
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

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

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

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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แบบ สขร.1

1 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 14 รายการ ใช้ในงานส านัก 2,933.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 032/2564

ปลัด ในราคา 2,933.00 ในราคา 2,933.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 1 ธนัวาคม 2563

2 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 4,345.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 033/2564

ในราคา 4,345.00 ในราคา 4,345.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 ธนัวาคม 2563

3 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 25 รายการ 12,432.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 034/2564

ในราคา 12,432.00 ในราคา 12,432.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 ธนัวาคม 2563

4 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์จ านวน 3 16,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 035/2564

รายการ ในราคา 16,000.00 ในราคา 16,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 ธนัวาคม 2563

5 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้า ใช้ในงานกองช่าง 26,175.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 036/2564

ในราคา 26,175.00 ในราคา 26,175.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 15 ธนัวาคม 2563

6 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในงานกองคลัง 20,230.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 037/2564

ในราคา 20,230.00 ในราคา 20,230.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 ธนัวาคม 2563

7 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ 4,434.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 040/2564

ในราคา 4,434.00 ในราคา 4,434.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 ธนัวาคม 2563

8 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 44 รายการ 14,875.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 042/2564

ในราคา 14,875.00 ในราคา 14,875.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 17 ธนัวาคม 2563

9 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 11 รายการ 2,691.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 043/2564

ในราคา 119,445.68 ในราคา 119,445.68 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 22 ธนัวาคม 2563

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  ธันวาคม  2563

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวดัล าพูน

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

ร้านป่าซางอุปกรณ์การแพทย์ ร้านป่าซางอุปกรณ์การแพทย์

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

ร้านมอญ บริการ

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

ราคากลาง

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ร้านมอญ บริการ

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

วงเงนิทีจ่ะซ้ือล าดับที่ งานจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง
ราคากลาง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

10 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุจ านวน 2 รายการ 1,730.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 044/2564

ในราคา 4,317.60 ในราคา 4,317.60 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 23 ธนัวาคม 2563

11 จัดซ้อน้ ามันเชือ้เพลิง กองสาธารณสุข 8,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 045/2564

ในราคา 119,445.68 ในราคา 119,445.68 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 ธนัวาคม 2563

12 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบ่้าน จ านวน 14 หมู่ 4,340.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 046/2564

บ้าน ประจ าเดือน มกราคม 2564 ในราคา 4,340.00 ในราคา 4,340.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 27 ธนัวาคม 2562

13 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าส านักงานเทศบาลต าบล 310.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 59/2563

เหมืองจี ้ประจ าเดือน มกราคม 2564 ในราคา 310.00 ในราคา 310.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 27 ธนัวาคม 2562

14 จัดซ้ือน้ าด่ืมเพือ่บริโภคในส านักงานเทศบาลต าบล 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 60/2563

เหมืองจี ้ประจ าเดือน มกราคม 2564 ในราคา 2,260.00 ในราคา 2,260.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 27 ธนัวาคม 2562

15 จัดซ้ือน้ าด่ืมเพือ่บริโภคในศพด. จ านวน 3 ศูนย์ 360.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 61/2563

ประจ าเดือน มกราคม 2564 ในราคา 360.00 ในราคา 360.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 27 ธนัวาคม 2562

16 จัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ใช้ในงานส านักปลัด ต้ังแต่ 120,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 62/2563

เดือน ม.ค. - มี.ค. 64 ในราคา 81,206.81 ในราคา 81,206.81 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 27 ธนัวาคม 2562

17 ค่าจัดซ้ือDLTV ส าหรับศพด.กูเ่ส้า 28,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 008/2564

ในราคา 28,000.00 ในราคา 28,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 2 ธนัวาคม 2563

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

บจก.ไอเดียเอ็นจิเนยีร่ิง ออโต้เมชัน่ ซิสเต็ม บจก.ไอเดียเอ็นจิเนยีร่ิง ออโต้เมชัน่ ซิสเต็ม

บจก.ไชโย (ล าพูน) บจก.ไชโย (ล าพูน)

บจก.ไชโย (ล าพูน) บจก.ไชโย (ล าพูน)

