
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

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

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

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

     
 
      

             (นายสิงห์ทอง   ปะมะสอน) 
                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

1 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในการ 2,250.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 122/2563

ปฏิบัติงานส านักปลัด ในราคา 2,250.00 ในราคา 2,250.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563

2 ค่าจัดซ้ือวคัซีนพร้อมอุปกรณ์ฉีดวคัซีน 29,640.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 123/2563

ในราคา 29,640.00 ในราคา 29,640.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563

3 ค่าจัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทยเ์ป็น 75,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 124/2563

ทรายอะเบท, น้ ายาพ่นยงุ ในราคา 75,000.00 ในราคา 75,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563

4 ค่าจัดซ้ือกระเบือ้ง 16,530.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 125/2563

ในราคา 16,530.00 ในราคา 16,530.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563

5 ค่าจัดซ้ือกระติกส าหรับบรรจุวคัซีน 5,560.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 126/2563

ในราคา 5,560.00 ในราคา 5,560.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563

5 ค่าจัดซ้ือถุงมือยาง สีขาว ส าหรับใช้ในการปฏิบัติ 3,200.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 127/2563

งานออกให้บริการช่วงไข้เลือดออก ในราคา 3,200.00 ในราคา 3,200.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563

6 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 19 รายการ 9,215.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์ เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 127/2563

ใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง ในราคา 9,215.00 ในราคา 9,215.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563

8 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน ใช้ในการปฏิบัติงาน 4,167.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 128/2563

ส านักปลัด ในราคา 4,167.00 ในราคา 4,167.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563

9 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 5,082.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 129/2563

ในราคา 5,082.00 ในราคา 5,082.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563

ร้านศรีพรรณ เฟอร์นิเจอร์ ร้านศรีพรรณ เฟอร์นิเจอร์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

ร้านป่าซางอุปกรณ์การแพทย์ร้านป่าซางอุปกรณ์การแพทย์

ร้านเบนโซ่ซัพพลาย ร้านเบนโซ่ซัพพลาย

ร้านเบนโซ่ซัพพลาย ร้านเบนโซ่ซัพพลาย

ร้านมอญบริการ ร้านมอญบริการ

วิธีจัดซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ร้าน บี เอ็น คอมพิวเตอร์ ร้าน บี เอ็น คอมพิวเตอร์

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวดัล าพูน

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง



วิธีจัดซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง

10 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมเพือ่บริโภคในส านักงานเทศบาล 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 130/2563

และงานป้องกัน ในราคา 3,230.00 ในราคา 3,230.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563

11 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบ่้าน ประจ าเดือน 8,400.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 131/2563

มิถุนายน 2563 ในราคา 8,400.00 ในราคา 8,400.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563

12 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าส านักงานเทศบาล 750.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 132/2563

ประจ าเดือน มิถุนายน 2563 ในราคา 750.00 ในราคา 750.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563

13 ค่าจัดซ้ือกระจกโค้งชนิดกระจกแท้พร้อมเสา 63,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 009/2563

จ านวน 15 ชุด ในราคา 63,000.00 ในราคา 63,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2563

15 ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพือ่ใช้ในการด าเนินโครงการ 109,900.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 010/2563

ปรับสภาพแวดล้อมทีอ่ยูอ่าศัยให้มีความเหมาะสม ในราคา 109,900.00 ในราคา 109,900.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2562

ส าหรับคพนพิการ จ านวน 2 ราย 8 พฤษภาคม 2563

16 ค่าจัดซ้ือนมUHT (ร.ร.และศพด.) ช่วงวนัที ่18 101,311.56 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 011/2563

พ.ค.-30 มิ.ย. 63 จ านวน 12,958 กล่องๆ ละ ในราคา 101,311.56 ในราคา 101,311.56 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563

7.82 บาท

17 ค่าจัดซ้ือทีดิ่นประปา หมู ่8 จ านวน 100 ตาราวา 250,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 012/2563

ในราคา 190,000.00 ในราคา 190,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563

หจก.ล าพูนธนวฒัน์ก่อสร้าง หจก.ล าพูนธนวฒัน์ก่อสร้าง

ร้านศิริพาณิชย์ ร้านศิริพาณิชย์

บจก.ไชโย(ล าพูน) บจก.ไชโย(ล าพูน)

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์

นายศรีดุลย ์  เดชพงษ์ นายศรีดุลย ์  เดชพงษ์

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างท าป้ายไวนิลโครงการสัตวป์ลอดโรค 600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 93/2563

คนปลอดภัย ปี 2563 ในราคา 600.00 ในราคา 600.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563

2 ค่าจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองช่าง 2,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 94/2563

ในราคา 2,400.00 ในราคา 2,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563

3 ค่าจ้างท าอาหารวา่งการประชุมสภา วนัที ่25 625.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 95/2563

พฤษภาคม 2563 ในราคา 625.00 ในราคา 625.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563

4 ค่าจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 53,200.40 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 96/2563

80-8123 ลพ ในราคา 53,200.40 ในราคา 53,200.40 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563

5 ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาล ประจ าเดือน 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 97/2563

มิถุนายน 2563 ในราคา 5,773.20 ในราคา 5,773.20 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563

6 ค่าจ้างร้ือถอนอาคารศพด.ฝ่ังหมิน่ ม.7 ต.เหมืองจี้ 50,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 067/2563

อ.เมือง จ.ล าพูน ในราคา 50,000.00 ในราคา 50,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563

7 ค่าจ้างจัดหาถุงยงัชีพ จ านวน 607 ชุด ๆ ละ 303,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 068/2563

500 บาท การแพร่ระบาดโรคโควดิ 19 ในราคา 303,500.00 ในราคา 303,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563

8 ค่าจ้างก่อสร้างอาคารศพด.ฝ่ังหมิน่ ม.7 ต.เหมืองจี้ 1,365,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 069/2563

อ.เมือง จ.ล าพูน ในราคา 1,365,000.00 ในราคา 1,365,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563

9 ค่าจ้างติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าประปา ม.1 ต.เหมืองจี้ 350,000.00 350,000.00 e-bidding เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 070/2563

อ.เมือง จ.ล าพูน ในราคา 350,000.00 ในราคา 350,000.00 ตามเง่ือนไขวธิ ีe-bidding 28 พฤษภาคม 2563

ร้านภูดิส ซัพพลาย ร้านภูดิส ซัพพลาย

หจก.ล าพนูโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป หจก.ล าพนูโกวิท เพาเวอร์กรุ๊ป

หจก.เดอะหลุยส์ หจก.เดอะหลุยส์

หจก.ใจเจริญ หจก.ใจเจริญ

ร้านพี.พ.ีก๊อปปีเ้ทค ร้านพี.พ.ีก๊อปปีเ้ทค

นายณเรศ   แสนวงค์วนั นายณเรศ   แสนวงค์วนั

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ดีไซน์ ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ดีไซน์

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

นางจันทร   ฉางข้าวไชย นางจันทร   ฉางข้าวไชย

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

ล าดับที่ งานจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะจ้าง ราคากลาง วิธีจัดจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป


