
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

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

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

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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แบบ สขร.1

1 ตู้เหล็ก ชนิดมือจับแบบบิด จ านวน 3 หลัง 16,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 053/2564

ในราคา 16,500.00 ในราคา 16,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564

2 ตู้เหล็ก 4 ชิน้ชัก ใช้ในงานแผนทีภ่าษีและทะเบียน 27,600.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 054/2564

ทรัพยสิ์น กองคลัง ในราคา 27,600.00 ในราคา 27,600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2564

3 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในงานส านักปลัด 16,970.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 055/2564

ในราคา 16,970.00 ในราคา 16,970.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564

4 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุจ านวน 2 รายการ ใช้ใน 1,420.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 056/2564

งานส านักปลัด ในราคา 1,420.00 ในราคา 1,420.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564

5 ค่าวสัดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ ใช้ซ่อมแซม 600.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 057/2564

บอร์ดประชาสัมพันธ์ ในราคา 600.00 ในราคา 600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564

6 ค่าวสัดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ ใช้ซ่อมแซม 850.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 058/2564

ห้องน้ าเทศบาล ในราคา 850.00 ในราคา 850.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564

7 ค่าวสัดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ ใช้ซ่อมแซม 505.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 058/2564

ปัม๊น้ าเทศบาล ในราคา 505.00 ในราคา 505.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564

8 ค่าวสัดุส านักงาน จ านว 15 รายการ ใช้ในงาน 8,263.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 059/2564

กองคลัง ในราคา 8,263.00 ในราคา 8,263.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564

9 ค่าครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์เป็น 10,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 061/2564

เคร่ืองวดัความดัน จ านวน 3 ชุด ในราคา 10,500.00 ในราคา 10,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564

ร้านป่าซางอุปกรณ์การแพทย์ ร้านป่าซางอุปกรณ์การแพทย์

หจก.ล าพูนธนวฒัน์ก่อสร้าง หจก.ล าพูนธนวฒัน์ก่อสร้าง

หจก.ล าพูนธนวฒัน์ก่อสร้าง หจก.ล าพูนธนวฒัน์ก่อสร้าง

ร้าน เคพี โบนันซ่า อินเตอเนชั่น

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

หจก.สุทศัน ์เฟอร์นเิจอร์ 1962

ร้าน เคพี โบนันซ่า อินเตอเนชั่น

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

หจก.ล าพูนธนวฒัน์ก่อสร้าง หจก.ล าพูนธนวฒัน์ก่อสร้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  มกราคม  25634

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวดัล าพูน

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

หจก.สุทศัน ์เฟอร์นเิจอร์ 1962 หจก.สุทศัน ์เฟอร์นเิจอร์ 1962

หจก.สุทศัน ์เฟอร์นเิจอร์ 1962



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

10 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ ใช้ใน 29,520.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 062/2564

งานกองช่าง ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564

11 ค่าวสัดุส านักงาน ใช้ในงานกองช่าง 7,841.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 064/2564

ในราคา 2,010.00 ในราคา 2,010.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564

12 ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,650.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 067/2564

ในราคา 5,650.00 ในราคา 5,650.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564

13 ค่าวสัดุส านักงานใช้ในงานส านักปลัด 3,090.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 068/2564

ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564

14 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว ใช้ในงานส านักปลัด 3,140.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 069/2564

ในราคา 2,010.00 ในราคา 2,010.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564

15 ค่าวสัดุยานพาหนะ ยางรถกระเช้า หมายเลข 39,600.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 070/2564

80-8123 ลพ จ านวน 6 เส้น ในราคา 39,600.00 ในราคา 39,600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564

16 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว เป็นกล่องใช่เอกสาร 3,210.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 071/2564

งานส านักปลัด ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564

17 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในงานกองสาธารณสุข 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 072/2564

และส่ิงแวดล้อม ในราคา 2,010.00 ในราคา 2,010.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564

18 ค่าครุภัณฑ์โคมไฟฟ้า 5 ชุด 12,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 073/2564

ในราคา 12,500.00 ในราคา 12,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564

19 ค่าวสัดุส านักงาน กล่องเก็บเอกสารงาน 3,210.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 074/2564

งานกองคลัง ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2564

20 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์หมูบ่้าน จ านวน 14 หมูบ่้าน 3,920.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 075/2564

ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์2564 ในราคา 2,010.00 ในราคา 2,010.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564

ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี

ร้าน ป่าซางอุปกรณ์การแพทย์ ร้าน ป่าซางอุปกรณ์การแพทย์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

บจก.สหสายเหนือ หล่อยาง บจก.สหสายเหนือ หล่อยาง

ร้านลานทองพลาสติก ร้านลานทองพลาสติก

ร้าน เคพี โบนันซ่า อินเตอเนชั่น ร้าน เคพี โบนันซ่า อินเตอเนชั่น

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

ร้านลานทองพลาสติก ร้านลานทองพลาสติก

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

21 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ส าหรับส านักงานเทศบาล 280.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 076/2564

ต าบลเหมืองจี ้ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์2564 ในราคา 280.00 ในราคา 280.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564

22 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในส านักงาน 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 077/2564

เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ประจ าเดือน ก.พ. 64 ในราคา 1,670.00 ในราคา 1,670.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564

23 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในศพด. จ านวน 3 690.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 078/2564

ศูนย ์ประจ าเดือนกุมภาพันธ ์2564 ในราคา 690.00 ในราคา 690.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564

24 ค่าวสัดุก่อสร้างสนามเด็กสร้างปัญญา 170,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 009/2564

ในราคา 170,000.00 ในราคา 170,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2564

25 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ 11,200.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 010/2564

กองคลัง ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564

26 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ 24,600.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 011/2564

กองสาธารณสุข ในราคา 2,010.00 ในราคา 2,010.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

ร้าน เคพี โบนันซ่า อินเตอเนชั่น ร้าน เคพี โบนันซ่า อินเตอเนชั่น

ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง ร้าน ลัคกี ้เทรดด้ิง

บจก.ไชโย (ล าพูน) บจก.ไชโย (ล าพูน)

บจก.ไชโย (ล าพูน) บจก.ไชโย (ล าพูน)

หจก.ล าพูนธนวฒัน์ก่อสร้าง หจก.ล าพูนธนวฒัน์ก่อสร้าง



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน การประชุม 1,950.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 032/2564

ในราคา 1,950.00 ในราคา 1,950.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564

2 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ งานธุรการ ส านักปลัด 1,350.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 033/2564

ในราคา 1,350.00 ในราคา 1,350.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564

3 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล(โควิด-19) กองสาธารณสุขและ 450.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 034/2564

ส่ิงแวดล้อม ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564

4 ค่าจ้างตรวจเช็ครถพยาบาลฉุกเฉิน กฉ 4882 ลพ 4,532.52 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 035/2564

ในราคา 4,532.52 ในราคา 4,532.52 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2564

5 ค่าจ้างท าอาหารกลางวันการประชุมสภา วันที่ 25 2,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 037/2564

มกราคม 2564 ในราคา 2,000.00 ในราคา 2,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564

6 ค่าจ้างท าอาหารว่างการประชุมสภา วันที่ 25 625.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 038/2564

มกราคม 2564 ในราคา 625.00 ในราคา 625.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564

7 ค่าจ้างท าตรายาง ใช้ในงานส านักปลัด 500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 039/2564

ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564

8 ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 040/2564

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ในราคา 10,000.00 ในราคา 10,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564

9 ค่าก่อสร้างที่เติมน้ ารถดับเพลิง จ านวน 9 จุด 66,400.00 66,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 039/2564

ในเขตพืน้ที่ต าบลเหมืองจี้ ในราคา 66,400.00 ในราคา 66,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564

น.ส.อัจฉราวรรณ   ชัยชนะยานนท์น.ส.อัจฉราวรรณ   ชัยชนะยานนท์

ร้านเส้น สี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ร้านเส้น สี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

นางรัตนา   ทุนอินทร์

บจก.โตโยต้า ล้านนา

บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

งานจัดจ้าง
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นางบัวถา   เผือกใส

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2564

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
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ราคาทีเ่สนอ

10 ค่าจ้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีต พร้อมบ่อพัก 120,700.00 120,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 040/2564

คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตึง หมูท่ี่ 6 เขต 7 ในราคา 7,336.40 ในราคา 7,336.40 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564

11 ค่าจ้างก่อสร้างท านบทราย ม.5,7,9,13 จ านวน 6 83,500.00 83,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 041/2564

จุด ในราคา 83,500.00 ในราคา 83,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2564

12 ค่าจ้างเก็บ ขน ก าจัดขยะมูลฝอย ในเขตพืน้ที่เทศบาล 1,592,000.00 1,592,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 042/2564

ต าบลเหมืองจี ้ระหว่างเดือน ก.พ.-ก.ย. 64 ในราคา 1,592,000.00 ในราคา 1,592,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2564

13 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยธุรการ กองการ 15,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 043/2564

ศึกษา ต้ังแต่วันที่ 1 ก.พ.64 และ ม.ีค. 64) ในราคา 7,336.40 ในราคา 7,336.40 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564

14 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานผู้ช่วยครู ศพด.กูเ่ส้า 15,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 044/2564

ม.2 ต.เหมืองจี ้(เดือน ก.พ. - ม.ีค. 64) ในราคา 15,000.00 ในราคา 15,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564

นายธวัตร   บุญมาทองนายธวัตร   บุญมาทอง

นายดุสิต   ทุนอินทร์นายดุสิต   ทุนอินทร์

หจก.บ้านตาลรีฟอร์มมิง่ หจก.บ้านตาลรีฟอร์มมิง่

น.ส.ณัฎฐชรัญญ ์  ศรีวิชัย น.ส.ณัฎฐชรัญญ ์  ศรีวิชัย

น.ส.พจณี   มะโนชมภู น.ส.พจณี   มะโนชมภู


