
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

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

 เทศบาลต าบลเหมืองจี้  จึงขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564   
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

     
 
            พันตร ี

                (ชนินทร    พุฒิเศรษฐ 
                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือใบมดี ใบเจีย 370.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 152/2564

ในราคา 370.00 ในราคา 370.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กรกฎาคม 2564

2 จัดซ้ือวัสดุส านกังาน ใช้ในงานส านกัปลัด 7,245.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 153/2564

ในราคา 7,245.00 ในราคา 7,245.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2564

3 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,565.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 154/2564

ในราคา 3,565.00 ในราคา 3,565.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2564

4 จัดซ้ือแบตเตอร่ี ส าหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน 3,589.85 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 155/2564

กฌ 4609 ล าพนู ในราคา 31,310.00 ในราคา 31,310.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2564

5 ค่าวัสดุกอ่สร้าง ใช้ในงานส านกัปลัด 360.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 156/2564

ในราคา 360.00 ในราคา 360.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กรกฎาคม 2564

6 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านว 3 รายการ 43,300.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 020/2564

ใช้งานงานผู้บริหารและกจิการสภา ในราคา 43,300.00 ในราคา 43,300.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2564

บจก.สยามนสิสัน เชียงใหม่ บจก.สยามนสิสัน เชียงใหม่

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2564

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

ล าดบัที่ งานจดัซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

นายศรีวัย    กณัทาพนัธ์ นายศรีวัย    กณัทาพนัธ์

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป

น.ส.ลลิสา   บญุเมอืง น.ส.ลลิสา   บญุเมอืง

ร้านลัคกี้ เทรดด้ิง ร้านลัคกี้ เทรดด้ิง



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 3,350.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 102/2564

80-8123 ล าพนู ในราคา 3,350.00 ในราคา 3,350.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2564

2 ค่าจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 1,284.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 103/2564

80-8123 ล าพนู ในราคา 1,284.00 ในราคา 1,284.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กรกฎาคม 2564

4 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ กองช่าง 4,030.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 107/2564

ในราคา 4,030.00 ในราคา 4,030.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2564

5 ค่าจ้างท าอาหารกลางวันการประชุมศูนย์ 2,080.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 108/2564

คนพกิาร กิจกรรมที่ 3 ในราคา 2,080.00 ในราคา 2,080.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2564

6 ค่าจ้างปรับปรุงอาคารบังคังน  าฝายพญาราช 121,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 091/2564

บ้านเหมืองจี หลวง หมู่ที่ 1 ในราคา 121,000.00 ในราคา 121,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2564

7 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏบิัติงานธุรการนายก 15,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 092/2564

เลขานุการนายก เดือน ส.ค.-ก.ย. 64 ในราคา 15,000.00 ในราคา 15,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2564

8 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏบิัติงานสันทนาการกอง 15,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 093/2564

การศึกษา เดือน ส.ค. - ก.ย 64 ในราคา 15,000.00 ในราคา 15,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2564

นางสาวสุธรินี   มูลเทพ นางสาวสุธรินี   มูลเทพ

หจก.วังตาลก่อสร้าง หจก.วังตาลก่อสร้าง

นายพษิณุ   ไชยวงค์ นายพษิณุ   ไชยวงค์

ร้านผิงออโต้เซอร์วิส

วิธีจัดจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

บจก.เอ.พ.ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอ.พ.ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน 

นางบรรจง   ฝ้ันพรม นางบรรจง   ฝ้ันพรม

หจก.45 แอร์ หจก.45 แอร์

ล าดบัที่

ร้านผิงออโต้เซอร์วิส

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2564

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จงัหวัดล าพูน

เหตผุลที่คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง
งานจัดจ้าง วงเงินที่จะจ้าง ราคากลาง

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงจ้าง


