
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

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

  เทศบาลต าบลเหมืองจี้   จึง ขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  
2562  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2562 

     
 
      

             (นายสิงห์ทอง   ปะมะสอน) 
                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

1 ค่าจดัซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 4,140.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 060/2562

ในราคา 4,140.00 ในราคา 4,140.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 4 กมุภาพันธ์ 2562

2 ค่าจดัซ้ือครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 8,014.30 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 061/2562

ในราคา 8,014.30 ในราคา 8,014.30 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 12 กมุภาพันธ์ 2562

3 ค่าจดัซ้ือวัสดุดับเพลิง 24,950.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 062/2562

ในราคา 24,950.00 ในราคา 24,950.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 12 กมุภาพันธ์ 2562

4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,890.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 063/2562

ในราคา 2,890.00 ในราคา 2,890.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 12 กมุภาพันธ์ 2562

5 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,386.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 064/2562

ในราคา 4,386.00 ในราคา 4,386.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 12 กมุภาพันธ์ 2562

6 ค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 20 รายการ ใชใ้นงาน 2,856.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 065/2562

กองสาธารณสุข ในราคา 2,856.00 ในราคา 2,856.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 15 กมุภาพันธ์ 2562

7 ค่าจดัซ้ืออปุกรณ์ โครงการอบรมผู้น าชมุชน 650.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 067/2562

ในราคา 650.00 ในราคา 650.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 18 กมุภาพันธ์ 2562

8 ค่าจดัซ้ือกระเป๋าโครงการอบรมผู้น าชมุชน 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 068/2562

ในราคา 2,500.00 ในราคา 2,500.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 18 กมุภาพันธ์ 2562

9 ค่าจดัซ้ือของที่ระลึกโครงการอบรมผู้น าชมุชน 1,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 069/2562

ในราคา 1,500.00 ในราคา 1,500.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 18 กมุภาพันธ์ 2562

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

หจก.ล าพูนธนวัฒน์

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2561

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

ร้านบิ๊ก แบ็ค ดีไซน์

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ

เลขที่และวนัที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

บ้านหัถกรรมไผ่ทอ บ้านหัถกรรมไผ่ทอ

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร

หจก.ล าพูนธนวัฒน์

หจก.สุทัศน ์เฟอร์นเิจอร์ 1962

ร้านรวมชยัพาณิชย์

ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร

หจก.สุทัศน ์เฟอร์นเิจอร์ 1962

ร้านรวมชยัพาณิชย์

ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง

ร้านบิ๊ก แบ็ค ดีไซน์

ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

วธิีจดัซ้ือ



เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป
ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ

เลขที่และวนัที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิีจดัซ้ือ

10 ค่าจดัซ้ือขีผ้ึ้ง จ านวน 15 กล่อง โครงการฟั่นเทียน 22,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 072/2562

ในราคา 22,500.00 ในราคา 22,500.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 25 กมุภาพันธ์ 2562

11 ค่าจดัซ้ือวัสดุการไฟฟ้า (ไฟฟ้าสาธารณะ) จ านวน 17,550.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 073/2562

13 รายการ ในราคา 17,550.00 ในราคา 17,550.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 25 กมุภาพันธ์ 2562

12 ค่าจดัซ้ือวัสดุไฟฟ้า (ตกแต่งร้ัวส านักงานเทศบาล) 4,600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 074/2562

ในราคา 29,886.00 ในราคา 29,886.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 25 กมุภาพันธ์ 2562

15 ค่าจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ประจ าเดือน 8,680.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 075/2562

มีนาคม  2562 ในราคา 8,680.00 ในราคา 8,680.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กมุภาพันธ์ 2562

16 ค่าจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าส านักงานเทศบาลฯ 775.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 076/2562

ประจ าเดือน มีนาคม  2562 ในราคา 775.00 ในราคา 775.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กมุภาพันธ์ 2562

17 ค่าจดัซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในส านักงานเทศบาล 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 077/2562

ประจ าเดือน มีนาคม  2562 ในราคา 2,270.00 ในราคา 2,270.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กมุภาพันธ์ 2562

18 ค่าจดัซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในศพด. 3 ศูนย์ 760.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 078/2562

