
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง 

ประจ าเดือน สงิหาคม พ.ศ. 2563 

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

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

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

     
 
      

             (นายสิงห์ทอง   ปะมะสอน) 
                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

1 ค่าจา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ กองคลัง 2,800.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 120/2563

ท าการเปล่ียนแบตเตอร่ี ในราคา 2,800.00 ในราคา 2,800.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563

2 ค่าจา้งซ่อมแซมระบบคู่สายโทรศัพท์ 4,815.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 121/2563

ในราคา 4,815.00 ในราคา 4,815.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2563

3 ค่าจา้งท าอาหารการประชุมสภา 2,350.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 122/2563

ในราคา 2,350.00 ในราคา 2,350.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563

4 ค่าจา้งซ่อมเคร่ืองพน่หมอกควนั 3 เคร่ือง 22,610.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 123/2563

ในราคา 22,610.00 ในราคา 22,610.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563

5 ค่าจา้งท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืมการประชุมสภา 625.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 124/2563

สมัยวสิามัญ คร้ังที่ 2 ในราคา 625.00 ในราคา 625.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563

6 ค่าจา้งท าตรายาง 330.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 125/2563

ในราคา 330.00 ในราคา 330.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563

7 จา้งท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม การประชุมสภา 500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 126/2563

เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563

8 ค่าจา้งท าอาหารกลางวนั อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 1,400.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 127/2563

ส าหรับคณะกรรมการตรวจ LPA ในราคา 1,400.00 ในราคา 1,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563

9 ค่าจา้งท าปา้ยไวนิล งานกฬีาโรงเรียนผู้สูงอาย ุรุ่นที่ 3 900.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 128/2563

ในราคา 900.00 ในราคา 900.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563

10 ค่าจา้งถา่ยเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 129/2563

ประจ าเดือน กนัยายน 2563 ในราคา 8,083.20 ในราคา 8,083.20 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563

ร้าน พี.พ.ีกอ็ปปีเ้ทค ร้าน พี.พ.ีกอ็ปปีเ้ทค

นางนงคราญ  กนัธยิะ นางนงคราญ  กนัธยิะ

นางบวัถา   เผือกไร่ นางบวัถา   เผือกไร่

ร้านเฮือนตุงคนาคร พร้ินท์ต้ิง ร้านเฮือนตุงคนาคร พร้ินท์ต้ิง

ร้านเบนโซ่ ซัพพลายส์ ร้านเบนโซ่ ซัพพลายส์

นางบรรจง   ฝ้ันพรม นางบรรจง   ฝ้ันพรม

ร้านมหาวนัถว้ยรางวลั ร้านมหาวนัถว้ยรางวลั

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ร้าน บ ีเอน็ คอมพวิเตอร์ ร้าน บ ีเอน็ คอมพวิเตอร์

บจก.ทีโอที (มหาชน) บจก.ทีโอที (มหาชน)

นายชัชวาล    สุยะสัก นายชัชวาล    สุยะสัก

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืน  สงิหาคม  2563

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี ้ อ าเภอเมอืง  จงัหวัดล าพูน

ล าดบัที่ งานจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะจ้าง ราคากลาง วิธจีัดจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย

สรุป



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะจ้าง ราคากลาง วิธจีัดจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย

สรุป

11 ค่าจา้งเหมาเสริมผิวลาดยางสายทางเขา้วดัต้นโชค 337,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 074/2563

หมู่ 4 ในราคา 337,000.00 ในราคา 337,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563

12 ค่าจา้งเหมาเสริมผิวลาดยางสายหว้ยส้ม -ดอยกศุล 332,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 075/2563

ม.5 ในราคา 332,000.00 ในราคา 332,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2563

บจก.ภาคเหนือวสัดุกอ่สร้าง บจก.ภาคเหนือวสัดุกอ่สร้าง

บจก.ภาคเหนือวสัดุกอ่สร้าง บจก.ภาคเหนือวสัดุกอ่สร้าง



แบบ สขร.1

1 ค่าจัดซ้ือธงสัญลักษณ์ 1,050.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 179/2563

ในราคา 1,050.00 ในราคา 1,050.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2563

2 ค่าจัดซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส้าหรับ 2,730.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 180/2563

เคร่ืองพน่หมอกควัน ม.13, 14 (ชิคุนกนุยา) ในราคา 2,730.00 ในราคา 2,730.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2563

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 2 980.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 182/2563

รายการ ในราคา 980.00 ในราคา 980.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563

4 ค่าจัดซ้ือหมอ้แบตเตอร่ี รถยนต์ทะเบยีน 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 183/2563

บบ 8089 ลพ ในราคา 2,500.00 ในราคา 2,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563

5 ค่าจัดซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส้าหรับ 4,113.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 185/2563

เคร่ืองพน่หมอกควัน ม.13, ม.14 (ชิคุนกนุยา) ในราคา 4,113.00 ในราคา 4,113.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563

6 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านกังาน กองสาธารณสุข 8,337.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 186/2563

ในราคา 8,337.00 ในราคา 8,337.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านกังาน ในใช้งานของ 5,806.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 187/2563

ส้านกัปลัด ในราคา 5,806.00 ในราคา 5,806.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563

8 ค่าจัดซ้ือน้้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนส้าหรับ 2,724.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 188/2563

เคร่ืองพน่หมอกควัน ม.7, ม.11 (ชิคุนกนุยา) ในราคา 2,724.00 ในราคา 2,724.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563

9 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ กองคลัง 29,890.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 189/2563

จ้านวน 6 รายการ ในราคา 29,890.00 ในราคา 29,890.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านกังาน กองคลัง 6,734.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 190/2563

ในราคา 6,734.00 ในราคา 6,734.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน  สงิหาคม  2563

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จงัหวัดล าพูน

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ
รายชื่อผู้เสนอราคาและ  

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชัน่ มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชัน่ มอลล์

บจก.ล้าพนูปโิตรเลียม บจก.ล้าพนูปโิตรเลียม

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

ร้านบา้นแปน้ไดนาโม ร้านบา้นแปน้ไดนาโม

บจก.ล้าพนูปโิตรเลียม บจก.ล้าพนูปโิตรเลียม

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชัน่ มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชัน่ มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชัน่ มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชัน่ มอลล์

บจก.ล้าพนูปโิตรเลียม บจก.ล้าพนูปโิตรเลียม

ร้านภดิูส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี ร้านภดิูส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี

หจก.จิรภทัรการไฟฟา้ หจก.จิรภทัรการไฟฟา้



ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ
รายชื่อผู้เสนอราคาและ  

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว ใช้ในงาน 1,300.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 191/2563

ส้านกัปลัด ในราคา 1,300.00 ในราคา 1,300.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563

12 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ใช้ในงาน 19,090.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 192/2563

ส้านกัปลัด ในราคา 19,090.00 ในราคา 19,090.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563

13 ค่าจัดซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ้าหมู่บา้น 8,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 193/2563

14 หมู่บา้น ประจ้าเดือน กนัยายน 2563 ในราคา 8,400.00 ในราคา 8,400.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563

14 ค่าจัดซ้ือหนงัสือพมิพป์ระจ้าเทศบาล 750.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 194/2563

ต้าบลเหมอืงจี้ ประจ้าเดือน กนัยายน 2563 ในราคา 750.00 ในราคา 750.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563

15 ค่าจัดซ้ือน้้าด่ืมเพื่อบริโภคในส้านกังาน 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 195/2563

เทศบาลต้าบลเหมอืงจี้ ประจ้าเดือน ก.ย. 63 ในราคา ในราคา 0.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563

16 ค่าจัดซ้ือน้้าด่ืมเพื่อบริโภคในศพด. จ้านวน 850.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 196/2563

3 ศูนย์ ประจ้าเดือน กนัยายน 2563 ในราคา 850.00 ในราคา 850.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563

17 ค่าจัดซ้ือใบมดีเคร่ืองตัดหญ้า 450.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 197/2563

ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563

18 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ้าวน 2 39,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 015/2563

รายการ ในราคา 39,000.00 ในราคา 39,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563

ร้านลัคกี้ เทรดดิง ร้านลัคกี้ เทรดดิง

ร้านปา่ซางบรรณาคาร ร้านปา่ซางบรรณาคาร

นางเพญ็ศรี   หล้ากาศ นางเพญ็ศรี   หล้ากาศ

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

นายศรีวัย  กณัทาพนัธุ์ นายศรีวัย  กณัทาพนัธุ์

ร้านปา่ซางบรรณาคาร ร้านปา่ซางบรรณาคาร

บจก.ไชโย(ล้าพนู) บจก.ไชโย(ล้าพนู)

บจก.ไชโย(ล้าพนู) บจก.ไชโย(ล้าพนู)


