
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

  ด้วยเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ได้ด าเนินการจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน  
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  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  จึงขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563  
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แบบ สขร.1

1 ค่าจัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ 2,280.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 134/2563

ในราคา 2,280.00 ในราคา 2,280.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2563

2 ค่าจัดซ้ือแบตเตอร่ี ส าหรับกูช้ีพกูภัย หมายเลข 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 135/2563

ทะเบียน นข 1795 ล าพูน จ านวน 1 ลูก ในราคา 2,500.00 ในราคา 2,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2563

3 ค่าจัดซ้ือวสัดุเคร่ืองดับเพลิง จ านวน 2 รายการ 40,900.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 136/2563

ในราคา 40,900.00 ในราคา 40,900.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2563

4 ค่าจัดซ้ือใบมีดตัดหญ้า 300.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 137/2563

ในราคา 300.00 ในราคา 300.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 8 มิถุนายน 2563

5 ค่าจัดซ้ือกระจกโค้ง จ านวน 5 ชุดๆละ 4,200 บาท 21,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 139/2563

ในราคา 21,000.00 ในราคา 21,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 10 มิถุนายน 2563

6 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว กองสวสัดิการ 1,359.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 140/2563

ในราคา 1,359.00 ในราคา 1,359.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 12 มิถุนายน 2562

7 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับใช้กับ 36,870.10 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 141/2563

เคร่ืองพ่นหมอกควนัก าจัดยงุลายในต าบลเหมืองจี้ ในราคา 36,870.10 ในราคา 36,870.10 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 มิถุนายน 2563

8 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน กองสวสัดิการ 27,308.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 142/2563

ในราคา 27,308.00 ในราคา 27,308.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 มิถุนายน 2563

9 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 2,295.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 143/2563

ในราคา 2,295.00 ในราคา 2,295.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 19 มิถุนายน 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  มิถุนายน  2563

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวดัล าพูน

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี

ร้านบ้านแป้นไดนาโม ร้านบ้านแป้นไดนาโม

บจก.โฟร์สตาร์ โอเอ บจก.โฟร์สตาร์ โอเอ

ร้านลานทองพลาสติก ร้านลานทองพลาสติก

นายศรีวยั   กัณทาพันธ์ นายศรีวยั   กัณทาพันธ์

ร้านศิริพาณิชย์ ร้านศิริพาณิชย์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

10 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 145/2563

ในราคา 10,000.00 ในราคา 10,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 23 มิถุนายน 2563

11 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 27,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 146/2563

ในราคา 27,000.00 ในราคา 27,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน 2563

12 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบ่้าน ประจ าเดือน 8,680.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 147/2563

กรกฎาคม 2563 ในราคา 8,680.00 ในราคา 8,680.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2563

13 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 775.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 148/2563

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 ในราคา 775.00 ในราคา 775.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2563

14 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในเทศบาลต าบล 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 149/2563

เหมืองจี ้ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 ในราคา 2,510.00 ในราคา 2,510.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2563

15 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัด 120,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 151/2563

ประจ าเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 ในราคา 123,356.92 ในราคา 123,356.92 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2563

16 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน กองสาธารณสุขฯ 8,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 125/2563

ประจ าเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 ในราคา 8,000.00 ในราคา 8,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2563

17 ค่าจัดซ้ือนมโรงเรียน ชนิดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 220,351.04 220,351.04 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 013/2563

200มล. จ านวน 33,488 ถุงๆ ละ 6.58 บาท ในราคา 220,351.04 ในราคา 220,351.04 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2563

18 ค่าจัดซ้ือนมศพด.ชนิดUHT จ านวน 6,900 กล่องๆ 53,958.00 53,958.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 014/2563

ละ 7.82 บาท ในราคา 53,958.00 ในราคา 53,958.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2563

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์

บจก.ไชโย(ล าพูน) บจก.ไชโย(ล าพูน)

ร้านพงษ์ แอดวาน ซัพพลาย ร้านพงษ์ แอดวาน ซัพพลาย

ร้านพงษ์ แอดวาน ซัพพลาย ร้านพงษ์ แอดวาน ซัพพลาย

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร



แบบ สขร.1

1  จ้างท าตรายาง จ านวน 13 ดวง ใช้ในการปฏิบัติ 1,555.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 99/2563

งานกองคลัง ในราคา 1,555.00 ในราคา 1,555.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 4 มิถุนายน 2563

2 ค่าจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน 14,220.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 100/2563

บธ 7164 ล าพูน ในราคา 14,220.00 ในราคา 14,220.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 มิถุนายน 2563

3 ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ งานธรุการ ส านักปลัด 2,450.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 101/2563

จ านวน 1 ชุด ในราคา 2,450.00 ในราคา 2,450.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 19 มิถุนายน 2563

4 ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ งานประชาสัมพันธ์ 400.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 102/2563

ส านักปลัด ในราคา 400.00 ในราคา 400.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 19 มิถุนายน 2563

5 ค่าจ้างท าตรายาง จ านวน 7 ดวง ส าหรับใช้ในการ 1,315.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 103/2563

ปฏิบัติงานส านักปลัด ในราคา 1,315.00 ในราคา 1,315.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 22 มิถุนายน 2563

6 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง หมาย 4,393.43 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 104/2563

เลขทะเบียน กจ 4032 ล าพูน ในราคา 4,393.43 ในราคา 4,393.43 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน 2563

7 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ กองช่าง 1,200.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 105/2563

ในราคา 1,200.00 ในราคา 1,200.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน 2563

8 ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ารวจ 851.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 106/2563

ในราคา 851.00 ในราคา 851.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน 2563

9 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ HP Laserjet 1010 450.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 107/2563

กองช่าง ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2563

วิธีจัดจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

หจก.เทคโน เซอร์เวย์

ร้านรุตต์ิการช่าง ร้านรุตต์ิการช่าง

ร้านมหาวนัถ้วยรางวลั

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2563

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

ล าดับที่ งานจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะจ้าง ราคากลาง

บจก.เอ พ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ โอเอ บจก.เอ พ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ โอเอ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ร้านมหาวนัถ้วยรางวลั ร้านมหาวนัถ้วยรางวลั

น.ส.รัชต์วดี   ผาสุก น.ส.รัชต์วดี   ผาสุก

หจก.เทคโน เซอร์เวย์

ร้าน บี เอ็น คอมพิวเตอร์ ร้าน บี เอ็น คอมพิวเตอร์

ร้าน บี เอ็น คอมพิวเตอร์ ร้าน บี เอ็น คอมพิวเตอร์

ร้านมหาวนัถ้วยรางวลั

บจก.โตโยต้า ล้านนา บจก.โตโยต้า ล้านนา



วิธีจัดจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
ล าดับที่ งานจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะจ้าง ราคากลาง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

10 ค่าก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้าน แบบบาดาล 2,408,000.00 2,356,141.87 e-bidding เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 071/2563

ขนาดใหญ่ หมู ่8 ต.เหมืองจี ้อ.เมือง จ.ล าพูน ในราคา 2,314,000.00 ในราคา 2,314,000.00 ตามเง่ือนไขวิธี e-bidding 23 มิถุนายน 2563

หจก.สัญชัยพานิช หจก.สัญชัยพานิช