ประจ าเดือน มีนาคม  2562 ในราคา 760.00 ในราคา 760.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กมุภาพันธ์ 2562

17 ค่าจดัซ้ือนมโรงเรียน จ านวน 12,173 ถงุ 80,098.34 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 004/2562

ในราคา 29,886.00 ในราคา 29,886.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กมุภาพันธ์ 2562

18 ค่าจดัซ้ือนมโรงเรียน (ศพด.) จ านวน 1,932 กล่อง 15,108.24 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 005/2562

ในราคา 15,108.24 ในราคา 15,108.24 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กมุภาพันธ์ 2562

สหกรณ์โคนมเชยีงใหม่ จ ากดั สหกรณ์โคนมเชยีงใหม่ จ ากดั

นายหาญ    นนท์ขนุทด นายหาญ    นนท์ขนุทด

สหกรณ์โคนมเชยีงใหม่ จ ากดั สหกรณ์โคนมเชยีงใหม่ จ ากดั

หจก.จริภทัรการไฟฟ้า หจก.จริภทัรการไฟฟ้า

ร้านเค.พ.ีไออมั พร็อซเพอทิ

นายหาญ    นนท์ขนุทด นายหาญ    นนท์ขนุทด

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

ร้านเค.พ.ีไออมั พร็อซเพอทิ

หจก.จริภทัรการไฟฟ้า

ร้านป่าซางบรรณาคารร้านป่าซางบรรณาคาร

หจก.จริภทัรการไฟฟ้า



แบบ สขร.1

1 ค่าจา้งท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ในการประชุม 1,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 068/2562

ประจ าเดือน กมุภาพันธ์ 2562 ในราคา 1,500.00 ในราคา 1,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 4 กมุภาพันธ์ 2562

2 ค่าจา้งท าป้ายไวนิล ส าหรับใช้ในการจดังานการ 7,800.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 069/2562

แขง่ขนักฬีา ประชาชน เยาวชนต าบลเหมืองจี้ ในราคา 7,800.00 ในราคา 7,800.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 5 กมุภาพันธ์ 2562

3 ค่าจา้งท าอาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ใน 33,375.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 070/2562

งานการจดัการแขง่ขนักฬีา ฯ ปี 2562 ในราคา 33,375.00 ในราคา 33,375.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 5 กมุภาพันธ์ 2562

4 ค่าจา้งเหมาจดัหาเคร่ืองเสียง การแขง่ขนักฬีา 20,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 071/2562

ประชาชน เยาวชนต าบลเหมืองจี ้ปี 2562 ในราคา 20,000.00 ในราคา 20,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 5 กมุภาพันธ์ 2562

5 ค่าจา้งท าถว้ยรางวัลการจดังานการแขง่ขนักฬีา 35,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 072/2562

ประชาชน เยาวชนต าบลเหมืองจี ้ปี 2562 ในราคา 35,500.00 ในราคา 35,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 5 กมุภาพันธ์ 2562

6 ค่าจา้งท าป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ การรณรงค์ 3,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 073/2562

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาหมอกควัน จ านวน 7 ชุด ในราคา 3,500.00 ในราคา 3,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 12 กมุภาพันธ์ 2562

7 ค่าจา้งท าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 074/2562

ในราคา 600.00 ในราคา 600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 12 กมุภาพันธ์ 2562

8 ค่าจา้งท าป้ายไวนิล ส าหรับการประชาคม 450.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 075/2562

ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 12 กมุภาพันธ์ 2562

9 ค่าจา้งก าจดัส่ิงปฏิกลู(ดูดส้วม) 5 เที่ยว 3,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 076/2562

ในราคา 3,200.00 ในราคา 3,200.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 12 กมุภาพันธ์ 2562

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ ์ 2562

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

วงเงินที่จะจ้าง ราคากลาง

ร้านป่าซางถว้ยรางวัล

ร้านทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปรล าพนู ร้านทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปรล าพนู

ร้านทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปรล าพนู ร้านทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปรล าพนู

ร้านทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปรล าพนู ร้านทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปรล าพนู

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

นางสาวนภิาพร   พิงทะวงค์กลุ นางสาวนภิาพร   พิงทะวงค์กลุ

ร้านทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปรล าพนู ร้านทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปรล าพนู

