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แบบ สขร.1

1 ค่ากระสอบ จ านวน 1,000 ใบ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 178/2562

ในราคา 3,000.00 ในราคา 3,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562

2 ค่าทราย จ านวน 2 ล า 2,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 179/2562

ในราคา 28,803.45 ในราคา 28,803.45 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562

3 ค่าสารเคมีก าจัดโรคใบไหม้ข้าวและเพล้ียไฟ 56,378.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 180/2562

ในราคา 56,378.00 ในราคา 56,378.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562

4 ค่าวสัดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมคุณธรรม 3,300.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 181/2562

ในราคา 3,300.00 ในราคา 3,300.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562

5 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เลนส์กล้อง 10,900.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 182/2562

ในราคา 10,900.00 ในราคา 10,900.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2562

6 ค่าวสัดุส านักงาน กองสาธารณสุข 6,882.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 183/2562

ในราคา 6,882.00 ในราคา 6,882.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กันยายน 2562

7 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ กองช่าง 5,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 185/2562

ในราคา 26,353.93 ในราคา 26,353.93 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562

8 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง 19,730.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 187/2562

ในราคา 2,136.38 ในราคา 2,136.38 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดอืน  กันยายน  2562

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วงเงนิที่จะซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

นายวฒิุไกร   ตันจันทรโชติ นายวฒิุไกร   ตันจันทรโชติ

นายจ าหรัด   กุณวาริน นายจ าหรัด   กุณวาริน

บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์

ร้าน เค.พ.ีไทอัม เทรดด้ิง

บจก.โฟโต้บคั

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ
รายชื่อผู้เสนอราคาและ  

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง

บจก.โฟโต้บคั

บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร บจก.ล้ิมศักดากุลเคมีเกษตร

ร้าน เค.พ.ีไทอัม เทรดด้ิง

บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์

บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์

ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วงเงนิที่จะซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ
รายชื่อผู้เสนอราคาและ  

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง

9 ค่าวสัดุส านักงาน กองคลัง 11,777.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 188/2562

ในราคา 2,150.00 ในราคา 2,150.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

10 ค่าวสัดุส านักงาน ส านักปลัด 19,493.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 189/2562

ในราคา 980.00 ในราคา 980.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

11 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 9,260.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 190/2562

ในราคา 9,260.00 ในราคา 9,260.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

12 ค่าเล่ือยยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง 7,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 191/2562

ในราคา 7,200.00 ในราคา 7,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

13 ค่าเคร่ืองเปา่ลมดับไฟ จ านวน 5 เคร่ือง 21,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 192/2562

ในราคา 21,000.00 ในราคา 21,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

14 ค่าตู้เหล็กบานเล่ือนทบึ จ านวน 3 ตู้ 12,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 194/2562

ในราคา 12,000.00 ในราคา 12,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

15 ค่าโต๊ะและเก้าอี้ จ านวน 1 ชุด 15,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 195/2562

ในราคา 15,000.00 ในราคา 15,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

16 ค่าเคร่ืองขยายเสียงและล าโพง 3 รายการ 31,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 196/2562

ในราคา 31,700.00 ในราคา 31,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

17 ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 23,290.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 197/2562

ในราคา 23,290.00 ในราคา 23,290.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

18 ค่าโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ หอ้งสภา 29,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 198/2562

ในราคา 29,000.00 ในราคา 29,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์

บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์

บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์

หจก.เกษตรยนต์(2530) หจก.เกษตรยนต์(2530)

หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ.

ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

ร้าน เอไอ-ไพศาล ล าปาง ร้าน เอไอ-ไพศาล ล าปาง

ร้าน เอไอ-ไพศาล ล าปาง ร้าน เอไอ-ไพศาล ล าปาง
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ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง

19 ค่าเคร่ืองเคลือบบตัร จ านวน 1 เคร่ือง 4,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 199/2562

ในราคา 4,000.00 ในราคา 4,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

20 ค่าเก้าอี้ส านักงาน กองสวสัดิการ 2,900.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 200/2562

ในราคา 2,900.00 ในราคา 2,900.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

21 ค่าวสัดุส านักงาน เพื่อใช้ในกองการศึกษา 3,308.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 201/2562

ในราคา 3,308.00 ในราคา 3,308.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562