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม บจก.ล าพูนปิโตรเลียม



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างท าตรายาง จ านวน 5 ราย งานส านักปลัด 1,210.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 025/2564

ในราคา 1,210.00 ในราคา 1,210.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2563

2 ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ งานวิเคราะห์นโยบายฯ 950.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 026/2564

ส านักปลัด ในราคา 950.00 ในราคา 950.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563

3 ค่าจ้างท าป้ายการช าระภาษี ประจ าปี 2564 7,725.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 026/2564

ในราคา 7,725.00 ในราคา 7,725.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563

4 ค่าจ้างจัดสถานที่พร้อมเคร่ืองเสียง โครงการจัดงาน 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 027/2564

ประเพณีรุกขมูลกรรม ประจ าปี 2564 ในราคา 10,000.00 ในราคา 10,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563

5 ค้างซ่อมป้ายไฟสามเหล่ียมหยุดตรวจ 1,400.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 029/2564

ในราคา 1,400.00 ในราคา 1,400.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธันวาคม 2563

6 ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 030/2564

ประจ าเดือน มกราคา 2564 ในราคา 6,729.20 ในราคา 6,729.20 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2563

7 ค่าจ้างติดต้ังท่อเมนประปา หมู ่4 ต.เหมืองจี้ 127,000.00 127,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 037/2564

ในราคา 127,000.00 ในราคา 127,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธันวาคม 2563

8 ค่าจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางสายบ้านเหมืองจีห้ลวง 1,300,500.00 1,300,500.00 e-bidding เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 038/2564

ม.1 ต.เหมืองจี ้เชือ่มบ้านฉางข้าวน้อย ม.4 ต.ป่าซาง ในราคา 950,000.00 ในราคา 780,000.00 ตามเง่ือนไขวธิeี-bidding 9 ธันวาคม 2563

ในราคา 835,000.00

ร้าน พ.ีพ.ีก๊อปปีเ้ทค

ร้านเส้น สี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม  2563

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

ร้านมหาวันถ้วยรางวัล ร้านมหาวันถ้วยรางวัล

วงเงินทีจ่ะจ้าง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุปวิธีจัดจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดจ้าง

ร้าน บี เอ็น คอมพิวเตอร์ ร้าน บี เอ็น คอมพิวเตอร์

ราคากลาง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

หจก.ล าธาร คอนสตรัคชัน่ หจก.รุ่งโพธิ ์สลิตา

บจก.อินเตอร์แม็กซ์เอเชีย

ร้าน พ.ีพ.ีก๊อปปีเ้ทค

บจก.อินเตอร์แม็กซ์เอเชีย

ร้านเส้น สี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

นางฟองจันทร์   กุณวาริน

นายประดิษฐ์   โพธาฯรี นายประดิษฐ์   โพธาฯรี

นางฟองจันทร์   กุณวาริน

หจก.เชียงใหม่ส าราญ การโยธา



วงเงินทีจ่ะจ้าง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุปวิธีจัดจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดจ้าง ราคากลาง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

ในราคา 860,000.00

ในราคา 950,000.00

ในราคา 880,200.00

ในราคา 800,000.00

ในราคา 830,000.00

ในราคา 843,400.00

ในราคา 1,097,000.00

ในราคา 1,044,000.00

ในราคา 919,000.00

ในราคา 1,070,000.00

ในราคา 809,000.00

บจก.เชียงใหม่ทวผีลคอนสตรัคชั่น

บจก.บลูแลนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

บจก.ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง

บจก.กาญจนาธุรกิจก่อสร้าง

บจก.วัฒนา ดีวีลอปเม้นท์

บจก.เชียงใหม่มีโชค

บจก.กอ้งพิชิต ดีไซน์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น

หจก.เอกภพก่อสร้าง

หจก.ล าพูนวันเฉลิม

หจก.กรรณ์วิริยะ

หจก.สินทวีเคหะกิจ



วงเงินทีจ่ะจ้าง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุปวิธีจัดจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดจ้าง ราคากลาง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

ในราคา 780,000.00

หจก.รุ่งโพธิ ์สลิตา