นางสุบัด    จโินเป็ง นางสุบัด    จโินเป็ง

ร้านป่าซางถว้ยรางวัล

ล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธจีัดจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง

นายเจริญ   จนัทร์ทิพย์ นายเจริญ   จนัทร์ทิพย์

นายคมกริช   กณุะแสงค า นายคมกริช   กณุะแสงค า



เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

วงเงินที่จะจ้าง ราคากลาง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
ล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธจีัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง

10 ค่าจา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข 2,010.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 077/2562

ในราคา 2,010.00 ในราคา 2,010.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 13 กมุภาพันธ์ 2562

11 ค่าติดต้ังราวสะพาน หมู่ 12 9,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 078/2562

ในราคา 9,400.00 ในราคา 9,400.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 13 กมุภาพันธ์ 2562

12 ค่าจา้งซ่อมรถจกัรยานยนต์ ขกร 977 ลพ. 1,190.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 079/2562

ในราคา 1,190.00 ในราคา 1,190.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 กมุภาพันธ์ 2562

13 ค่าจา้งท าป้ายโครงการผู้น าชุมชน 450.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 080/2562

ในราคา 3,600.00 ในราคา 3,600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 18 กมุภาพันธ์ 2562

14 ค่าจา้งท าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเคร่ือง 8,050.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 081/2562

ด่ืม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน ในราคา 8,050.00 ในราคา 8,050.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 18 กมุภาพันธ์ 2562

15 ค่าจา้งจดัหารถบัสปรับอากาศ รับ-ส่ง โครงการ 70,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 082/2562

พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน ในราคา 70,000.00 ในราคา 70,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 18 กมุภาพันธ์ 2562

16 ค่าจา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง นข 2412 ลพ. 6,359.55 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 083/2562

ในราคา 5,623.20 ในราคา 5,623.20 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 20 กมุภาพันธ์ 2562

17 ค่าจา้งเหมาอาหารการประชุมสภา 2,340.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 086/2562

ในราคา 2,340.00 ในราคา 2,340.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 กมุภาพันธ์ 2562

18 ค่าจา้งเหมาท าอาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ือง 32,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 087/2562

โครงการฟั่นเทียน ในราคา 32,200.00 ในราคา เฉพาะเจาะจง ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 กมุภาพันธ์ 2562

19 ค่าจา้งท าป้ายไวนิล โครงการฟั่นเทียน 450.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 088/2562

ในราคา 450.00 ในราคา เฉพาะเจาะจง ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 กมุภาพันธ์ 2562

20 ค่าจา้งท าอาหารว่าง การประชาคมต าบล 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 089/2562

ในราคา 2,500.00 ในราคา เฉพาะเจาะจง ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 27 กมุภาพันธ์ 2562

บจก.โตโยต้า ล้านนา บจก.โตโยต้า ล้านนา

ร้านฮอดซิต้ีออนไลน์ร้านฮอดซิต้ีออนไลน์

นายกมัพล   กรุณา

น.ส.แคทรียา   ศรีมูล น.ส.แคทรียา   ศรีมูล

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

นางบรรจง    ฝ้ันพรม นางบรรจง    ฝ้ันพรม

บจก.เอส ที สมปองเซอร์วิส บจก.เอส ที สมปองเซอร์วิส

นายกมัพล   กรุณา

ร้านป่าห้ามอเตอร์ ร้านป่าห้ามอเตอร์

น.ส.นิภาพร   พิงทะวงค์กลุ น.ส.นิภาพร   พิงทะวงค์กลุ

นางฟองจนัทร์   กณุวาริน นางฟองจนัทร์   กณุวาริน

ร้านเฮือนตุงคนคร พร้ินท์ต้ิง ร้านเฮือนตุงคนคร พร้ินท์ต้ิง



เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

วงเงินที่จะจ้าง ราคากลาง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
ล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธจีัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง

21 ค่าจา้งถา่ยเอกสาร ประจ าเดือน มีนาคม 2562 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 090/2562

ในราคา 7,019.20 ในราคา 7,019.20 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 กมุภาพันธ์ 2562

22 จา้งรถรับ-ส่งเด็กเล็กศพด. ประจ าเดือนมีนาคม 7,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 091/2562

