
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าเดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

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

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

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

     
 
      

             (นายสิงห์ทอง   ปะมะสอน) 
                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

1 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 907.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 021/2564

ในราคา 907.00 ในราคา 907.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 10 พฤศจิกายน 2563

2 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 8 รายการ 6,510.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 022/2564

ในราคา 6,510.00 ในราคา 6,510.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 10 พฤศจิกายน 2563

3 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในงานกองคลัง 26,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 023/2564

ในราคา 26,000.00 ในราคา 26,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2563

4 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง ใช้ในงานส านักปลัด จ านวน 580.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 024/2564

2 รายการ ในราคา 580.00 ในราคา 580.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563

5 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง ใช้ในงานส านักปลัด จ านวน 925.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 025/2564

1 รายการ ในราคา 925.00 ในราคา 925.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563

6 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน ใช้ในงานกองการศึกษา 2,069.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 026/2564

จ านวน 10 รายการ ในราคา 2,069.00 ในราคา 2,069.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563

7 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน ใช้ในงานส านักปลัด จ านวน 2,789.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 027/2564

10 รายการ ในราคา 2,789.00 ในราคา 2,789.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563

8 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในส านักงานเทศบาล 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 028/2564

ต าบลเหมืองจี ้ประจ าเดือน ธนัวาคม 2563 ในราคา 2,050.00 ในราคา 2,050.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563

9 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในศพด. จ านวน 3 790.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 029/2564

ศูนย ์ประจ าเดือน ธนัวาคม 2563 ในราคา 790.00 ในราคา 790.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563

บจก.ไชโย(ล าพูน)

ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2563

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวดัล าพูน

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

บจก.โมเดิร์น เอด็ดู เคชัน่ มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอด็ดู เคชัน่ มอลล์

บจก.ไชโย(ล าพูน)

บจก.โมเดิร์น เอด็ดู เคชัน่ มอลล์

หจก.จิรภัทร์การไฟฟ้า หจก.จิรภัทร์การไฟฟ้า

ร้านมอญบริการ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

ร้านมอญบริการ

บจก.โมเดิร์น เอด็ดู เคชัน่ มอลล์

วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง

บจก.โมเดิร์น เอด็ดู เคชัน่ มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอด็ดู เคชัน่ มอลล์

ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี

บจก.โมเดิร์น เอด็ดู เคชัน่ มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอด็ดู เคชัน่ มอลล์

บจก.ไชโย(ล าพูน)

บจก.ไชโย(ล าพูน)



เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง
วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง

10 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบ่้าน จ านวน 14 4,340.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 030/2564

หมูบ่้าน ประจ าเดือน ธนัวาคม 2563 ในราคา 4,340.00 ในราคา 4,340.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563

11 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าส านักงานเทศบาล 310.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 031/2564

ต าบลเหมืองจี ้ประจ าเดือน ธนัวาคม 2563 ในราคา 310.00 ในราคา 310.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563

12 ค่าจัดซ้ือนมUHT(โรงเรียน) ช่วงปิดเทอม 1/2563 49,187.80 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 003/2564

จ านวน 6,290 กล่อง ในราคา 49,187.80 ในราคา 49,187.80 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563

13 ค่าจัดซ้ือนมUHT(ศพด.) ช่วงปิดเทอม 1/2563 5,137.74 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 004/2564

จ านวน 657 กล่อง ในราคา 5,137.74 ในราคา 5,137.74 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563

14 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด, ช่าง) 32,600.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 005/2564

จ านวน 2 รายการ ในราคา 32,600.00 ในราคา 32,600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563

15 ค่าจัดซ้ือนม(โรงเรียน) ภาคเรียนที ่2/2563 216,560.96 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 006/2564

ในราคา 216,560.96 ในราคา 216,560.96 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563

16 ค่าจัดซ้ือนม(ศพด.) ต้ังแต่เดือน  ธนัวามคม 2563 - 53,676.48 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 007/2564

เดือนเมษายน 2564 ในราคา 53,676.48 ในราคา 53,676.48 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

ร้านป่าซางบรรณาคาร

ร้านพงค์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้านพงค์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์

ร้านป่าซางบรรณาคาร



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างท าอาหารว่างพร้อมเคร่ือง การประชุมแผน 375.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 014/2564

พฒันา ในราคา 7,831.20 ในราคา 7,831.20 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 3 พฤศจิกายน 2563

2 ค่าจ้างจัดสถานที่ ตกแต่งเวท ีโครงการจิตอาสา 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 015/2564

ปรับปรุงภมูทิศันแ์ละท าความสะอาดพื้นที่ ในราคา 5,000.00 ในราคา 5,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2563

3 ค่าจ้างซ่อมรถแพทย์ฉุกเฉิน หมายเลขทะเบยีน 16,171.98 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 016/2564

กฉ 4032 ล าพนู ในราคา 16,171.98 ในราคา 16,171.98 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 10 พฤศจิกายน 2563

4 ค่าจ้างซ่อมรถพยาบาล หมายเลขทะเบียน กฉ 4882 8,925.84 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 017/2564

ล าพนู ในราคา 8,925.84 ในราคา 8,925.84 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 10 พฤศจิกายน 2563

5 ค่าจ้างท าพานพุ่มวันฝนหลวง 14 พ.ย. 63 500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 018/2564

ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2563

6 ค่าจ้างท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม การประชุม 625.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 019/2564

สภา สมยัสามญั สมยัที่ 4 คร้ังที่ 1 ป ี63 ในราคา 625.00 ในราคา 625.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563

7 ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน การประชุมสภา สมัยสามัญ 2,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 020/2564

สมยัที่ 4 คร้ังที่ 1 ป ี63 ในราคา 2,000.00 ในราคา 2,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563

8 ค่าจ้างตรวจเช็ครถยนต์ หมายเลขทะเบยีน 5,320.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 021/2564

บบ 8089 ล าพนู ในราคา 5,320.00 ในราคา 5,320.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563

9 ค่าจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบยีน 10,507.40 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 022/2564

80-8123 ล าพนู ในราคา 10,507.40 ในราคา 10,507.40 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563

ร้านผิงออโต้ เซอร์วิส

หจก.ใจเจริญ หจก.ใจเจริญ

นายชัชวาล   สุยะสัก นายชัชวาล   สุยะสัก

ร้านผิงออโต้ เซอร์วิส

บจก.โตโยต้า ล้านนา บจก.โตโยต้า ล้านนา

นายประสพ   สองอุ่นใจ นายประสพ   สองอุ่นใจ

นางนงคราญ  กนัธิยะ นางนงคราญ  กนัธิยะ

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

นางนงคราญ  กนัธิยะ นางนงคราญ  กนัธิยะ

นายบญุช่วย   ไชยโยกาศ นายบญุช่วย   ไชยโยกาศ

บจก.โตโยต้า ล้านนา บจก.โตโยต้า ล้านนา

เลขที่และวันที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤศจิกายน  2563

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

วงเงินที่จะจา้ง ราคากลาง วิธีจดัจา้งล าดบัที่ งานจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจา้ง



เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

วงเงินที่จะจา้ง ราคากลาง วิธีจดัจา้งล าดบัที่ งานจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงจา้ง

10 ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาล ประจ าเดือน 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 024/2564

ธันวาคม 2563 ในราคา 8,901.20 ในราคา 8,901.20 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563

11 โครงการเสริมผิวถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 112,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 031/2564

สายไปวัดหนองจาง ม.11 ต.เหมอืงจี้ ในราคา 112,000.00 ในราคา 112,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563

12 โครงการเสริมผิวถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 237,600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 032/2564

สายบา้นปา่เปา้ ม.11 ต.เหมอืงจี้ ในราคา 327,000.00 ในราคา 327,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563

13 ค่าจา้งเหมาบุคคลปฏบิัติหน้าทีช่่วยงานสันทนาการ 37,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 033/2564

กองการศึกษา  เดือน พ.ย 63 - ม.ีค. 64 ในราคา 37,500.00 ในราคา 37,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563

14 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าทีช่่วยงานธรุการ งาน 37,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 034/2564

สาธารณสุข เดือน พ.ย 63 - ม.ีค. 64 ในราคา 37,500.00 ในราคา 37,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563

15 ค่าจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้าน 373,800.00 373,800.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 035/2564

ฝายแปน้ ม.4 ต.เหมอืงจี้ จ านวน 2 สาย ในราคา 349,800.00 ในราคา 349,800.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563

16 ค่าจ้างเหมาก าจัด เก็บ ขน ขยะมูลฝอยภายในเขต 398,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 036/2564

พื้นที่ต าบลเหมอืงจี้ เดือน ธ.ค. 63 - ม.ค. 64 ในราคา 398,000.00 ในราคา 398,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2564

ร้าน พ.ีพ.ีกอ็ปี้เทค ร้าน พ.ีพ.ีกอ็ปี้เทค

บจก.ภาคเหนอืวัสดุกอ่สร้าง

นางสาวณัฏฐ์ชรัญญ์   ศรีวิชัย นางสาวณัฏฐ์ชรัญญ์   ศรีวิชัย

หจก.บา้นตาลรีฟอร์มมิ่ง

หจก.สินทวีเคหะกจิ

บจก.ภาคเหนอืวัสดุกอ่สร้าง

บจก.ภาคเหนอืวัสดุกอ่สร้าง

หจก.บา้นตาลรีฟอร์มมิ่ง

นางสาวณัฐชา   จี้ยศกาบ

หจก.สินทวีเคหะกจิ

นางสาวณัฐชา   จี้ยศกาบ

บจก.ภาคเหนอืวัสดุกอ่สร้าง