22 ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการอบรม ร้องเพลง 3,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 202/2562

เต้นเพลิน ใจเกินร้อย ในราคา 1,570.00 ในราคา 1,570.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562

23 ค่าอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม โครงการ 4,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 203/2562

กองทนุเด็ก กิจกรรมที่ 4 ในราคา 4,200.00 ในราคา 4,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562

24 ค่าเส้ือที่เปน็สัญลักษณ์การจัดกิจกรรม 8,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 204/2562

โครงการกองทนุเด็ก กิจกรรมที่ 4 ในราคา 8,400.00 ในราคา 8,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562

25 ค่าหฟูงัส าหรับใช้ในหอ้งโสต 2,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 205/2562

ในราคา 2,200.00 ในราคา 2,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562

26 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 875.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 206/2562

ในราคา 875.00 ในราคา 875.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562

27 จัดซ้ือกรวยจราจร 16,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 207/2562

ในราคา 16,500.00 ในราคา 16,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562

28 ค่าโต๊ะและเก้าอี้ส านักงาน กองสาธาณสุข 5,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 211/2562

ในราคา 5,500.00 ในราคา 5,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562

ร้านเจริญรุ่งเรืองทรัพย์ เทรดด้ิง ร้านเจริญรุ่งเรืองทรัพย์ เทรดด้ิง

ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์

ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

ร้านสงวนสปอร์ต ร้านสงวนสปอร์ต

ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์

ร้านศิริพาณิชย์ ร้านศิริพาณิชย์

ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์
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29 ค่าจัดซ้ือทอ่ระบายน้ าคสล. ขนาดศก. 7,650.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 212/2562

0.80 เมตร ในราคา 7,650.00 ในราคา 7,650.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562

30 ค่าจัดซ้ือยางมะตอย 38,525.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 213/2562

ในราคา 38,525.00 ในราคา 38,525.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562

31 ค่าเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว กองคลัง 5,900.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 214/2562

ในราคา 5,900.00 ในราคา 5,900.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562

32 ค่าจัดซ้ือตู้สาขาโทรศัพท์ 100,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 012/2562

ในราคา 97,958.50 ในราคา 97,958.50 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562

33 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเสียงหอ้งประชุมสภาเทศบาล 100,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 017/2562

ในราคา 99,900.00 ในราคา 99,900.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561

34 ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 5 รายการ 109,600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 018/2562

ในราคา 109,600.00 ในราคา 109,600.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562

35 ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน 40,800.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 019/2562

กองช่าง ในราคา 40,800.00 ในราคา 40,800.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562

36 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองวทิยุรับ-ส่ง จ านวน 7 เคร่ือง 82,600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 020/2562

ในราคา 82,600.00 ในราคา 82,600.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562

37 ค่ากล้องวดัมุม จ านวน 1 เคร่ือง 110,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 021/2562

ในราคา 110,000.00 ในราคา 110,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562

38 ค่าวสัดุอุปกรณ์ใช้ในการก่อสร้างบา้นผู้พกิาร 161,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 022/2562

จ านวน 4 รายการ ในราคา 161,400.00 ในราคา 161,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562

หจก.ฮอนด้าแสงชัย หจก.ฮอนด้าแสงชัย

หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ. หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ.

บริษทั ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน) บริษทั ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน)

หจก.สุโขทยัธงชัยวทิยุ หจก.สุโขทยัธงชัยวทิยุ

นายสุทนิ   ค าวงัพฤกษ์ นายสุทนิ   ค าวงัพฤกษ์

หจก.ต้ันอ้าย วศิวกรรม หจก.ต้ันอ้าย วศิวกรรม

หจก.ล าพนูธนวฒัน์ก่อสร้าง หจก.ล าพนูธนวฒัน์ก่อสร้าง

ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

หจก.เทคโนเซอร์เวย(์2002) หจก.เทคโนเซอร์เวย(์2002)

ร้าน เค.พ.ีไทอัม เทรดด้ิง ร้าน เค.พ.ีไทอัม เทรดด้ิง



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วงเงนิที่จะซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ
รายชื่อผู้เสนอราคาและ  

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง

39 ค่านมโรงเรียน ชนิดUHT จ านวน 10,800 84,456.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 023/2562

กล่องๆ ละ 7.82 บาท ช่วงปดิเทอม ในราคา 84,456.00 ในราคา 84,456.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562