2562 ในราคา 7,000.00 ในราคา เฉพาะเจาะจง ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 กมุภาพันธ์ 2562

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

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



แบบ สขร.1

1 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 4,140.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 060/2562

ในราคา 4,140.00 ในราคา 4,140.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 4 กุมภาพันธ ์2562

2 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 8,014.30 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 061/2562

ในราคา 8,014.30 ในราคา 8,014.30 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 12 กุมภาพันธ ์2562

3 ค่าจัดซ้ือวสัดุดับเพลิง 24,950.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 062/2562

ในราคา 24,950.00 ในราคา 24,950.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 12 กุมภาพันธ ์2562

4 ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 2,890.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 063/2562

ในราคา 2,890.00 ในราคา 2,890.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 12 กุมภาพันธ ์2562

5 ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 4,386.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 064/2562

ในราคา 4,386.00 ในราคา 4,386.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 12 กุมภาพันธ ์2562

6 ค่าวสัดุส านักงาน จ านวน 20 รายการ ใช้ในงาน 2,856.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 065/2562

กองสาธารณสุข ในราคา 2,856.00 ในราคา 2,856.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 15 กุมภาพันธ ์2562

7 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ โครงการอบรมผู้น าชุมชน 650.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 067/2562

ในราคา 650.00 ในราคา 650.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 18 กุมภาพันธ ์2562

8 ค่าจัดซ้ือกระเป๋าโครงการอบรมผู้น าชุมชน 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 068/2562

ในราคา 2,500.00 ในราคา 2,500.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 18 กุมภาพันธ ์2562

9 ค่าจัดซ้ือของทีร่ะลึกโครงการอบรมผู้น าชุมชน 1,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 069/2562

ในราคา 1,500.00 ในราคา 1,500.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 18 กุมภาพันธ ์2562

ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

ร้านบิก๊ แบ็ค ดีไซน์

ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร

หจก.สุทศัน ์เฟอร์นเิจอร์ 1962

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร

หจก.ล าพูนธนวฒัน์

งานจัดซ้ือ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

หจก.ล าพูนธนวฒัน์

วิธีจัดซ้ือ

ร้านรวมชัยพาณิชย์

วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง

บ้านหัถกรรมไผ่ทอ บ้านหัถกรรมไผ่ทอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2561

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวดัล าพูน

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

ร้านบิก๊ แบ็ค ดีไซน์

ล าดับที่

หจก.สุทศัน ์เฟอร์นเิจอร์ 1962

ร้านรวมชัยพาณิชย์



รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง
งานจัดซ้ือ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
วิธีจัดซ้ือวงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลางล าดับที่

10 ค่าจัดซ้ือขีผ้ึ้ง จ านวน 15 กล่อง โครงการฟัน่เทียน 22,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 072/2562

ในราคา 22,500.00 ในราคา 22,500.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 25 กุมภาพันธ ์2562

11 ค่าจัดซ้ือวสัดุการไฟฟ้า (ไฟฟ้าสาธารณะ) จ านวน 17,550.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 073/2562

13 รายการ ในราคา 17,550.00 ในราคา 17,550.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 25 กุมภาพันธ ์2562

12 ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า (ตกแต่งร้ัวส านักงานเทศบาล) 4,600.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 074/2562

ในราคา 29,886.00 ในราคา 29,886.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 25 กุมภาพันธ ์2562

15 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบ่้าน ประจ าเดือน 8,680.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 075/2562

มีนาคม  2562 ในราคา 8,680.00 ในราคา 8,680.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ ์2562

16 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าส านักงานเทศบาลฯ 775.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 076/2562

ประจ าเดือน มีนาคม  2562 ในราคา 775.00 ในราคา 775.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ ์2562

17 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในส านักงานเทศบาล 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 077/2562

ประจ าเดือน มีนาคม  2562 ในราคา 2,270.00 ในราคา 2,270.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ ์2562

18 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในศพด. 3 ศูนย์ 760.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 078/2562

ประจ าเดือน มีนาคม  2562 ในราคา 760.00 ในราคา 760.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ ์2562

17 ค่าจัดซ้ือนมโรงเรียน จ านวน 12,173 ถุง 80,098.34 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 004/2562

ในราคา 29,886.00 ในราคา 29,886.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ ์2562

18 ค่าจัดซ้ือนมโรงเรียน (ศพด.) จ านวน 1,932 กล่อง 15,108.24 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 005/2562

ในราคา 15,108.24 ในราคา 15,108.24 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ ์2562

ร้านป่าซางบรรณาคาร

นายหาญ    นนท์ขุนทด นายหาญ    นนท์ขุนทด

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

ร้านเค.พ.ีไออัม พร็อซเพอทิ

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

ร้านป่าซางบรรณาคาร

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

ร้านเค.พ.ีไออัม พร็อซเพอทิ

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด

นายหาญ    นนท์ขุนทด นายหาญ    นนท์ขุนทด

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ ากัด



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ในการประชุม 1,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 068/2562

ประจ าเดือน กมุภาพนัธ์ 2562 ในราคา 1,500.00 ในราคา 1,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 4 กมุภาพนัธ์ 2562

2 ค่าจ้างท าปา้ยไวนลิ ส าหรับใช้ในการจัดงานการ 7,800.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 069/2562

แข่งขันกฬีา ประชาชน เยาวชนต าบลเหมอืงจี้ ในราคา 7,800.00 ในราคา 7,800.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 5 กมุภาพนัธ์ 2562

3 ค่าจ้างท าอาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ใน 33,375.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 070/2562

งานการจัดการแข่งขันกฬีา ฯ ป ี2562 ในราคา 33,375.00 ในราคา 33,375.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 5 กมุภาพนัธ์ 2562

4 ค่าจ้างเหมาจัดหาเคร่ืองเสียง การแข่งขันกฬีา 20,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 071/2562

ประชาชน เยาวชนต าบลเหมอืงจี้ ป ี2562 ในราคา 20,000.00 ในราคา 20,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 5 กมุภาพนัธ์ 2562

5 ค่าจ้างท าถ้วยรางวัลการจัดงานการแข่งขันกฬีา 35,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 072/2562

ประชาชน เยาวชนต าบลเหมอืงจี้ ป ี2562 ในราคา 35,500.00 ในราคา 35,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 5 กมุภาพนัธ์ 2562

6 ค่าจ้างท าปา้ยไวนลิพร้อมโครงไม ้การรณรงค์ 3,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 073/2562

ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาหมอกควัน จ านวน 7 ชุด ในราคา 3,500.00 ในราคา 3,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 12 กมุภาพนัธ์ 2562

7 ค่าจ้างท าปา้ยพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 074/2562

ในราคา 600.00 ในราคา 600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 12 กมุภาพนัธ์ 2562

8 ค่าจ้างท าปา้ยไวนลิ ส าหรับการประชาคม 450.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 075/2562

ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 12 กมุภาพนัธ์ 2562

9 ค่าจ้างก าจัดส่ิงปฏกิลู(ดูดส้วม) 5 เที่ยว 3,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 076/2562

ในราคา 3,200.00 ในราคา 3,200.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 12 กมุภาพนัธ์ 2562

นายคมกริช   กณุะแสงค า นายคมกริช   กณุะแสงค า

ร้านปา่ซางถ้วยรางวัล

ล าดบัที่ งานจดัจา้ง วิธีจดัจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

นายเจริญ   จันทร์ทพิย์ นายเจริญ   จันทร์ทพิย์

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

นางสาวนิภาพร   พิงทะวงค์กุล นางสาวนิภาพร   พิงทะวงค์กุล

ร้านทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปรล าพนู ร้านทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปรล าพนู

นางสุบดั    จิโนเปง็ นางสุบดั    จิโนเปง็

ร้านปา่ซางถ้วยรางวัล

ร้านทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปรล าพนู ร้านทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปรล าพนู

ร้านทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปรล าพนู ร้านทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปรล าพนู

ร้านทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปรล าพนู ร้านทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปรล าพนู

เลขที่และวันที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์  2562

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

วงเงินที่จะจา้ง ราคากลาง



ล าดบัที่ งานจดัจา้ง วิธีจดัจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

วงเงินที่จะจา้ง ราคากลาง

10 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ กองสาธารณสุข 2,010.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 077/2562

ในราคา 2,010.00 ในราคา 2,010.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 13 กมุภาพนัธ์ 2562

11 ค่าติดต้ังราวสะพาน หมู่ 12 9,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 078/2562

ในราคา 9,400.00 ในราคา 9,400.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 13 กมุภาพนัธ์ 2562

12 ค่าจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ขกร 977 ลพ. 1,190.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 079/2562

ในราคา 1,190.00 ในราคา 1,190.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 กมุภาพนัธ์ 2562

13 ค่าจ้างท าปา้ยโครงการผู้น าชุมชน 450.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 080/2562

ในราคา 3,600.00 ในราคา 3,600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 18 กมุภาพนัธ์ 2562

14 ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเคร่ือง 8,050.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 081/2562

ด่ืม โครงการพฒันาศักยภาพผู้น าชุมชน ในราคา 8,050.00 ในราคา 8,050.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 18 กมุภาพนัธ์ 2562

15 ค่าจ้างจัดหารถบสัปรับอากาศ รับ-ส่ง โครงการ 70,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 082/2562

พฒันาศักยภาพผู้น าชุมชน ในราคา 70,000.00 ในราคา 70,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 18 กมุภาพนัธ์ 2562

16 ค่าจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามนัเคร่ือง นข 2412 ลพ. 6,359.55 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 083/2562

ในราคา 5,623.20 ในราคา 5,623.20 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 20 กมุภาพนัธ์ 2562

17 ค่าจ้างเหมาอาหารการประชุมสภา 2,340.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 086/2562

ในราคา 2,340.00 ในราคา 2,340.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 กมุภาพนัธ์ 2562

18 ค่าจ้างเหมาท าอาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ือง 32,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 087/2562

โครงการฟั่นเทยีน ในราคา 32,200.00 ในราคา เฉพาะเจาะจง ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 กมุภาพนัธ์ 2562

19 ค่าจ้างท าปา้ยไวนลิ โครงการฟั่นเทยีน 450.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 088/2562

ในราคา 450.00 ในราคา เฉพาะเจาะจง ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 กมุภาพนัธ์ 2562

20 ค่าจ้างท าอาหารว่าง การประชาคมต าบล 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 089/2562

ในราคา 2,500.00 ในราคา เฉพาะเจาะจง ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 27 กมุภาพนัธ์ 2562

นางฟองจันทร์   กณุวาริน นางฟองจันทร์   กณุวาริน

ร้านเฮือนตุงคนคร พร้ินทต้ิ์ง ร้านเฮือนตุงคนคร พร้ินทต้ิ์ง

น.ส.นภิาพร   พงิทะวงค์กลุ น.ส.นภิาพร   พงิทะวงค์กลุ

นายกมัพล   กรุณา

ร้านปา่หา้มอเตอร์ ร้านปา่หา้มอเตอร์

น.ส.แคทรียา   ศรีมลู น.ส.แคทรียา   ศรีมลู

ร้าน ทบี ีแอ๊ดเวอไทสเม็นท ์บาย แอ๊ดคอนโปร ล าพนู ร้าน ทบี ีแอ๊ดเวอไทสเม็นท ์บาย แอ๊ดคอนโปร ล าพนู

นางบรรจง    ฝ้ันพรม นางบรรจง    ฝ้ันพรม

บจก.เอส ท ีสมปองเซอร์วิส บจก.เอส ท ีสมปองเซอร์วิส

บจก.โตโยต้า ล้านนา บจก.โตโยต้า ล้านนา

ร้านฮอดซิต้ีออนไลน์ร้านฮอดซิต้ีออนไลน์

นายกมัพล   กรุณา



ล าดบัที่ งานจดัจา้ง วิธีจดัจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

วงเงินที่จะจา้ง ราคากลาง

21 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน มนีาคม 2562 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 090/2562

ในราคา 7,019.20 ในราคา 7,019.20 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 กมุภาพนัธ์ 2562

22 จ้างรถรับ-ส่งเด็กเล็กศพด. ประจ าเดือนมนีาคม 7,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 091/2562

2562 ในราคา 7,000.00 ในราคา เฉพาะเจาะจง ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 กมุภาพนัธ์ 2562

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

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


