
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

  ด้วยเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ได้ด าเนินการจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน   
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.2540  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  2  ธันวาคม  
2547 

  เทศบาลต าบลเหมืองจี้   จึง ขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  
2561  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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แบบ สขร.1

1 ค่าจดัซ้ืออปุกรณ์ส ารหับจดัท าซุ้มประตูป่าและ 52,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 010/2562

เจดียท์ราย ในราคา 52,500.00 ในราคา 52,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจกิายน 2561

2 ค่าจดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 14 รายการ 9,587.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 011/2562

ในราคา 9,587.00 ในราคา 9,587.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจกิายน 2561

3 ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 20 รายการ 8,905.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 012/2562

ในราคา 8,905.00 ในราคา 8,905.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจกิายน 2561

4 ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ 3,367.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 013/2562

ในราคา 3,367.00 ในราคา 3,367.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤศจกิายน 2561

5 ค่าจดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง ใชใ้นงานป้องกนัและบรรเทา 17,111.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 014/2562

สาธารณภยั ในราคา 17,111.00 ในราคา 17,111.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤศจกิายน 2561

6 ค่าจดัซ้ือแฟ้มแขวน จ านวน 2,000 อนั ๆ ละ 15 30,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 015/2562

บาท ใชใ้นโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ในราคา 30,000.00 ในราคา 30,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจกิายน 2561

7 ค่าจดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 4,995.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 016/2562

ในราคา 4,995.00 ในราคา 4,995.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจกิายน 2561

8 ค่าจดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 5,035.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 017/2562

ในราคา 5,035.00 ในราคา 5,035.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจกิายน 2561

9 ค่าจดัซ้ือผงหมึกถา่ยเอกสาร 9,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 018/2562

ในราคา 9,000.00 ในราคา 9,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจกิายน 2561

หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2561

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน
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บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

ร้านมอญบริการ

ร้านมอญบริการ

หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ. มาร์เกต็ต้ิง
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หจก.พ.ีพ.ีกรุ๊ป เทรดด้ิง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป
ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ วธิีจดัซ้ือ
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วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง



เลขที่และวนัที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง
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โดยสรุป
ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ วธิีจดัซ้ือวงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง

10 ค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 7,580.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 020/2562

ในราคา 7,580.00 ในราคา 7,580.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจกิายน 2561

11 ค่าจดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,760.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 021/2562

ในราคา 2,760.00 ในราคา 2,760.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2561

12 ค่าจดัซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,380.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 022/2562

ในราคา 1,380.00 ในราคา 1,380.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจกิายน 2561

13 ค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 รายการ 38,930.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 023/2562

ส านักปลัด ในราคา 1,084.40 ในราคา 1,084.40 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจกิายน 2561

14 ค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 รายการ 10,740.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 024/2562

กองชา่ง ในราคา 10,740.00 ในราคา 10,740.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจกิายน 2561

15 ค่าจดัซ้ืออปุกรณ์กฬีา 22,078.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 025/2562

ในราคา 22,078.00 ในราคา 22,078.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจกิายน 2561

16 ค่าจดัซ้ือน้ าแขง็ และน้ าด่ืม ใชใ้นงานกฬีา 8,350.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 026/2562

ในราคา 8,350.00 ในราคา 8,350.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจกิายน 2562

17 ค่าจดัซ้ือชดุกฬีาส าหรับนักกฬีา 32,670.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 027/2562

ในราคา 32,670.00 ในราคา 32,670.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจกิายน 2561

18 ค่าจดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 รายการ 4,144.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 028/2562

ในราคา 4,144.00 ในราคา 4,144.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจกิายน 2561

19 ค่าจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ประจ าเดือน 8,680.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 029/2562

ธันวาคม  2561 ในราคา 700.00 ในราคา 700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจกิายน 2561

20 ค่าจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าส านักงานเทศบาลฯ 775.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 030/2562

ประจ าเดือน ธันวาคม  2561 ในราคา 700.00 ในราคา 700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจกิายน 2561

ร้าน เค พี ไทอมั พร็อซเพอทิ ร้าน เค พี ไทอมั พร็อซเพอทิ
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เลขที่และวนัที่ของ
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โดยสรุป
ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ วธิีจดัซ้ือวงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง

21 ค่าจดัซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในส านักงานเทศบาล 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 031/2562

ประจ าเดือน ธันวาคม  2561 ในราคา 2,060.00 ในราคา 2,060.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจกิายน 2561

22 ค่าจดัซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในศพด. 3 ศูนย์ 790.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 032/2562

ประจ าเดือน ธันวาคม  2561 ในราคา 790.00 ในราคา 790.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจกิายน 2561

23 ค่าจดัซ้ือ DLTV ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ังหมิ่น 27,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 003/2562

จ านวน 1 ชดุ ในราคา 700.00 ในราคา 700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจกิายน 2561

นายหาญ    นนท์ขนุทด นายหาญ    นนท์ขนุทด

ร้านลัคกี้ ร้านลัคกี้

นายหาญ    นนท์ขนุทด นายหาญ    นนท์ขนุทด



แบบ สขร.1

1 จา้งซ่อมเคร่ืองดูดฝุ่น 600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 017/2562

ในราคา 600.00 ในราคา 600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 5 พฤศจกิายน 2561

2 จา้งถา่ยเอกสารโฉนดที่ดินของผู้มีหน้าที่ช าระภาษี 18,966.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 018/2562

ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลเหมืองจี้ ในราคา 18,966.00 ในราคา 18,966.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 5 พฤศจกิายน 2561

3 จา้งซ่อมเล่ือยยนต์ 780.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 019/2562

ในราคา 780.00 ในราคา 780.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 พฤศจกิายน 2561

4 จ้างท าปา้ยโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจ าปี 450.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 020/2562

2561 ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 พฤศจกิายน 2561

5 จา้งเหมาจดัสถานที่พร้อมเคร่ืองเสียง โครงการจดั 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 021/2562

งานวันลอยกระทง ประจ าปี 2561 ในราคา 3,000.00 ในราคา 3,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 พฤศจกิายน 2561

6 จา้งเหมาท าป้ายห้ามทิ้งขยะมูลฝอย จ านวน 10 8,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 022/2562

ป้าย ในราคา 8,000.00 ในราคา 8,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 พฤศจกิายน 2561

7 จ้างท าป้ายไวนิล โครงการบทบาทสตรีในชุมชนและ 450.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 024/2562

ภาระผู้น าสตรี ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 23 พฤศจกิายน 2561

8 จา้งท าอาหาร อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม(วนัเปิดพิธ)ี 8,250.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 025/2562

โครงการบทบาทสตรีในชุมชนและภาระผู้น าสตรี ในราคา 8,250.00 ในราคา 8,250.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 23 พฤศจกิายน 2561

9 ค่าจา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ส านักปลัด 2,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 027/2562

ในราคา ในราคา 0.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 23 พฤศจกิายน 2561

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2561

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

วงเงินที่จะจ้าง ราคากลาง วิธจีัดจ้างล าดับที่ งานจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

นายเฉลิมเกยีรติ    เทพาค า นายเฉลิมเกยีรติ    เทพาค า

นายอุดมศักด์ิ   กองมณี นายอุดมศักด์ิ   กองมณี

น.ส.เจนจริา   จีมู้ล น.ส.เจนจริา   จีมู้ล

ร้าน ซี.ซี. แอร์ แอนด์ เซอร์วิส

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

นายเจริญ   จนัทร์ทิพย์ นายเจริญ   จนัทร์ทิพย์

ร้านเกา้ล้านโฆษณา ร้านเกา้ล้านโฆษณา

ร้าน ซี.ซี. แอร์ แอนด์ เซอร์วิส

ร้านเฮือนตุงคนาคร พร้ินท์ต้ิง ร้านเฮือนตุงคนาคร พร้ินท์ต้ิง

น.ส.กฤษณา    กญัญะเทพ น.ส.กฤษณา    กญัญะเทพ



เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

วงเงินที่จะจ้าง ราคากลาง วิธจีัดจ้างล าดับที่ งานจัดจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

10 ค่าจ้างท าอาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ในการ 2,600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 029/2562

ประชุมสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ในราคา 2,600.00 ในราคา 2,600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 พฤศจกิายน 2561

11 ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนามการแข่งขันกฬีาประชาชน 30,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 030/2562

เยาวชน ต าบลเหมอืงจี ้ประจ าปงีบประมาณ 2562 ในราคา 30,000.00 ในราคา 30,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 พฤศจกิายน 2561

12 ค่าจา้งท าป้ายไวนิลโครงการจดัการแขง่ขนักฬีา 7,800.00 ตกลงราคา เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 031/2562

ประจ าปีงบประมรณ 2562 ในราคา 7,800.00 ในราคา 7,800.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 พฤศจกิายน 2561

13 ค่าจา้งถา่ยเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 032/2562

ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 ในราคา 10,000.00 ในราคา 10,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 พฤศจกิายน 2561

14 ค่าจา้งบริการรถรับ-ส่งเด็กศพด.ต าบลเหมืองจี้ 7,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 033/2562

ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 ในราคา 7,000.00 ในราคา 7,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 พฤศจกิายน 2561

15 จา้งท าอหารเล้ียงรับรองการประชุมหัวหน้าส่วน 10,800.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 034/2562

ราชการประจ าเดือน ธันวาคม 2561 ในราคา 10,800.00 ในราคา 10,800.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 พฤศจกิายน 2561

16 จา้งเหมาจดัท าแผนที่ภาษี ด้วยระบบสารสนเทศ 150,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 026/2562

ภูมิศาสตร์ (GIS) ในราคา 150,000.00 ในราคา 150,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 พฤศจกิายน 2561

17 ค่าจา้งเกบ็ก าจดั เกบ็ ขน ขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ 1,600,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 027/2562

เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ต้ังแต่ 1 ธ.ค. 61 - 30 ก.ย. 62 ในราคา 1,600,000.00 ในราคา 1,600,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 26 พฤศจกิายน 2561

นายชัชวาล    สุยะสัก

หจก.บ้านตาลรีฟอร์มมิ่ง

น.ส.กนกวรรณ   ยาวิค า

นายธนวัตร   นวนาม

ร้าน พ.ีพ.ีกอ็ปี้เทค

ร้าน ทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปร ล าพนู

น.ส.กนกวรรณ   ยาวิค า

นายชัชวาล    สุยะสัก

นางบรรจง   ฝ้ันพรม

บจก.กราฟเมติกซ์

หจก.บ้านตาลรีฟอร์มมิ่ง

ร้าน ทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปร ล าพนู

นายธนวัตร   นวนาม

ร้าน พ.ีพ.ีกอ็ปี้เทค

นางบรรจง   ฝ้ันพรม

บจก.กราฟเมติกซ์


