
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2562 

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

  เทศบาลต าบลเหมืองจี้   จึงขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน  เมษายน พ.ศ. 2562  
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 

     
 
      

             (นายสิงห์ทอง   ปะมะสอน) 
                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

1 จดัซ้ือโคมไฟถนน จ านวน 26 ชดุ ๆ ละ 2,500 บาท 6,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 092/2562

ในราคา 6,500.00 ในราคา 6,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562

2 ค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ส านักปลัด จ านวน 8 33,190.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 093/2562

รายการ ในราคา 33,190.00 ในราคา 33,190.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 2 เมษายน 2562

3 ค่าจดัซ้ือสังฆทาน จ านวน 7 ชดุ โครงการรดน้ า 1,750.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 094/2562

ด าหัวผู้สูงอาย ุประจ าปี 2562 ในราคา 1,750.00 ในราคา 1,750.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 9 เมษายน 2562

4 ค่าจดัซ้ือของด าหัว จ านวน 260 ชดุ ๆ ละ 200 52,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 095/2562

บาท  โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุประจ าปี 2562 ในราคา 31,310.00 ในราคา 31,310.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 9 เมษายน 2562

5 ค่าจดัซ้ือน้ าด่ืม และน้ าแขง็ ส าหรับใชใ้นโครงการ 2,300.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 096/2562

รดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุประจ าปี 2562 ในราคา 2,300.00 ในราคา 2,300.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 9 เมษายน 2562

6 ค่าจดัซ้ือกระเบื้อง จ านวน 4,000 แผ่น ๆ ละ 35 140,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 098/2562

บาท ในราคา 140,000.00 ในราคา 140,000.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 22 เมษายน 2562

7 ค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 2,190.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 099/2562

ใชใ้นงานกองคลัง ในราคา 2,190.00 ในราคา 2,190.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 23 เมษายน 2562

8 ค่าจดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 5,679.97 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 100/2562

ใชใ้นงานกองคลัง ในราคา 5,679.97 ในราคา 5,679.97 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 21 เมษายน 2561

9 ค่าจดัซ้ือเกา้อีพ้ลาสติก จ านวน 50 ตัว และโต๊ะพับ 26,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 101/2562

เอนกประสงค์ จ านวน 10 ตัว ในราคา 26,000.00 ในราคา 26,000.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 23 เมษายน 2562

ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

หจก.วี อาร์ หจก.วี อาร์ 

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

ร้านเจริญรุ่งเรืองทรัพย ์เทรดด้ิง ร้านเจริญรุ่งเรืองทรัพย ์เทรดด้ิง

ร้านเคพี ไทอมัพร็อซเพอทิ ร้านเคพี ไทอมัพร็อซเพอทิ

นางอญัชลี    เดชพงษ์ นางอญัชลี    เดชพงษ์

เลขที่และวนัที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

หจก.จริภทัรการไฟฟ้า หจก.จริภทัรการไฟฟ้า

ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโยลี ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโยลี

ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโยลี ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโยลี

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ วธิีจดัซ้ือ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  เมษายน  2562

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป



เลขที่และวนัที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ วธิีจดัซ้ือวงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

10 ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 24 รายการ ส าหรับ 8,199.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 102/2562

ใชใ้นงานส านักปลัด ในราคา 8,199.00 ในราคา 8,199.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 25 เมษายน 2562

11 ค่าจดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ส าหรับใชใ้นงาน 7,455.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 103/2562

เทศบาลต าบลเหมืองจี้ ในราคา 7,455.00 ในราคา 7,455.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 25 เมษายน 2562

12 ค่าจดัซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุส าหรับใชง้าน 2,472.00 ตกลงราคา เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 104/2562

เทศบาลต าบลเหมืองจี้ ในราคา 2,472.00 ในราคา 2,472.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 29 เมษายน 2562

13 ค่าจดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 3,070.00 ตกลงราคา เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 105/2562

6 รายการ ในราคา 3,070.00 ในราคา 3,070.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 29 เมษายน 2562

14 ค่าจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน 8,680.00 ตกลงราคา เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 106/2562

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 ในราคา 8,680.00 ในราคา 8,680.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 30 เมษายน 2562

15 ค่าจดัซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 775.00 ตกลงราคา เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 107/2562

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 ในราคา 775.00 ในราคา 775.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 30 เมษายน 2562

16 ค่าจดัซ้ือน้ าด่ืมส าหรับใชบ้ริโภคในส านักงาน 2,500.00 ตกลงราคา เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 108/2562

เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ประจ าเดือน พ.ค. 62 ในราคา 2,180.00 ในราคา 2,180.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 30 เมษายน 2562

17 ค่าจดัซ้ือน้ าด่ืมส าหรับใชบ้ริโภคในศูนยพ์ัฒนา 720.00 ตกลงราคา เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 109/2562

เด็กเล็ก 3 ศูนย ์ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 ในราคา 720.00 ในราคา 720.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 30 เมษายน 2562

นายหาญ    นนท์ขนุทด นายหาญ    นนท์ขนุทด

นายหาญ    นนท์ขนุทด นายหาญ    นนท์ขนุทด

ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

หจก.จริภทัรการไฟฟ้า หจก.จริภทัรการไฟฟ้า

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์



แบบ สขร.1

1 ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายงานกฬีาโรงเรียนผู้สูงอายุ 1,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 099/2562

ประจ าปี 2562 ในราคา 1,200.00 ในราคา 1,200.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562

2 ค่าจา้งจดัสถานที่พร้อมเคร่ืองเสียงโครงการ 15,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 100/2562

รดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุประจ าปี 2562 ในราคา 15,000.00 ในราคา 15,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562

3 ค่าจา้งท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 150 ชุด 3,750.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 101/2562

ในราคา 3,750.00 ในราคา 3,750.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562

4 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารว่าง พร้อมเคร่ืองด่ืม 8,750.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 101/2562

จ านวน 350 ชุด 8,750.00 ในราคา 8,750.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562

5 ค่าจดัท าป้ายไวนิลโครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 1,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 102/2562

ประจ าปี 2562 ในราคา 1,500.00 ในราคา 1,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562

6 ค่าจา้งเหมาจดัท าอาหารเพลส าหรับพระสงฆ์ 1,250.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 103/2562

จ านวน 5 ชุด ในราคา 1,250.00 ในราคา 1,250.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562

7 ค่าจา้งซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ 3,800.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 104/2562

จ านวน 1 เคร่ือง ในราคา 3,800.00 ในราคา 3,800.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2562

8 ค่าจา้งเหมาท าป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค 600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 105/2562

คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ในราคา ในราคา 0.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562

9 ค่าจา้งส ารวจขอ้มูลสัตว์(สุนัข-แมว) 2,499.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 106/2562

ในราคา 2,499.00 ในราคา 2,499.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562

ล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธจีัดจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง

ร้าน ทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปร ล าพนู

นางฟองจนัทร์   กณุวาริน

นางรัตณา   ทุนอินทร์ นางรัตณา   ทุนอินทร์

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

นายสุบัด   จโินเป็ง นายสุบัด   จโินเป็ง

ร้านภดิูส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี

นางฟองจนัทร์   กณุวาริน

ร้านภดิูส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี

ร้าน ทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอด๊คอนโปร ล าพนู

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน  2562

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

วงเงินที่จะจ้าง ราคากลาง

น.ส.รจนา   จนัทร์ทบ น.ส.รจนา   จนัทร์ทบ

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

นายสุบรรณ   ขอบุญ นายสุบรรณ   ขอบุญ

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

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



ล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธจีัดจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง
วงเงินที่จะจ้าง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

10 ค่าจา้งซ่อมแซมรถพยาบาลฉกุเฉนิ ทะเบียน 2,249.14 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 107/2562

กฉ 4882 ล าพูน ในราคา 2,249.14 ในราคา 2,249.14 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562

11 ค่าจา้งถา่ยเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 108/2562

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 ในราคา 4,397.20 ในราคา 4,397.20 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562

12 ค่าจา้งเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนา 7,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 109/2562

เด็กเล็กต าบลเหมืองจี ้ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 ในราคา 7,000.00 ในราคา 7,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562

13 ค่าจา้งเหมาท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับ 3,250.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 111/2562

บริการประชาชนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในราคา 6,789.80 ในราคา 6,789.80 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30/4/25862

14 ค่าจา้งเหมาบุคคลปฏิบัติงานเกบ็ค่าธรรมเนียม 37,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 043/2562

ขยะ กองสาธารณสุข ประจ าปี 2562 ในราคา 37,500.00 ในราคา 37,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562

นายวิทวัส   ศรีวิชัย นายวิทวัส   ศรีวิชัย

หจก.โตโยต้า ล้านนา หจก.โตโยต้า ล้านนา

นางรัตณา   ทุนอินทร์

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

นางรัตณา   ทุนอินทร์

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


