
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

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

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

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

     
 
      

             (นายสิงห์ทอง   ปะมะสอน) 
                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

1 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 14,110.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 108/2563

ในราคา 14,110.00 ในราคา 14,110.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563

2 ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุกองช่าง 17,900.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 109/2563

ในราคา 17,900.00 ในราคา 17,900.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 8 เมษายน 2563

3 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 19,130.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 110/2563

กองคลัง ในราคา 19,130.00 ในราคา 19,130.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 9 เมษายน 2563

4 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เป็นหมึกปร้ินเตอร์ 5,580.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 111/2563

กองสวสัดิการสังคม ในราคา 31,310.00 ในราคา 31,310.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 14 เมษายน 2563

5 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 9,152.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 112/2563

ในราคา 9,152.00 ในราคา 9,152.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 14 เมษายน 2563

6 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน ส านักปลัด 7,214.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 113/2563

ในราคา 7,214.00 ในราคา 7,214.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 22 เมษายน 2562

7 จัดซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 25 เคร่ือง 87,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 114/2563

ในราคา 87,500.00 ในราคา 87,500.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 20 เมษายน 2563

8 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง ส าหรับ 20,450.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 115/2563

รถพยาบาลฉุกเฉิน ในราคา 20,450.00 ในราคา 20,450.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 29 เมษายน 2563

9 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน 27,308.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 116/2563

ในกองสวสัดิการสังคม ในราคา 27,308.00 ในราคา 27,308.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 30 เมษายน 2563

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

หจก.ว ีอาร์ หจก.ว ีอาร์ 

บจก.เอสทูเมด กรุ๊ป บจก.เอสทูเมด กรุ๊ป

หจก.45 แอร์ หจก.45 แอร์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโยลี ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโยลี

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  เมษายน  2563

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวดัล าพูน

วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ



ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือวงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

10 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบ่้าน ประจ าเดือน 8,680.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 117/2563

พฤษภาคม 2563 ในราคา 8,680.00 ในราคา 8,680.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 30 เมษายน 2563

11 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าส านักงานเทศบาล 775.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 118/2563

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 ในราคา 775.00 ในราคา 775.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 30 เมษายน 2563

12 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในส านักงานเทศบาล 4,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 119/2563

และงานป้องกันเทศบาล ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 ในราคา 4,000.00 ในราคา 4,000.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 30 เมษายน 2563

13 ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์การแพทย์ 5,130.00 ตกลงราคา เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 121/2563

ในราคา 5,130.00 ในราคา 5,130.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 30 เมษายน 2563

ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร

บจก.ไชโย(ล าพูน) บจก.ไชโย(ล าพูน)

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างท าความสะอาดผ้าม่าน ศพด.เทศบาล 3,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 76/2563

ต าบลเหมืองจี้ ในราคา 3,200.00 ในราคา 3,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563

2 ค่าจ้างซ่อมแซมรถแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน 6,233.82 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 77/2563

กฉ 4882 ล าพูน ในราคา 6,233.82 ในราคา 6,233.82 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563

3 ค่าจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า ทะเบียน 16,720.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 78/2563

บธ 7164 ล าพูน ในราคา 16,720.00 ในราคา 16,720.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563

4 ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 4,789.92 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 79/2563

กฉ 4609 ล าพูน ในราคา 4,789.92 ในราคา 4,789.92 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 13 เมษายน 2563

5 ค่าจ้างท าอาหารว่างการประชุมสภา 15 เม.ย.63 750.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 80/2563

ในราคา 750.00 ในราคา 750.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563

6 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล ศูนยC์OVID 798.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 81/2563

ในราคา 798.00 ในราคา 798.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563

7 ค่าจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 6,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 82/2563

ห้องท างานหน่วยงานส านักปลัด ในราคา 6,200.00 ในราคา 6,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563

8 ค่าจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 1,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 84/2563

ห้องท างานกองคลัง ในราคา 1,200.00 ในราคา 1,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563

9 ค่าจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 85/2563

ห้องท างานกองสาธารณสุข ในราคา 600.00 ในราคา 600.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563

ล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธีจัดจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

นางสาวรัชต์วดี   ผาสุก

บจก.สยามนิสสัน เชียงใหม่

ร้านรุตต์ิการช่าง ร้านรุตต์ิการช่าง

นางจันทร  ฉางข้าวไชย

บจก.โตโยต้า ล้านนา

นางสาวรัชต์วดี   ผาสุก

บจก.สยามนิสสัน เชียงใหม่

นางสาวรัชต์วดี   ผาสุก

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2563

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

วงเงินทีจ่ะจ้าง ราคากลาง

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

นางจันทร  ฉางข้าวไชย

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

นางสาวรัชต์วดี   ผาสุก นางสาวรัชต์วดี   ผาสุก

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

นายณัฐพงค์   สุริยะ นายณัฐพงค์   สุริยะ

นางสาวรัชต์วดี   ผาสุก

บจก.โตโยต้า ล้านนา



ล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธีจัดจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง
วงเงินทีจ่ะจ้าง ราคากลาง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

10 ค่าจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 86/2563

ห้องท างานกองสวัสดิการ ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563

11 ค่าจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 5,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 87/2563

ห้องท างานกองสวัสดิการ ในราคา 4,397.20 ในราคา 4,397.20 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563

12 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ ส านักปลัด 3,930.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 89/2563

ในราคา 3,930.00 ในราคา 3,930.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563

13 ค่าจ้างส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว(์สุนัข-แมว) 2,964.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 90/2563

ในเขตต าบลเหมืองจี้ ในราคา 6,789.80 ในราคา 6,789.80 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563

14 ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 91/2563

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 ในราคา ในราคา 0.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563

ร้าน พ.ีพ.ีก๊อปปีเ้ทค ร้าน พ.ีพ.ีก๊อปปีเ้ทค

นางสาวรัชต์วดี   ผาสุก นางสาวรัชต์วดี   ผาสุก

นางปัทมา   ขอบุญ

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

นางปัทมา   ขอบุญ

นางสาวรัชต์วดี   ผาสุก นางสาวรัชต์วดี   ผาสุก


