
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

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

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

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2562 

     
 
      

             (นายสิงห์ทอง   ปะมะสอน) 
                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

1 ค่าวสัดุกอ่สร้าง กองช่าง 550.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 161/2562

ในราคา 550.00 ในราคา 550.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562

2 ค่าวสัดุส านักงาน กองช่าง 10,171.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 162/2562

ในราคา 10,171.00 ในราคา 10,171.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562

3 ค่าน้ าด่ืม โครงการวนัแม่แหง่ชาติ ปี 2562 990.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 163/2562

ในราคา 990.00 ในราคา 990.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562

4 ค่าเคร่ืองไทยทาน โครการวนัแม่แหง่ชาติ 6,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 164/2562

ปี 2562 ในราคา 6,500.00 ในราคา 6,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562

5 ค่าแบบพมิพ ์จ านวน 2 รายการ 27,700.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 165/2562

ในราคา 27,700.00 ในราคา 27,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562

6 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ ส านักปลัด 13,910.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 166/2562

ในราคา 13,910.00 ในราคา 13,910.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562

7 ค่าธงตราสัญลักษ์ ร.10 12,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 168/2562

ในราคา 12,000.00 ในราคา 12,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562

8 ค่าธงชาติพร้อมเสา 22,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 169/2562

ในราคา 22,500.00 ในราคา 22,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562

9 ค่าอปุกรณ์ส าหรับเป็นสัญลักษณ์ ในการ 6,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 170/2562

อบรม (กระเป๋า) ในราคา 6,000.00 ในราคา 6,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562

10 ค่าวสัดุกอ่สร้าง ยางมะตอย 10,200.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 171/2562

ในราคา 10,200.00 ในราคา 10,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562

หจก.จริภทัรการไฟฟา้ หจก.จริภทัรการไฟฟา้

ร้านศิริมงคลสังฆภณัฑ์99 ร้านศิริมงคลสังฆภณัฑ์99

บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์

น.ส.อมัพร   แซ่คู น.ส.อมัพร   แซ่คู

น.ส.พมิพป์วณ์ี   จี้ต๊ะนัน น.ส.พมิพป์วณ์ี   จี้ต๊ะนัน

โรงพิมพ์อาสาดินแดนกรมการปกครอง โรงพิมพ์อาสาดินแดนกรมการปกครอง

ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์

บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์

นายค านวณ   ปารีกาศ นายค านวณ   ปารีกาศ

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน  สงิหาคม  2562

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จงัหวดัล าพูน

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ  

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ



เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

สญัญาหรอืขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธิจีัดซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ  

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรปุ

11 ค่าวสัดุกอ่สร้าง หนิคลุก 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 172/2562

ในราคา 1,000.00 ในราคา 1,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562

12 ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิย ุกองช่าง 28,900.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 173/2562

ในราคา 28,900.00 ในราคา 28,900.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562

13 ค่าหนังสือพมิพป์ระจ าหมูบ่้าน จ านวน 14 8,400.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 174/2562

หมู ่ประจ าเดือน กนัยายน 2562 ในราคา 8,400.00 ในราคา 8,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562

14 ค่าหนังสือพมิพป์ระจ าเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 750.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 175/2562

ประจ าเดือน กนัยายน 2562 ในราคา 750.00 ในราคา 750.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562

15 ค่าจดัซ้ือน้ าด่ืมส าหรับใช้บริโภคในส านักงาน 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 179/2562

เทศบาลต าบลเหมืองจี้ ประจ าเดือน ก.ย. 62 ในราคา 2,240.00 ในราคา 2,240.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562

16 ค่าจดัซ้ือน้ าด่ืมส าหรับใช้บริโภคในศูนยพ์ฒันา 750.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 180/2562

เด็กเล็ก 3 ศูนย ์ประจ าเดือน กนัยายน 2562 ในราคา 750.00 ในราคา 750.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

นายหาญ    นนท์ขนุทด นายหาญ    นนท์ขนุทด

นายหาญ    นนท์ขนุทด นายหาญ    นนท์ขนุทด

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

นายวรัญญู   จนิดาหลวง นายวรัญญู   จนิดาหลวง

หจก.จริภทัรการไฟฟา้ หจก.จริภทัรการไฟฟา้



แบบ สขร.1

1 จ้างซ่อมรถตู้ ทะเบยีน นข 2412 ล าพนู 2,900.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 169/2562

ในราคา 2,900.00 ในราคา 2,900.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562

2 จ้างซ่อมรถบรรทกุน้ า ทะเบยีน บธ 7164 ล าพนู 4,280.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 170/2562

ในราคา 4,280.00 ในราคา 4,280.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562

3 จ้างจัดสถานที่ โครงการวันแมแ่หง่ชาติ ป ี2562 11,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 171/2562

ในราคา 11,000.00 ในราคา 11,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562

4 ค่าจัดหาเคร่ืองเสียง โครงการวันแมแ่หง่ชาติ ปี2562 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 172/2562

ในราคา 3,000.00 ในราคา 3,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562

5 ค่าจ้างท าปา้ยไวนลิ โครงการวันแมแ่หง่ชาติ ป ี2562 4,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 173/2562

ในราคา 4,500.00 ในราคา 4,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562

6 ค่าจ้างท าโล่เกยีรติคุณ โครงการวันแมแ่หง่ชาติ 9,100.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 174/2562

ประจ าป ี2562 ในราคา 9,100.00 ในราคา 9,100.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562

7 ค่าจ้างท าพานพุ่มดอกไมส้ด โครงการวันแมแ่หง่ชาติ 1,300.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 175/2562

ประจ าป ี2562 ในราคา 1,300.00 ในราคา 1,300.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562

8 ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเคร่ือง 5,200.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 177/2562

ด่ืม ในราคา 5,200.00 ในราคา 5,200.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562

9 ค่างจ้างท าเอกสารการประชุม 1,200.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 178/2562

ในราคา 1,200.00 ในราคา 1,200.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562

10 ค่าจ้างท าอาหารรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมสภา 2,250.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 179/2562

เทศบาลต าบลเหมอืงจี้ ในราคา 2,250.00 ในราคา 2,250.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562

น.ส.จิตติมา   กติิกาศ น.ส.จิตติมา   กติิกาศ

นางนงคราญ  กนัธิยะ นางนงคราญ  กนัธิยะ

นางบรรจง   ฝ้ันพรม นางบรรจง   ฝ้ันพรม

น.ส.อรวรรณ   จินดาหลวง น.ส.อรวรรณ   จินดาหลวง

นายจ าหรัด  กณุวาริน นายจ าหรัด  กณุวาริน

ร้าน ทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอค๊คอนโปร ล าพนู ร้าน ทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอค๊คอนโปร ล าพนู

ร้านมหาวันถ้วยรางวัล ร้านมหาวันถ้วยรางวัล

เลขที่และวันที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ร้านผิงออโต้ ร้านผิงออโต้

ร้านผิงออโต้ ร้านผิงออโต้

นายจ าหรัด  กณุวาริน นายจ าหรัด  กณุวาริน

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืน  สงิหาคม  2562

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จงัหวัดล าพูน

ล าดบัที่ งานจดัจา้ง วงเงินที่จะจา้ง ราคากลาง วิธีจดัจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดย

สรุป



แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืน  สงิหาคม  2562

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จงัหวัดล าพูน

ล าดบัที่ งานจดัจา้ง วงเงินที่จะจา้ง ราคากลาง วิธีจดัจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดย

สรุป11 จ้างถ่ายเอกสารจัดการแผนการเรียนรู้ศพด. 7,858.80 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 180/2562

ในราคา 7,858.80 ในราคา 7,858.80 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562

12 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพมิพ ์กองช่าง 2,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 181/2562

ในราคา 2,000.00 ในราคา 2,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562

13 ค่าจ้างก าจัดส่ิงปฏกิลู(ดูดส้วม) 2,800.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 182/2562

ในราคา 2,800.00 ในราคา 2,800.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562

14 ค่าจ้างซักผ้าฉากส าหรับใช้ในการจัดตกแต่ง 1,200.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 183/2562

ในราคา 1,200.00 ในราคา 1,200.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562

15 ซ่อมเคร่ืองพมิพ ์งานประชาสัมพนัธ์ ส านกัปลัด 2,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 184/2562

ในราคา 2,000.00 ในราคา 2,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562

16 จ้างท าอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 5,200.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 185/2562

กจิกรรมที่ 2 ในราคา 5,200.00 ในราคา 5,200.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562

17 ค่าจัดหารถตู้ปรับอากาศ กจิกรรมที่ 2 24,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 186/2562

ในราคา 24,000.00 ในราคา 24,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562

18 จ้างซ่อมรถกู้ชีพกู้ภยั ทะเบยีน นข 1795 ล าพนู 2,480.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 187/2562

ในราคา 2,480.00 ในราคา 2,480.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562

19 จ้างท าอาหารรับรองผู้เข้าร่วมการประชุมสภา 2,600.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 188/2562

เทศบาลต าบลเหมอืงจี้ ในราคา 2,600.00 ในราคา 2,600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562

20 จ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 1,350.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 189/2562

เล้ียงรับรองผู้มาตรวจสอบการเงิน บญัชี พสัดุ ป ี2562 ในราคา 1,350.00 ในราคา 1,350.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562

21 จ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมอืงจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 190/2562

ประจ าเดือน กนัยายน 2562 ในราคา 6,366.00 ในราคา 6,366.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562

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

นางคนงึนจิ   เทพวงค์ษา นางคนงึนจิ   เทพวงค์ษา

นายวีระศักด์ิ    วงศ์ตันกาศ นายวีระศักด์ิ    วงศ์ตันกาศ

นางอมัพร   นนัทะ นางอมัพร   นนัทะ

นายณัฐพล   เอื้อความดี นายณัฐพล   เอื้อความดี

ร้านผิงออโต้ ร้านผิงออโต้

นายคมกริช   กณุะแสงค า นายคมกริช   กณุะแสงค า

นายเฉลิมเกยีรติ   เทพาค า นายเฉลิมเกยีรติ   เทพาค า

บจก.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

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

บจก.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน



แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืน  สงิหาคม  2562

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จงัหวัดล าพูน

ล าดบัที่ งานจดัจา้ง วงเงินที่จะจา้ง ราคากลาง วิธีจดัจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดย

สรุป22 ค่าจ้างเสริมผิวลาดยาง หมู่ 6 บา้นปา่ตึง ต.เหมอืงจี้ 345,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 054/2562

ในราคา 345,000.00 ในราคา 345,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562

23 ค่าจ้างเสริมผิวลาดยาง หมู่ 7 บา้นฝ่ังหมิ่น ต.เหมอืงจี้ 345,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 055/2562

ในราคา 345,000.00 ในราคา 345,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562

24 ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 หว้ยส้ม 350,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 056/2562

จ านวน 3 สาย ในราคา 350,000.00 ในราคา 350,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562

หจก.สินทวีเคหะกจิ หจก.สินทวีเคหะกจิ

หจก.วังตาลกอ่สร้าง หจก.วังตาลกอ่สร้าง

หจก.ต้ันอา้ย วิศวกรรม หจก.ต้ันอา้ย วิศวกรรม


