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แบบ สขร.1

1 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 2,350.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 137/2564

ในราคา 2,350.00 ในราคา 2,350.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 2 มิถุนายน 2564

2 ค่าจัดซ้ือน้ ามันรถแบ็คโฮใช้กับเคร่ืองจักร งาน 13,317.60 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 138/2564

หมู ่6 ในราคา 13,317.60 ในราคา 13,317.60 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 7 มิถุนายน 2564

3 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน ใช้ในงานส านักปลัด 3,886.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 139/2564

ในราคา 3,886.00 ในราคา 3,886.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 10 มิถุนายน 2564

4 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว ใช้ในงานส านัก 8,310.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 140/2564

ปลัด ในราคา 8,310.00 ในราคา 8,310.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 10 มิถุนายน 2564

5 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในงานกาองการศึกษา 530.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 141/2564

ในราคา 530.00 ในราคา 530.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 มิถุนายน 2564

6 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน ใช้ในงานกองสวสัดิการ 5,155.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 142/2564

ในราคา 5,155.00 ในราคา 5,155.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 22 มิถุนายน 2564

7 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน ใช้ในงานกองช่าง 8,824.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 143/2564

ในราคา 8,824.00 ในราคา 8,824.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2564

8 ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า ใช้ในงานกองช่าง 14,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 144/2564

ในราคา 14,000.00 ในราคา 14,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2564

9 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง กองสาธารณสุข 8,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 145/2564

(เดือน ก.ค. - ก.ย. 2564) ในราคา 8,000.00 ในราคา 8,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2564

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์

วิธีจัดซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์

นายสุ่ม   ก้อนสินธุ์ นายสุ่ม   ก้อนสินธุ์

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์

ร้าน เคพี ไทอัม พร็อซเพอทิ ร้าน เคพี ไทอัม พร็อซเพอทิ

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  มิถุนายน  2564

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวดัล าพูน

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง



วิธีจัดซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

10 ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุปล๊ักไฟฟ้า ใช้ในงาน 4,600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 146/2564

ส านักปลัด ในราคา 4,600.00 ในราคา 4,600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2564

11 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบ่้าน 14 หมูบ่้าน 4,340.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 147/2564

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 ในราคา 4,340.00 ในราคา 4,340.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2564

12 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าส านักงานเทศบาล 310.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 148/2564

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 ในราคา 310.00 ในราคา 310.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2564

13 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมเพือ่บริโภคในส านักงานเทศบาล 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 149/2564

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 ในราคา ในราคา 0.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2564

14 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมเพือ่บริโภคในศพด. 3 ศูนย์ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 150/2564

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 ในราคา ในราคา 0.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2564

15 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ใช้ในงานส านักปลัด 120,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 151/2564

ประจ าเดือน ก.ค. - ก.ย. 64 ในราคา ในราคา 0.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2564

16 ค่าจัดซ้ือใบมีด หินเจีย 370.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 152/2564

ในราคา 370.00 ในราคา 370.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2564

17 ค่าจัดซ้ือนมโรงเรียน ภาคเรียนที ่1/2564 304,463.88 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 016/2564

ในราคา 304,463.88 ในราคา 304,463.88 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2564

18 ค่าจัดซ้ือนมUHT(เยยีวยา) จ านวน 10,704 กล่องๆ 74,928.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 017/2564

ละ 7 บาท (โรงเรียนและศพด.3ศูนย)์ ในราคา 74,928.00 ในราคา 74,928.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 4 มิถุนายน 2564

17 ค่าจัดซ้ือนมศพด. จ านวน 5,320 กล่อง 41,602.40 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 018/2564

(14มิ.ย.-31ต.ค.64) ในราคา 41,602.40 ในราคา 41,602.40 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 มิถุนายน 2564

18 ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ซ่อมบ้านผู้สูงอาย ุ2 ราย 77,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 019/2564

ในราคา 77,700.00 ในราคา 77,700.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 มิถุนายน 2564

หจก.ล าพูนธนวฒัน์ก่อสร้าง หจก.ล าพูนธนวฒัน์ก่อสร้าง

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

นายศรีวยั   กัณทาพันธุ์ นายศรีวยั   กัณทาพันธุ์

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์

นายหาญ   นนท์ขุนทด นายหาญ   นนท์ขุนทด

นายหาญ   นนท์ขุนทด

ร้านป่าซางบรรณาคาร

นายหาญ   นนท์ขุนทด

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

ร้านป่าซางบรรณาคาร

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างท าอาหารกลางวนั อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 4,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 093/2564

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในราคา 4,500.00 ในราคา 4,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 2 มิถุนายน 2564

2 ค่าจ้างซักผ้าปูโต๊ะ ผ้าม่าน 1,330.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 094/2564

ในราคา 1,330.00 ในราคา 1,330.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 2 มิถุนายน 2564

3 ค่าจ้างซ่อมแซมรถแพทยฉ์ุกเฉิน กฉ 4032 ลพ. 990.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 095/2564

ในราคา 990.00 ในราคา 990.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 7 มิถุนายน 2564

4 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศในห้องท างาน 2,300.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 097/2564

กองช่าง เทศบาลต าบลเหมืองจี้ ในราคา 2,300.00 ในราคา 2,300.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 17 มิถุนายน 2564

5 ค่าจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 5312 ลพ. 3,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 098/2564

ในราคา 3,500.00 ในราคา 3,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 22 มิถุนายน 2564

6 ค่าจ้างก าจัดส่ิงปฏิกูล(ดูดส้วม)ศูนยป์้องกันและ 2,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 099/2564

บรรเทาสาธารณภัย ในราคา 2,400.00 ในราคา 2,400.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2564

7 ค่าจ้างท าอาหารกลางวนั อาหารวา่งพร้อม 2,080.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 100/2564

เคร่ืองด่ืม โครงการศูนยบ์ริการคนพิการ ในราคา 2,080.00 ในราคา 2,080.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 มิถุนายน 2564

8 ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 106/2563

ประจ าเดือน กรกฎาคม  2564 ในราคา 8,199.60 ในราคา 8,199.60 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน 2563

นางบรรจง   ฝ้ันพรม นางบรรจง   ฝ้ันพรม

หจก.ซี.ซี.อิเลคทริค แอนด์ เอ็นจิเนยีร่ิง

ร้าน พี.พ.ี ก๊อปปีเ้ทค ร้าน พี.พ.ี ก๊อปปีเ้ทค

นายเฉลิมเกียรติ   เทพาค า

หจก.ซี.ซี.อิเลคทริค แอนด์ เอ็นจิเนยีร่ิง

นายคมกริช   กุณะแสงค า นายคมกริช   กุณะแสงค า

นายสามารถ  ข าสุวรรณ

ราคากลาง

นายเฉลิมเกียรติ   เทพาค า

นายสามารถ  ข าสุวรรณ

ร้าน ผิงออโต้เซอร์วสิ ร้าน ผิงออโต้เซอร์วสิ

นางรัตณา   ทุนอินทร์ นางรัตณา   ทุนอินทร์

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2564

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

ล าดับที่ งานจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะจ้าง วิธีจัดจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง


