
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

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

  เทศบาลต าบลเหมืองจี้   จึงขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2561  
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2562 

     
 
      

             (นายสิงห์ทอง   ปะมะสอน) 
                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

1 ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงานกองการศึกษา 1,240.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 033/2562

ในราคา 1,240.00 ในราคา 1,240.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2561

2 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 2 ชดุ ส าหรับใช้ 8,600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 034/2562

ในกองการศึกษา ในราคา 8,600.00 ในราคา 8,600.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2561

3 ค่าจดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน 12 รายการ 4,334.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 035/2562

ในราคา 4,334.00 ในราคา 4,334.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2561

4 ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงาน ส านักปลัด 9,094.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 036/2562

ในราคา 31,310.00 ในราคา 31,310.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2561

5 ค่าจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ประจ าเดือน 8,680.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 037/2562

มกราคม  2562 ในราคา 8,680.00 ในราคา 8,680.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2561

6 ค่าจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าส านักงานเทศบาลฯ 775.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 038/2562

ประจ าเดือน มกราคม  2562 ในราคา 775.00 ในราคา 775.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2561

7 ค่าจดัซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในส านักงานเทศบาล 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 039/2562

ประจ าเดือน มกราคม  2562 ในราคา 1,950.00 ในราคา 1,950.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2561

8 ค่าจดัซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในศพด. 3 ศูนย์ 720.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 040/2562

ประจ าเดือน มกราคม  2562 ในราคา 720.00 ในราคา 720.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2561

9 ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ส านักปลัด  ประจ าเดือน 150,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 041/2562

มกราคม - มีนาคม  2562 ในราคา 119,445.68 ในราคา 119,445.68 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2561

วงเงินที่จะซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ร้านน้ าเหนือ เทรดด้ิง

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

ราคากลาง
ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

บริษัท ล าพูนปิโตรเลียม บริษัท ล าพูนปิโตรเลียม

ร้านน้ าเหนือ เทรดด้ิง

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

เลขที่และวนัที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

นายหาญ    นนท์ขนุทด นายหาญ    นนท์ขนุทด

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

นายหาญ    นนท์ขนุทด นายหาญ    นนท์ขนุทด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  ธันวาคม  2561

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ วธิีจดัซ้ือ
เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป



วงเงินที่จะซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ราคากลาง

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

เลขที่และวนัที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ วธิีจดัซ้ือ
เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

10 ค่าจดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง กองสวัสดิการ ประจ าเดือน 30,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 041/2562

มกราคม - มีนาคม  2562 ในราคา 4,317.60 ในราคา 4,317.60 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2561

บริษัท ล าพูนปิโตรเลียม บริษัท ล าพูนปิโตรเลียม



แบบ สขร.1

1 ค่าจา้งท าพานพุ่มวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 035/2562

5 ธันวาคม 2561 ในราคา 2,500.00 ในราคา 2,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2561

2 ค่าจา้งซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บบ 8089 ล าพูน 4,319.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 036/2562

ในราคา 4,319.00 ในราคา 4,319.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2561

3 ค่าจา้งท าอาหารและเคร่ืองด่ืม กจิกรรม Big Bike 4,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 037/2562

อุ่นไอรัก ในราคา 4,500.00 ในราคา 4,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2561

4 ค่าจา้งซ่อมคอสะพานทางเขา้ศพด.เหมืองจี้ 7,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 037/2562

ในราคา 7,200.00 ในราคา 7,200.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2561

5 ค่าจา้งจดัสถานที่ พร้อมเคร่ืองเสียง โครงการเขา้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 038/2562

รุกขมูลกรรม ในราคา 10,000.00 ในราคา 10,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 6 ธันวาคม 2561

6 จา้งเดินสายโทรศัพท์ จ านวน ๑๓ จดุ ภายใน 24,075.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 039/2562

ส านักงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ในราคา 24,075.00 ในราคา 24,075.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2561

7 ค่าจา้งปรับปรุงสีรถยนต์ ทะเบียน บบ 8089 ลพ 7,100.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 040/2562

ในราคา 7,100.00 ในราคา 7,100.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2561

8 ค่าซ่อมเคร่ืองท าลายเอกสาร 700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 041/2562

ในราคา 700.00 ในราคา 700.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2561

9 ค่าจา้งท าอาหารการประชุม 1,350.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 042/2562

ในราคา 1,350.00 ในราคา 1,350.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2562

บจก.ทีโอที 

นายสุรพงษ์   จนัทร์ทบ

นายเฉลิมเกยีรติ   เทพาค า นายเฉลิมเกยีรติ   เทพาค า

อู่พรชัย

นายสุรพงษ์   จนัทร์ทบ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปวิธจีัดจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

นางนงคราญ   อุ่นโท้กาศ

นายเจริญ   จนัทร์ทิพย์ นายเจริญ   จนัทร์ทิพย์

ล าดับที่ งานจัดจ้าง

ร้านบีมบริการ ร้านบีมบริการ

ราคากลาง

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน  ธนัวาคม  2561

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

นายณัฐฌา   พรหมสวัสด์ิ นายณัฐฌา   พรหมสวัสด์ิ

วงเงินที่จะจ้าง

น.ส.อฉัราวรรณ   นนัทยานนท์ น.ส.อฉัราวรรณ   นนัทยานนท์

บจก.ทีโอที 

อู่พรชัย

นางนงคราญ   อุ่นโท้กาศ



เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปวิธจีัดจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดจ้าง ราคากลางวงเงินที่จะจ้าง

10 ค่าจา้งซ่อมรถบรรทุกน้ า บธ 7164 ล าพูน 6,020.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 043/2562

ในราคา 6,020.00 ในราคา 6,020.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2561

11 ค่าจา้งท าป้ายโครงการวันขึน้ปีใหม่ ปี 2562 600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 044/2562

ในราคา 600.00 ในราคา 600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2561

12 ค่าจา้งซ่อมรถกูช้ีพกูภ้ัย นข 1795 ล าพูน 1,640.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 045/2562

ในราคา 1,640.00 ในราคา 1,640.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 ธันวาคม 2561

13 ค่าจา้งถา่ยเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 046/2562

ประจ าเดือน มกราคม 2562 ในราคา 6,521.20 ในราคา 6,521.20 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2561

14 ค่าจา้งบริการรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียนศพด. ประจ า 7,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 047/2562

เดือน มกราคม 2562 ในราคา 7,000.00 ในราคา 7,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2561

15 ค่าจา้งเสริมผิวลาดยาง หมู่ 9, 11 จ านวน 4 สาย 264,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 028/2562

ในราคา 7,964.00 ในราคา 7,964.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2561

16 ค่ากอ่สร้างถนนคสล.หมู่ 11 เชื่อม หมู่ 4 343,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 029/2562

ในราคา 343,000.00 ในราคา 343,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2561

17 ค่าวางท่อระบายน้ าคสล.ม.10 343,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 030/2562

ในราคา ในราคา 0.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2561

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

หจก.SBK พาณิชย์ หจก.SBK พาณิชย์

หจก.รุ่งโพธิสลิตา หจก.รุ่งโพธิสลิตา

ร้าน พ.ีพ.ีกอ็ปปี้เทค ร้าน พ.ีพ.ีกอ็ปปี้เทค

น.ส.กนกวรรณ   ยาวิค า น.ส.กนกวรรณ   ยาวิค า

หจก.รุ่งโพธิสลิตา หจก.รุ่งโพธิสลิตา

ร้านบีมบริการ

ร้านบีมบริการ ร้านบีมบริการ

ร้านบีมบริการ


