
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

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

  เทศบาลต าบลเหมืองจี้   จึงขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

     
 
      

             (นายสิงห์ทอง   ปะมะสอน) 
                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

1 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน กองการศึกษา 3,966.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 78/2563

ในราคา 3,966.00 ในราคา 3,966.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 3 กุมภาพันธ ์2563

2 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 800.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 79/2563

ในราคา 800.00 ในราคา 800.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 6 กุมภาพันธ ์2563

3 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง กองช่าง 1,144.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 80/2563

ในราคา 1,144.00 ในราคา 1,144.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 12 กุมภาพันธ ์2563

4 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว ใช้ในงานส านักปลัด 6,420.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 81/2563

ในราคา 6,420.00 ในราคา 6,420.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 12 กุมภาพันธ ์2563

5 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน 7,048.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 82/2563

ในราคา 7,048.00 ในราคา 7,048.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 26 กุมภาพันธ ์2563

6 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 402.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 83/2563

ในราคา 402.00 ในราคา 402.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 26 กุมภาพันธ ์2563

7 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน กองช่าง 12,550.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 84/2563

ในราคา 12,550.00 ในราคา 12,550.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 28 กุมภาพันธ ์2563

8 ค่าหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบ่้าน ประจ าเดือน 8,680.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 85/2563

มีนาคม 2563 ในราคา 8,680.00 ในราคา 8,680.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 28 กุมภาพันธ ์2563

9 ค่าหนังสือพิมพ์ประจ าส านักงานเทศบาลต าบล 775.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 86/2563

เหมืองจี ้ประจ าเดือน มีนาคม 2563 ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 28 กุมภาพันธ ์2563

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

ร้านป่าซางบรรณาคาร

ราคากลาง

ร้านลานนาพลาสติก

ร้าน เคพี ไทอัม พร๊อชเพอทิ

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

ร้านลานนาพลาสติก

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

งานจัดซ้ือ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

วิธีจัดซ้ือ

ร้านมอญบริการ

วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2563

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวดัล าพูน

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

ร้านป่าซางบรรณาคาร

ล าดับที่

ร้าน เคพี ไทอัม พร๊อชเพอทิ

ร้านมอญบริการ



ราคากลาง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง
งานจัดซ้ือ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
วิธีจัดซ้ือวงเงนิทีจ่ะซ้ือล าดับที่

10 ค่าน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในส านักงานเทศบาลต าบล 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 87/2563

เหมืองจี ้ประจ าเดือน มีนาคม 2563 ในราคา 2,280.00 ในราคา 2,280.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 28 กุมภาพันธ ์2563

11 ค่าน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 3 500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 88/2563

ศูนย ์ประจ าเดือน มีนาคม 2563 ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 28 กุมภาพันธ ์2563

นายหาญ    นนท์ขุนทด

นายหาญ    นนท์ขุนทด นายหาญ    นนท์ขุนทด

นายหาญ    นนท์ขุนทด



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 54/2563

3 ในราคา 1,200.00 ในราคา 1,200.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 3 กมุภาพนัธ์ 2563

2 ค่าจ้างท าปา้ยไวนลิการประชุมประชาชมประจ าปี 300.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 55/2563

2563 ในราคา 300.00 ในราคา 300.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 7 กมุภาพนัธ์ 2563

3 ค่าจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบยีน 80-8123 ลพ 5,350.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 56/2563

ในราคา 5,350.00 ในราคา 5,350.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 12 กมุภาพนัธ์ 2563

4 ค่าจ้างท าปา้ยไวนลิประชาสัมพนัธ์การช าระภาษี 6,900.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 57/2563

ป ี2563 ในราคา 6,900.00 ในราคา 6,900.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 12 กมุภาพนัธ์ 2563

5 ค่าจ้างเหมาก าจัดขยะอนัตราย 8,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 58/2563

ในราคา 8,000.00 ในราคา 8,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 21 กมุภาพนัธ์ 2563

6 ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมอืงจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 59/2563

ประจ าเดือน มนีาคม 2563 ในราคา 5,942.60 ในราคา 5,942.60 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 กมุภาพนัธ์ 2563

7 ค่าจ้างกอ่สร้างท านบทราย ม.5,7,9,13 ต.เหมอืงจี้ 70,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 034/2563

จ านวน 6 จุด ในราคา 70,500.00 ในราคา 70,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 5 กมุภาพนัธ์ 2563

8 ค่าจ้างเจาะบอ่บาดาล บา้นฝ่ังหมิ่น ม.7 ต.เหมอืงจี้ 200,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 035/2563

ในราคา 200,000.00 ในราคา 200,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 11 กมุภาพนัธ์ 2563

9 ค่าจ้างกอ่สร้างเสาวิทยุชนดิคอนกรีตอดัแรง 23,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 036/2563

ในราคา 23,500.00 ในราคา 23,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 12 กมุภาพนัธ์ 2563

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

หจก.สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย หจก.สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

ร้าน ล าพนูแทรกเตอร์ ร้าน ล าพนูแทรกเตอร์

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั

ล าดบัที่ งานจดัจา้ง วิธีจดัจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

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

นายสุรพงษ ์  จันทร์ทบ นายสุรพงษ ์  จันทร์ทบ

ร้านนอ้ยบาดาล ร้านนอ้ยบาดาล

เลขที่และวันที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

วงเงินที่จะจา้ง ราคากลาง

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

ร้านเฮือนตุงคนคร พร้ินทต้ิ์ง ร้านเฮือนตุงคนคร พร้ินทต้ิ์ง

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์


