
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
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แบบ สขร.1

1 ค่าจดัซ้ือน้้าด่ืม น้้าแขง็งานกฬีาประชาชนประจ้าปี 5,100.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 46/2563

2562 ในราคา 5,100.00 ในราคา 5,100.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562

2 ค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส้าหรับใชใ้นส้านักปลัด 7,770.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 47/2563

ในราคา 7,770.00 ในราคา 7,770.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562

3 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 3 รายการ ใชใ้น 7,770.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 49/2563

งานกองคลัง ในราคา 7,770.00 ในราคา 7,770.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562

4 ค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส้าหรับใชใ้นงานกองชา่ง 13,580.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 50/2563

ในราคา 13,580.00 ในราคา 13,580.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562

5 ค่าจดัซ้ือกล่องรีเลยเ์สียงตามสาย งานกองชา่ง 6,600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 51/2563

ในราคา 6,600.00 ในราคา 6,600.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562

6 ค่าจดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 2,100.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 52/2563

ใชใ้นงานส้านักปลัด ในราคา 2,100.00 ในราคา 2,100.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562

7 ค่าจดัซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 8 รายการ ส้าหรับ 7,612.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 53/2563

ใชใ้นงานส้านักปลัด ในราคา 7,612.00 ในราคา 7,612.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562

8 ค่าจดัซ้ือโต๊ะโฟเมกา้ 6,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 54/2563

ในราคา 6,000.00 ในราคา 6,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562

9 ค่าจดัซ้ือผ้าสีเหลือง สีม่วง อยา่งละ 1 ม้วน 3,800.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 55/2563

ใชต้กแต่งสถานที่ ในราคา 119,445.68 ในราคา 119,445.68 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562

เลขที่และวนัที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

วงเงินที่จะซ้ือ

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

หจก.ล้าพูนธนวัฒน์ กอ่สร้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  ธันวาคม  2562

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ วธิีจดัซ้ือ
เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

นางอญัชลี   เดชพงษ์

ร้านเอไอ-ไพศาล ล้าปาง ร้านเอไอ-ไพศาล ล้าปาง

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

ร้านสปีดเวย์ ร้านสปีดเวย์

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

ราคากลาง

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

หจก.ล้าพูนธนวัฒน์ กอ่สร้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

นางอญัชลี   เดชพงษ์

ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์



เลขที่และวนัที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือล าดบัที่ งานจดัซ้ือ วธิีจดัซ้ือ
เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง
ราคากลาง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

10 ค่าจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ 1,405.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 56/2563

ในราคา 4,317.60 ในราคา 4,317.60 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562

11 ค่าจดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,938.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 57/2563

ในราคา 119,445.68 ในราคา 119,445.68 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562

12 ค่าหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้าน ประจ้าเดือน 8,680.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 58/2563

มกราคม 2563 ในราคา 8,680.00 ในราคา 8,680.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562

13 ค่าหนังสือพิมพ์ประจ้าส้านักงานเทศบาลต้าบล 775.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 59/2563

เหมืองจี ้ประจ้าเดือน มกราคม 2563 ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562

14 ค่าน้้าด่ืมส้าหรับบริโภคในส้านักงานเทศบาลต้าบล 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 60/2563

เหมืองจี ้ประจ้าเดือน มกราคม 2563 ในราคา 2,260.00 ในราคา 2,260.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562

15 ค่าน้้าด่ืมส้าหรับบริโภคในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 3 690.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 61/2563

ศูนย ์ประจ้าเดือน มกราคม 2563 ในราคา 690.00 ในราคา 690.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562

16 ค่าจดัซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง ส้านักปลัด ระหว่างเดือน 120,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 62/2563

มกราคม - มีนาคม 2563 ในราคา 85,410.55 ในราคา 85,410.55 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562

17 ค่าจดัซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง กองชา่ง ระหว่างเดือน 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 63/2563

มกราคม - มีนาคม 2563 ในราคา 11,510.13 ในราคา 11,510.13 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562

18 ค่าจดัซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิง กองสาธารณสุข ระหว่าง 8,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 64/2563

เดือนมกราคม - มีนาคม 2563 ในราคา 5,492.72 ในราคา 5,492.72 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562

19 ค่าจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ้านวน 5 รายการ 53,900.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 004/2563

ในราคา 53,900.00 ในราคา 53,900.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562

ร้านบิ๊ก ฟลาวเวอร์ ร้านบิ๊ก ฟลาวเวอร์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

นายหาญ    นนท์ขนุทด นายหาญ    นนท์ขนุทด

นายหาญ    นนท์ขนุทด นายหาญ    นนท์ขนุทด

บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม

บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม

บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย



แบบ สขร.1

1 ค่าจา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์ ของกองช่าง 450.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 24/2563

ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562

2 ค่าจา้งจดัพานพุ่ม ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 26/2563

ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562

3 ค่าจา้งเหมาก าจดัขยะอันตรายภายในพื้นที่รับผิด 3,029.96 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 27/2563

ชอบเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ในราคา 3,029.96 ในราคา 3,029.96 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562

4 ค่าจา้งท าถว้ยรางวัลงานกฬีาประชาชน เยาวชน 40,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 28/2563

ต าบลเหมืองจี ้ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในราคา 40,000.00 ในราคา 40,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562

5 ค่าจา้งท าป้ายไวนิล ส าหรับใช้ในการจดังาน 6,300.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 29/2563

กฬีาประชาชน เยาวชนต าบลเหมืองจี ้ปีงบ 2563 ในราคา 6,300.00 ในราคา 6,300.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562

6 ค่าจา้งเหมาจดัหาเคร่ืองเสียง ใช้ในการจดังานกฬีา 15,800.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 30/2563

ประชาชน เยาวชนต าบลเหมืองจี ้ปีงบประมาณ 2563 ในราคา 15,800.00 ในราคา 15,800.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562

7 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารกลางวันส าหรับนักกฬีา 29,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 31/2563

การจดังานกฬีาประชาชนฯ ประจ าปีงบ 2563 ในราคา 29,400.00 ในราคา 29,400.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562

8 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 1,250.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 32/2563

ส าหรับแขกผู้มีเกยีรติที่เขา้ร่วมงานกฬีาฯ ในราคา 1,250.00 ในราคา 1,250.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562

9 ค่าจา้งเหมาจดัสนามการแขง่ขนักฬีาทุกประเภท 45,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 33/2563

ในงานการแขง่ขนักฬีาประชาชน เยาวชนฯ ในราคา 45,000.00 ในราคา 45,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2562

นางฟองจนัทร์   กณุวาริน นางฟองจนัทร์   กณุวาริน

นายสังทอง    ฝ้ันพรม

นางสุบัด   จโินเป็ง

นายสังทอง    ฝ้ันพรม

บจก.คัดแยกขยะเพือ่รีไซเคิล วงษพ์าณิชย์

ล าดับที่ งานจัดจ้าง

นางจนิตนา   ค าสุข นางจนิตนา   ค าสุข

ราคากลาง

บจก.คัดแยกขยะเพือ่รีไซเคิล วงษพ์าณิชย์

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน  ธนัวาคม  2562

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

บจก.เอ พ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอ พ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

วงเงินที่จะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปวิธจีัดจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ร้านป่าซางถว้ยรางวัล

นางสาวจนิตนา   แกว้มาเมือง นางสาวจนิตนา   แกว้มาเมือง

นางสุบัด   จโินเป็ง

ร้านป่าซางถว้ยรางวัล

ร้าน ทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปร ล าพนู ร้าน ทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปร ล าพนู



ล าดับที่ งานจัดจ้าง ราคากลางวงเงินที่จะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปวิธจีัดจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

10 ค่าจา้งซ่อมรถตู้ นข 2412 ลพ 10,511.68 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 34/2563

ในราคา 10,511.68 ในราคา 10,511.68 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562

11 ค่าจา้งท าตรายาง ใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง 1,990.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 35/2563

ในราคา 1,990.00 ในราคา 1,990.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562

12 ค่าจา้งจดัสถานที่พร้อมจดัหาเคร่ืองเสียงงาน 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 36/2563

รุกขมูล ณ วัดหมูเปิ้ง หมู่ 9 ต.เหมืองจี้ ในราคา 10,000.00 ในราคา 10,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2562

13 ค่าจา้งก าจดัส่ิงปฏิกลู(ดูดส้วม) 3,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 37/2563

ในราคา 6,521.20 ในราคา 6,521.20 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562

14 ค่าจา้งออกแบบ และจดัท าเว็บไซต์ของเทศบาล 19,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 38/2563

ต าบลเหมืองจี้ ในราคา 19,500.00 ในราคา 19,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562

15 ค่าจา้งท าป้าย 720.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 39/2563

ในราคา 7,964.00 ในราคา 7,964.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562

16 ค่าจา้งท าป้าย เทศกาลช่วงขึน้ปีใหม่ปี พ.ศ. 2563 2,600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 40/2563

ในราคา 2,600.00 ในราคา 2,600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562

17 ค่าจา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองคลัง 450.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 41/2563

ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562

18 ค่าจา้งถา่ยเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 41/2563

ประจ าเดือน มกราคม 2563 ในราคา 5,544.80 ในราคา 5,544.80 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562

ร้าน พ.ีพ.ีกอ๊ปปี้เทค ร้าน พ.ีพ.ีกอ๊ปปี้เทค

บจก.โตโยต้า ล้านนา

นางฟองจนัทร์   กณุวาริน นางฟองจนัทร์   กณุวาริน

ร้าน ทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปร ล าพนู ร้าน ทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปร ล าพนู

บกจ.เอ พ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บกจ.เอ พ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน 

นายคมกริช   กณุะแสงค า นายคมกริช   กณุะแสงค า

หสม.มดงานดอทคอม หสม.มดงานดอทคอม

ร้าน ทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปร ล าพนู ร้าน ทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปร ล าพนู

บจก.โตโยต้า ล้านนา

ร้านมหาวันถว้ยรางวัล ร้านมหาวันถว้ยรางวัล