40 ค่านมโรงเรียน ศพด. ชนิดUHT จ านวน 21,348.60 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 024/2562

2,730 กล่องๆ ละ 7.82 บาท ในราคา 21,348.60 ในราคา 21,348.60 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์



แบบ สขร.1

1 จา้งท าอาหารและอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 5,750.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 191/2562

โครงการส่งเสริมคุณธรรม ในราคา 5,750.00 ในราคา 5,750.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 3 กนัยายน 2562

2 จา้งท าป้ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม 450.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 192/2562

ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 3 กนัยายน 2562

3 จา้งท าถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 194/2562

ส่งเสริมคุณธรรม ในราคา 3,000.00 ในราคา 3,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 3 กนัยายน 2562

4 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บบ 8090 ล าพูน 9,680.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 195/2562

ในราคา 9,680.00 ในราคา 9,680.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 5 กนัยายน 2562

5 จา้งท าอาหารโครงการส ารวจพื้นที่ 3,150.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 196/2562

ในราคา 3,150.00 ในราคา 3,150.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 5 กนัยายน 2562

6 จา้งท าอาหารกลางวนั และอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 5,200.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 197/2562

กจิกรรมที่ 3 โครงการเด็กและเยาวชน ในราคา 5,200.00 ในราคา 5,200.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 กนัยายน 2562

7 จา้งซ่อมรถแพทยฉ์กุเฉนิ ทะเบียน กฉ 4882 ล าพูน 3,751.42 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 198/2562

ในราคา 3,751.42 ในราคา 3,751.42 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 10 กนัยายน 2562

8 จา้งซ่อมรถบรรทุกน้ า ทะเบียน บธ 7164 ล าพูน 7,330.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 199/2562

ในราคา 7,330.00 ในราคา 7,330.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 10 กนัยายน 2562

9 ซ่อมแซมอาคารส านักงานเทศบาล และอาคารเอนก 14,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 200/2562

ประสงค์ ในราคา 14,000.00 ในราคา 14,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 10 กนัยายน 2562

10 จา้งท าป้ายไวนิล โครงการร้องเพลง เต้นเพลิง ใจเกนิ 500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 201/2562

ร้อย ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 12 กนัยายน 2562

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง

ร้าน พ.ีพ.ีกอ็ปปี้เทค

ร้าน ทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอค๊คอนโปร ล าพนู

ร้านผิงออโต้

ร้าน ทีบี แอด๊เวอไทสเม็นท์ บาย แอค๊คอนโปร ล าพนู

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

นางบรรจง   ฝ้ันพรม

วิธจีัดจ้าง

ร้านผิงออโต้

บจก.โตโยต้า ล้านนา

นายบรรจง   ฝ้ันพรม นายบรรจง   ฝ้ันพรม

ร้าน พ.ีพ.ีกอ็ปปี้เทค

นางบรรจง   ฝ้ันพรม

นางบรรจง   ฝ้ันพรม

นางบรรจง   ฝ้ันพรม

บจก.โตโยต้า ล้านนา

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  2562

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวดัล าพูน

ล าดับที่ งานจัดจ้าง วงเงนิที่จะจ้าง

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ
ราคากลาง

ร้านผิงออโต้ ร้านผิงออโต้

นายกมัพล   กรุณา นายกมัพล   กรุณา

ร้าน เฮือนตุงคนาคร พร้ินส์ต้ิง ร้าน เฮือนตุงคนาคร พร้ินส์ต้ิง



ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
วิธจีัดจ้างล าดับที่ งานจัดจ้าง วงเงนิที่จะจ้าง

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ
ราคากลาง

11 จา้งท าอาหารกลางวนั และอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 28,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 202/2562

โครงการร้องเพลง เต้นเพลิน ใจเกนิร้อย ในราคา 28,000.00 ในราคา 28,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 12 กนัยายน 2562

12 จา้งท าเอกสารประกอบการอบรม กจิกรรมที่ 4 1,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 203/2562

ในราคา 1,500.00 ในราคา 1,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 12 กนัยายน 2562

13 จา้งท าอาหารกลางวนั และอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 5,600.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 204/2562

กจิกรรมที่ 4 ในราคา 5,600.00 ในราคา 5,600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 12 กนัยายน 2562

14 จา้งท าป้ายไวนิล กจิกรรมที่ 4 500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 205/2562

ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 12 กนัยายน 2562

15 จา้งท าป้ายไวนิล กจิกรรมท าความดีด้วยหัวใจ 300.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 206/2562

ในราคา 300.00 ในราคา 300.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 กนัยายน 2562

16 จา้งซ่อมแซมรถจกัรยานยนต์ ทะเบียน ขกร 977 ลพ 4,580.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 207/2562

ในราคา 4,580.00 ในราคา 4,580.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 18 กนัยายน 2562

17 ค่าจา้งเหมาท าราวจบัสแตนเลส ศูนยค์นพิการ 7,600.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 208/2562

ในราคา 7,600.00 ในราคา 7,600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 18 กนัยายน 2562

18 จา้งท าอาหารกลางวนั และอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 5,200.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 209/2562

กจิกรรมที่ 5 ในราคา 5,200.00 ในราคา 5,200.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 23 กนัยายน 2562

19 จา้งถ่ายเทศบัญญติัประจ าปีงบประมาณ 2563 5,085.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 210/2562

ในราคา 5,085.00 ในราคา 5,085.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 23 กนัยายน 2562

20 จา้งซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 4 และหมู่ 6 ต.เหมืองจี้ 15,600.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 211/2562

ในราคา 15,600.00 ในราคา 15,600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 23 กนัยายน 2562

21 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บธ 5422 ล าพูน 1,720.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 213/2562

ในราคา 1,720.00 ในราคา 1,720.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 23 กนัยายน 2562

22 จา้งท าป้ายไวนิล ส าหรับประชาสัมพันธก์ารออก 6,075.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 214/2562

ส ารวจแผนที่ภาษีภาคสนาม ในราคา 6,075.00 ในราคา 6,075.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 23 กนัยายน 2562

นายฉตัรชัย   กณุกนั นายฉตัรชัย   กณุกนั

ร้านผิงออโต้ ร้านผิงออโต้

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

นางฟองจนัทร์   กณุวาริน นางฟองจนัทร์   กณุวาริน

นายสิริวฒัน์   ดีบุญมี นายสิริวฒัน์   ดีบุญมี

ร้าน เฮือนตุงคนาคร พร้ินส์ต้ิง ร้าน เฮือนตุงคนาคร พร้ินส์ต้ิง

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

นางอรวรรณ    จนิดาหลวง นางอรวรรณ    จนิดาหลวง

นางบรรจง   ฝ้ันพรม นางบรรจง   ฝ้ันพรม

นายศรีวยั   กณัทาพันธ์ นายศรีวยั   กณัทาพันธ์

นางบรรจง   ฝ้ันพรม นางบรรจง   ฝ้ันพรม

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



ผู้ได้รบัการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
วิธจีัดจ้างล าดับที่ งานจัดจ้าง วงเงนิที่จะจ้าง

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรอืข้อตกลง

ในการซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ
ราคากลาง

23 ค่าเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบวกมะกงั 770,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 057/2562

หมู่ที่ 4 ต.เหมืองจี้ ในราคา 770,000.00 ในราคา 770,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 2 กนัยายน 2562

24 ค่าปรับปรุงเสียบตามสาย หมู่ 2 บ้านกู่เส้า 49,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 058/2562

ต.เหมืองจี้ ในราคา 49,000.00 ในราคา 49,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 27 กนัยายน 2562

25 ค่าติดต้ังเสียงตามสาย หมู่ 7 บ้านฝ่ังหมิ่น 153,600.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 059/2562

ต.เหมืองจี้ ในราคา 153,600.00 ในราคา 153,600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 27 กนัยายน 2562

26 ค่าเกบ็ขยะมูลฝอย ช่วงวนัที่ 1 ต.ค. 2562 - 30 พ.ย. 398,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 060/2562

2562 ในราคา 398,000.00 ในราคา 398,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 27 กนัยายน 2562

หจก.สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย หจก.สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย

หจก.รุ่งโพธสิลิตา หจก.รุ่งโพธสิลิตา

หจก.บ้านตาลรีฟอร์มมิ่ง หจก.บ้านตาลรีฟอร์มมิ่ง

หจก.สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย หจก.สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย


