
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง 

ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

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

  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  จึงขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

     
 
      

             (นายสิงห์ทอง   ปะมะสอน) 
                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 2 รายการ 1,256.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 154/2563

ในราคา 1,256.00 ในราคา 1,256.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563

2 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน กองการศึกษา จ านวน 4,005.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 155/2563

10 รายการ ในราคา 4,005.00 ในราคา 4,005.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน กองช่าง จ านวน 33 10,805.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 156/2563

รายการ ในราคา 10,805.00 ในราคา 10,805.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563

4 ค่าจัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับ 1,365.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 157/2563

เคร่ืองพน่หมอกควัน ม.10 (ชิคุนกนุยา) ในราคา 31,310.00 ในราคา 31,310.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563

5 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ กองสวัสดิการสังคม 11,170.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 158/2563

ในราคา 11,170.00 ในราคา 11,170.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563

6 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ 1,380.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 159/2563

ในราคา 1,380.00 ในราคา 1,380.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563

7 ค่าจัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับ 2,730.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 160/2563

เคร่ืองพน่หมอกควัน ม.12, 14 (ชิคุนกนุยา) ในราคา 2,730.00 ในราคา 2,730.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563

8 ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 2,450.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 161/2563

ในราคา 2,230.00 ในราคา 2,230.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563

9 ค่าจัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับ 1,383.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 162/2563

เคร่ืองพน่หมอกควัน ม.4 (ชิคุนกนุยา) ในราคา 1,383.00 ในราคา 1,383.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563

10 ค่าจัดซ้ือสารเคมสี าหรับเติมน้ ายาเคมถีังดับเพลิง 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 163/2563

จ านวน 5 ถัง ๆ ละ 600 บาท ในราคา 3,000.00 ในราคา 3,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563

ร้านจามเทวีการดับเพลิง ร้านจามเทวีการดับเพลิง

บจก.ล าพนูปโิตรเลียม บจก.ล าพนูปโิตรเลียม

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2563

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

หจก.ล าพนูธนวัฒนก์อ่สร้าง หจก.ล าพนูธนวัฒนก์อ่สร้าง

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

หจก.เมอืงเจริญพนัธุ์ หจก.เมอืงเจริญพนัธุ์

บจก.ล าพนูปโิตรเลียม บจก.ล าพนูปโิตรเลียม

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร ร้านเทอดศักด์ิเภสัชกร

บจก.ล าพนูปโิตรเลียม บจก.ล าพนูปโิตรเลียม



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้ กองช่าง 6 รายการ 19,100.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 164/2563

ในราคา 2,230.00 ในราคา 2,230.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563

12 ค่าจัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับ 2,730.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 165/2563

เคร่ืองพน่หมอกควัน ม.7, 10 (ชิคุนกนุยา) ในราคา 2,730.00 ในราคา 2,730.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562

13 ค่าจัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับ 2,730.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 166/2563

เคร่ืองพน่หมอกควัน ม.1, 13 (ชิคุนกนุยา) ในราคา 2,730.00 ในราคา 2,730.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563

14 ค่าจัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง ซ่อมประตู 1,256.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 167/2563

ในราคา 2,230.00 ในราคา 2,230.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563

15 ค่าจัดซ้ือวัสดุกอ่สร้างท าอา่งล้างมอื 2,610.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 168/2563

ในราคา 2,610.00 ในราคา 2,610.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563

16 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 5,550.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 169/2563

ในราคา 2,230.00 ในราคา 2,230.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563

17 ค่าจัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับ 1,389.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 170/2563

เคร่ืองพน่หมอกควัน ม.9 (ชิคุนกนุยา) ในราคา 1,389.00 ในราคา 1,389.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563

18 จัดซ้ือต้นไม้ 5,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 171/2563

ในราคา 2,230.00 ในราคา 2,230.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563

19 ค่าจัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 6,300.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 173/2563

ในราคา 6,300.00 ในราคา 6,300.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563

20 ค่าจัดซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ าหมู่บา้น ประจ าเดือน 8,680.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 174/2563

สิงหาคม 2563 ในราคา 2,230.00 ในราคา 2,230.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563

21 ค่าจัดซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ าส านกังานเทศบาล 775.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 175/2563

ต าบลเหมอืงจี้ ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 ในราคา 775.00 ในราคา 775.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563

22 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมเพื่อบริโภคในส านกังานเทศบาล 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 176/2563

ต าบลเหมอืงจี้ ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 ในราคา ในราคา 0.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563

บจก.ไชโยล าพนู บจก.ไชโยล าพนู

ร้านเค พ ีไทอมั พร็อซเพอทิ ร้านเค พ ีไทอมั พร็อซเพอทิ

ร้านปา่ซางบรรณาคาร ร้านปา่ซางบรรณาคาร

ร้านปา่ซางบรรณาคาร ร้านปา่ซางบรรณาคาร

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์

บจก.ล าพนูปโิตรเลียม บจก.ล าพนูปโิตรเลียม

นายบญุช่วย   ไชยโยกาศ นายบญุช่วย   ไชยโยกาศ

บจก.ล าพนูปโิตรเลียม บจก.ล าพนูปโิตรเลียม

หกจ.ล าพนูธนวัฒนก์อ่สร้าง หกจ.ล าพนูธนวัฒนก์อ่สร้าง

หจก.ล าพนูธนวัฒนก์อ่สร้าง หจก.ล าพนูธนวัฒนก์อ่สร้าง

หจก.จิรภทัรการไฟฟา้ หจก.จิรภทัรการไฟฟา้

บจก.ล าพนูปโิตรเลียม บจก.ล าพนูปโิตรเลียม



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

23 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมเพื่อบริโภคในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 930.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 177/2563

จ านวน 3 ศูนย์ ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 ในราคา 930.00 ในราคา 930.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563

24 ค่าจัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับ 43,438.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 177/2563

เคร่ืองสูบน้ า ฝายดอยแต หมู่ 7 ในราคา 43,438.00 ในราคา 43,438.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563

บจก.ไชโยล าพนู บจก.ไชโยล าพนู

บจก.ล าพนูปโิตรเลียม บจก.ล าพนูปโิตรเลียม



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างตรวจเช็ครถกู้ชีพกู้ภยั กฉ 4882 ลพ 5,235.33 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 110/2563

ในราคา 5,235.33 ในราคา 5,235.33 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563

2 ค่าจ้างท าอาหารว่างการประชุมสภา 1,250.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 111/2563

ในราคา 1,250.00 ในราคา 1,250.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563

3 ค่าจ้างท าป้าย กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวัน 4,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 112/2563

เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 28 ก.ค. 63 ในราคา 4,500.00 ในราคา 4,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563

4 ค่าจ้างจัดหาอาหาร น้ าด่ืม และน้ าแข็ง กิจกรรม 23,550.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 113/2563

จิตอาสา 28 ก.ค. 63 ในราคา 23,550.00 ในราคา 23,550.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563

5 ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ เวที กิจกรรมจิตอาสาเนื่องใน 19,900.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 114/2563

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ก.ค.63 ในราคา 19,900.00 ในราคา 19,900.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563

6 ค่าจัดหาเคร่ืองเสียง ส าหรับใช้ในกิจกรรมจิตอาสา 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 115/2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ในราคา 3,000.00 ในราคา 3,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563

7 ค่าจ้างเตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้ กิจกรรมจิตอาสา 3,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 116/2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ในราคา 3,500.00 ในราคา 3,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563

8 ค่าจ้างเหมาแบ๊คโฮปรับพื้นที่และขุดร่องน้ า ดอยแต 11,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 116/2563

ในราคา 11,000.00 ในราคา 11,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563

9 ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน โรงเรียนผู้สูงอายุ 69,600.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 117/2563

รุ่นที่ 3 ในราคา 69,600.00 ในราคา 69,600.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563

10 ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่พร้อมเคร่ืองเสียง โรงเรียน 15,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 118/2563

ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ในราคา 15,000.00 ในราคา 15,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กรกฎาคม 2563

ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

นางฟองจันทร์   กุณวาริน นางฟองจันทร์   กุณวาริน

นายจ าหรัด   กุณวาริน

ว่าที่ร.ต.สุทธิพงษ์ แทนกาศ ว่าที่ร.ต.สุทธิพงษ์ แทนกาศ

ร้านชนิการต์ค้าวัสดุ ร้านชนิการต์ค้าวัสดุ

นางบรรจง   ฝ้ันพรม

นายวิทยา    จิโนเป็ง นายวิทยา    จิโนเป็ง

นายวิทยา    จิโนเป็ง นายวิทยา    จิโนเป็ง

นางบรรจง   ฝ้ันพรม นางบรรจง   ฝ้ันพรม

งานจัดจ้าง วงเงินที่จะจ้าง ราคากลาง

นายจ าหรัด   กุณวาริน

ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง

นางบรรจง   ฝ้ันพรม

บจก.โตโยต้า ล้านนา

วิธีจัดจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ล าดบัที่

บจก.โตโยต้า ล้านนา

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2563

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จงัหวัดล าพูน

เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง



งานจัดจ้าง วงเงินที่จะจ้าง ราคากลาง
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง
วิธีจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
ล าดบัที่

เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

11 ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 119/2563

ประจ าเดือน สิงหาคม 2563 ในราคา 10,000.00 ในราคา 10,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2563

12 ค่าซ่อมแซมถนนดินลูกรังและไหล่ทาง พื้นที่ ม.1-14 222,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 072/2563

ต.เหมืองจี้ ในราคา 222,500.00 ในราคา 222,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563

13 ค่าจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล บ้านป่าตึง หมู่ 6 150,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 073/2563

ต.เหมืองจี้ ในราคา 150,000.00 ในราคา 150,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กรกฎาคม 2563

ร้าน พ.ีพ.ีก็อปปี้เทค

นางฟองจันทร์   กุณวาริน

ร้านน้อยบาดาล ร้านน้อยบาดาล

ร้าน พ.ีพ.ีก็อปปี้เทค

นางฟองจันทร์   กุณวาริน


