
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

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

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

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

     
 
      

             (นางสาวสายสมร   ศิริษะ) 
    ปลัดเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ปฏิบัติหน้าที่ 

                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



แบบ สขร.1

1 ค่าวสัดุอุปกรณ์โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภาฯ และ 1,686.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 079/2564

นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเหมืองจี ้ปี 2564 ในราคา 1,686.00 ในราคา 1,686.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 9 กุมภาพันธ ์2564

2 ค่าวสัดุส านักงานใช้ในงานส านักปลัด 4,870.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 080/2564

ในราคา 4,870.00 ในราคา 4,870.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 9 กุมภาพันธ ์2564

3 ค่าจัดซ้ือกระดาษต่าเนือ่ง ใช้ในโครงการเลือกต้ัง 11,897.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 081/2564

สมาชิกสภาฯ และนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ ในราคา 11,897.00 ในราคา 11,897.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 15 กุมภาพันธ ์2564

4 ค่าจัดซ้ือชุดปฏิบัติการการแพทยฉ์ุกเฉิน ส าหรับ 25,200.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 082/2564

เจ้าหน้าทีป่้องกันฯ ในราคา 25,200.00 ในราคา 25,200.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 17 กุมภาพันธ ์2564

5 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในงานกองคลัง 21,995.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 083/2564

ในราคา 21,995.00 ในราคา 21,995.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 17 กุมภาพันธ ์2564

6 ค่าจัดซ้ือหมึกผงส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร 9,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 084/2564

ในราคา 9,000.00 ในราคา 9,000.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 18 กุมภาพันธ ์2564

7 ค่าวสัดุอุปกรณ์โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภาฯ และ 2,596.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 085/2564

นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี ้ปี 2564 ในราคา 2,596.00 ในราคา 2,596.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 19 กุมภาพันธ ์2564

8 ค่าจัดซ้ือแบบพิมพ์ จ านวน 3 รายการ 1,530.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 086/2564

ในราคา 1,530.00 ในราคา 1,530.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 23 กุมภาพันธ ์2564

11 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์หมูบ่้าน จ านวน 14 หมูบ่้าน 4,340.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 087/2564

ประจ าเดือน มีนาคม 2564 ในราคา 2,010.00 ในราคา 2,010.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ ์2564

ร้าน เคพี โบนันซ่า อินเตอเนชั่น

หจก.นอร์ทเทิร์น โอ เอ มาร์เก็ตต้ิง

บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี

ร้าน เคพี โบนันซ่า อินเตอเนชั่น

หจก.นอร์ทเทิร์น โอ เอ มาร์เก็ตต้ิง

โรงพิมพ์อาสา รักษาดินแดน

ราคากลาง

ร้านกุณทิราภัณฑ์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

ร้านกุณทิราภัณฑ์

บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

งานจัดซ้ือ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี

วิธีจัดซ้ือ

โรงพิมพ์อาสา รักษาดินแดน

วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวดัล าพูน

บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี

โรงพิมพ์อาสา รักษาดินแดน

ล าดับที่

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

โรงพิมพ์อาสา รักษาดินแดน



ราคากลาง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง
งานจัดซ้ือ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
วิธีจัดซ้ือวงเงนิทีจ่ะซ้ือล าดับที่

12 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ส าหรับส านักงานเทศบาล 310.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 088/2564

ต าบลเหมืองจี ้ประจ าเดือน มีนาคม 2564 ในราคา 310.00 ในราคา 310.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ ์2564

10 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในส านักงาน 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 089/2564

เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ประจ าเดือน มี.ค. 64 ในราคา 2,670.00 ในราคา 2,670.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ ์2564

11 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในศพด. จ านวน 3 1,110.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 090/2564

ศูนย ์ประจ าเดือน มีนาคม 2564 ในราคา 1,110.00 ในราคา 1,110.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ ์2564

12 ค่าจัดซ้ือแบบพิมพ์ เป็นบัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาฯ 22,200.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 091/2564

และนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี ้ปี 2564 ในราคา 22,200.00 ในราคา 22,200.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ ์2564

13 ค่าจัดซ้ือกระจกโค้ง จ านวน 18 ชุด 75,600.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 012/2564

ในราคา 75,600.00 ในราคา 75,600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ ์2564

ร้านป่าซางบรรณาคาร

บจก.ไชโย (ล าพูน) บจก.ไชโย (ล าพูน)

ร้านป่าซางบรรณาคาร

บจก.ไชโย (ล าพูน) บจก.ไชโย (ล าพูน)

โรงพิมพ์อาสา รักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสา รักษาดินแดน

หกจ.โฟรสตาร์ โอเอ หกจ.โฟรสตาร์ โอเอ



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ศูนย์ประสานเลือกต้ัง 5,250.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 042/2564

ในราคา 5,250.00 ในราคา 5,250.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 3 กมุภาพนัธ์ 2564

2 ค่าจ้างท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์การเลือกต้ังสมาชิก 89,600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 043/2564

สภาฯและนายกเทศมนตรีต าบลเหมอืงจี้ ในราคา 89,600.00 ในราคา 89,600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 3 กมุภาพนัธ์ 2564

3 ค่าจ้างท าคู่มอืการเลือกต้ังสมาชิกสภาฯ และนายก 54,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 044/2564

เทศมนตรีต าบลเหมอืงจี้ ในราคา 54,000.00 ในราคา 54,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 4 กมุภาพนัธ์ 2564

4 ค่าจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบยีน 240.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 045/2564

กรจ 23 ล าพนู ในราคา 240.00 ในราคา 240.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 19 กมุภาพนัธ์ 2564

5 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองพมิพ ์HP Offcejet 7110 800.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 046/2564

ในราคา 800.00 ในราคา 800.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 19 กมุภาพนัธ์ 2564

6 ค่าจ้างท าปา้ยรณรงค์การเลือกต้ังสมาชิกสภาฯ และ 14,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 047/2564

นายกเทศมนตรีต าบลเหมอืงจี้ ในราคา 5,942.60 ในราคา 5,942.60 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 22 กมุภาพนัธ์ 2564

7 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองพมิพง์านประชาสัมพนัธ์ ส านกั 2,590.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 048/2564

ปลัด ในราคา 2,590.00 ในราคา 2,590.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 กมุภาพนัธ์ 2564

8 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน มนีาคม 2564 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 049/2564

ในราคา 10,000.00 ในราคา 10,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 กมุภาพนัธ์ 2564

9 ค่าจ้างเหมาบคุคลปฏบิติังานครูผู้ช่วย ศพด.เหมอืงจี้ 7,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 045/2564

ประจ าเดือน มนีาคม 2564 ในราคา 7,500.00 ในราคา 7,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 กมุภาพนัธ์ 2564

น.ส.กาญจนา   ค าวังพฤกษ์ น.ส.กาญจนา   ค าวังพฤกษ์

ร้าน จิจิ ดีไซน์

ร้าน พเีอน็ มเีดีย ร้าน พเีอน็ มเีดีย

บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

งานจดัจา้ง วิธีจดัจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

นายศรีวัย   กณัทาพนัธ์

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

ร้าน จิจิ ดีไซน์

นายศรีวัย   กณัทาพนัธ์

ร้าน พ.ีพ.ีกอ๊ปปี้เทค ร้าน พ.ีพ.ีกอ๊ปปี้เทค

เลขที่และวันที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์  2564

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

วงเงินที่จะจา้ง ราคากลาง

บจก.เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป
ล าดบัที่


