ร้านรัตนะพานิชย์

ร้านรัตนะพานิชย์ ร้านรัตนะพานิชย์


