
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

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

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

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

     
 
      

             (นางสาวสายสมร   ศิริษะ) 
    ปลัดเทศบาลต าบลเหมืองจี้ รักษาราชการแทน 

                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

1 ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุส านักปลัด 1,955.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 112/2564

ในราคา 1,955.00 ในราคา 1,955.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2564

2 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน เพือ่ใช้ในงานกองการศึกษา 2,316.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 113/2564

ในราคา 2,316.00 ในราคา 2,316.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 19 เมษายน 2564

3 ค่าซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ ใช้ในงาน 1,773.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 114/2564

กองสวสัดิการสังคม ในราคา 1,773.00 ในราคา 1,773.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 22 เมษายน 2564

4 ค่าจัดซ้ือวสุัวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 57,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 115/2564

(ชุด Car Set) ในราคา 31,310.00 ในราคา 31,310.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 23 เมษายน 2564

5 ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุจ านวน 5 รายการ 7,940.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 116/2564

ใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง ในราคา 7,940.00 ในราคา 7,940.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 28 เมษายน 2564

6 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงานส าหรับศูนยบ์ริการคนพิการ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 117/2564

เทศบาลต าบลเหมืองจี้ ในราคา 10,000.00 ในราคา 10,000.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 28 เมษายน 2564

7 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ใช้ในงานส านักปลัด 34,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 118/2564

ในราคา 34,400.00 ในราคา 34,400.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 30 เมษายน 2564

8 ค่าจัดซ้ือแบตเตอร่ี จ านวน 1 ลูก ส าหรับรถยต์ 2,950.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 119/2564

ทะเบียน บบ 8089 ล าพูน ในราคา 2,950.00 ในราคา 2,950.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 30 เมษายน 2564

9 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 13,130.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 120/2564

ใช้ในงานกองช่าง ในราคา 13,130.00 ในราคา 13,130.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 30 เมษายน 2564

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  เมษายน  2564

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวดัล าพูน

วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

ร้านป่าซางอุปกรณ์การแพทย์ ร้านป่าซางอุปกรณ์การแพทย์

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์

ร้าน เคพี ไทอัม พร็อซเพอทิ ร้าน เคพี ไทอัม พร็อซเพอทิ

ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

ร้าน ผิงออร์โต้เซอร์วสิ ร้าน ผิงออร์โต้เซอร์วสิ

ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย



เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือวงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

10 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ส าหรับส านักงานเทศบาล 4,340.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 121/2564

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 ในราคา 4,340.00 ในราคา 4,340.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 30 เมษายน 2564

11 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ส าหรับประจ าหมูบ่้าน 14 310.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 122/2564

หมูบ่้าน ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 ในราคา 310.00 ในราคา 310.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 30 เมษายน 2564

12 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมเพือ่บริโภคในส านักงานเทศบาล 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 123/2564

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 ในราคา 1,830.00 ในราคา 1,830.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 30 เมษายน 2564

นายหาญ   นนท์ขุนทด นายหาญ   นนท์ขุนทด

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร

ร้านป่าซางบรรณาคาร ร้านป่าซางบรรณาคาร



แบบ สขร.1

1 จ้างท าป้ายไวนิล โครงการอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 3,480.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้อง 070/2564

ในราคา 3,480.00 ในราคา 3,480.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2564

2 ค่าจ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลข 4,352.76 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้อง 071/2564

ทะเบียน กฉ 4609 ล าพูน ในราคา 4,352.76 ในราคา 4,352.76 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564

3 ค่าจ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมรถแพทย์ฉุกเฉิน 9,569.97 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้อง 072/2564

หมายเลขทะเบียน กจ 4032 ล าพูน ในราคา 9,569.97 ในราคา 9,569.97 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2564

4 ค่าจ้างท าป้ายไวนิลโครงการฉีดวัคซีน หมา-แมว 600.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้อง 073/2564

ในราคา 600.00 ในราคา 600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564

5 ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 430.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้อง 074/2564

2 คัน บธ 7164 ล าพูน และ กจ 4032 ล าพูน ในราคา 430.00 ในราคา 430.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564

6 ค่าจ้างซ่อมแซมพืน้ช ารุด บ้านเหมืองจีห้ลวง 31,700.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้อง 075/2564

หมู ่1 ในราคา 31,700.00 ในราคา 31,700.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 เมษายน 2564

7 ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อม 4,275.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้อง 076/2564

เคร่ืองด่ืม การประชุมสภาพ 3 พ.ค. 64 ในราคา 4,275.00 ในราคา 4,275.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564

8 ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้อง 077/2564

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 ในราคา 6,991.60 ในราคา 6,991.60 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2564

9 ค่าก่อสร้างโรงจอดรถงานป้องกันและบรรเทา 218,400.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้อง 082/2564

สาธารณะภัย จ านวน 2 หลัง ในราคา 218,400.00 ในราคา 218,400.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2564

ล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธีจัดจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

ร้าน พ.ีพ.ีก๊อปปีเ้ทค

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

บจก.สยามนิสสัน เชียงใหม่ บจก.สยามนิสสัน เชียงใหม่

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

น.ส.สุภาพร   สมชัยวงศ์

นายมหัศจรรย์   อุน่นันกาศ

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

บจก.โตโยต้า ลานนา บจก.โตโยต้า ลานนา

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

น.ส.สุภาพร   สมชัยวงศ์

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2564

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

วงเงินทีจ่ะจ้าง ราคากลาง

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

นายมหัศจรรย์   อุน่นันกาศ

ร้าน อูน่พเจริญการยางร้าน อูน่พเจริญการยาง

หจก.บีที เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย หจก.บีที เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย

ร้าน พ.ีพ.ีก๊อปปีเ้ทค



ล าดับที่ งานจัดจ้าง วิธีจัดจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
วงเงินทีจ่ะจ้าง ราคากลาง

10 ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ 992,000.00 992,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้อง 083/2564

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลเหมืองจี ้(ศอพส.) ในราคา 914,340.92 ในราคา 914,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564

ในราคา 917,000.00

ในราคา 970,000.00

ในราคา 988,000.00

11 ค่าปรับปรุงเวทีห้องประชุมสภาเทศบาลเทศบาล 45,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้อง 084/2564

ต าบลเหมืองจี้ ในราคา 4,397.20 ในราคา 4,397.20 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564

12 ค่าปรับปรุงห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 96,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้อง 085/2564

เทศบาลต าบลเหมืองจี้ ในราคา 96,000.00 ในราคา 96,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2564

หจก.ดอยหล่อวิศวกรรม

หจก.พชรพรร พร็อพเพอร์ต้ี

หจก.ทรัพย์ธรณี เทคนิค

บจก.เวสสุวรรณ 2019กรุ๊ป บจก.เวสสุวรรณ 2019กรุ๊ป

หจก.บีที เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย หจก.บีที เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย

หจก.บีที เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย หจก.บีที เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย


