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แบบ สขร.1

1 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน ใช้ในงานส านักปลัด 6,278.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 125/2564

ในราคา 6,278.00 ในราคา 6,278.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564

2 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว ใช้ในงานส านัก 4,630.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 126/2564

ปลัด ในราคา 4,630.00 ในราคา 4,630.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564

3 ค่าจัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 4,800.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 127/2564

ในราคา 4,800.00 ในราคา 4,800.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2564

4 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในงานกองคลัง 29,480.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 128/2564

ในราคา 29,480.00 ในราคา 29,480.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2564

5 ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน ใช้ในงานกองคลัง 9,262.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 129/2564

ในราคา 9,262.00 ในราคา 9,262.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2564

6 ค่าจัดซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 52,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 130/2564

ในราคา 52,000.00 ในราคา 52,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2564

7 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นโทรศัพท์ 6,590.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 131/2564

เคล่ือนที ่ส าหรับผู้อ านวยการกองคลัง ในราคา 6,590.00 ในราคา 6,590.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2564

8 ค่าจัดซ้ือวสัดุเล่ือยยนต์ จ านวน 2 รายการ 650.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 132/2564

ในราคา 650.00 ในราคา 650.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2564

9 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าหมูบ่้าน 14 หมูบ่้าน 4,200.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 133/2564

ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 ในราคา 4,200.00 ในราคา 4,200.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  พฤษภาคม  2564

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวดัล าพูน

ร้าน ป่าซางบรรณาคาร ร้าน ป่าซางบรรณาคาร

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชัน่ มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชัน่ มอลล์

บจก.ล าพูนปิโตรเลียมบจก.ล าพูนปิโตรเลียม

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชัน่ มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชัน่ มอลล์

ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

ร้านป่าซางอปุกรณ์การแพทย์ ร้านป่าซางอปุกรณ์การแพทย์

บจก.พรทิพย ์เทเลคอม บจก.พรทิพย ์เทเลคอม

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชัน่ มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชัน่ มอลล์

ร้านเกษตรยนต์อะไหล่ ร้านเกษตรยนต์อะไหล่



ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

10 ค่าจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ประจ าส านักงานเทศบาล 300.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 134/2564

ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 ในราคา 300.00 ในราคา 300.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2564

11 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในส านักงานเทศบาล 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 135/2564

ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 ในราคา ในราคา 0.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2564

12 ค่าจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับบริโภคในศพด. 3 ศูยน์ 660.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 136/2564

ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 ในราคา 660.00 ในราคา 660.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2564

13 ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก6ล้อ ติดต้ังกรงเหล็ก แบบ 1,850,000.00 1,850,000.00 e-bidding เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 015/2564

ไฮโดรลิค จ านวน 1 คัน ในราคา 1,555,000.00 ในราคา 1,555,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีe-bidding 14 พฤษภาคม 2564

ในราคา 1,770,000.00 ในราคา 1,770,000.00

ในราคา 1,610,000.00 ในราคา 1,610,000.00

นายหาญ   นนท์ขุนทด นายหาญ   นนท์ขุนทด

บจก.ทวโีชคทรัคอิควปิเมนท์ บจก.ทวโีชคทรัคอิควปิเมนท์

นายหาญ   นนท์ขุนทด นายหาญ   นนท์ขุนทด

ร้าน ป่าซางบรรณาคาร ร้าน ป่าซางบรรณาคาร

บจก.พรเลิศการช่าง บจก.พรเลิศการช่าง

หจก.เวิลด์ ทรัค ซัพพลาย แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง หจก.เวิลด์ ทรัค ซัพพลาย แอนด์ เอน็จิเนียร่ิง



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างท าอาหารกลางวนั อาหารวา่งพร้อมเคร่ือง 2,275.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 078/2564

ด่ืม การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในราคา 2,275.00 ในราคา 2,275.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2564

2 ค่าจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน 5,612.79 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 079/2564

หมายเลขทะเบียน กฉ 4882 ล าพูน ในราคา 5,612.79 ในราคา 5,612.79 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564

3 ค่าจ้างท าตรายาง จ านวน 7 รายการ ใช้ในงาน 7,620.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 080/2564

ส านักปลัด ในราคา 7,620.00 ในราคา 7,620.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564

4 ค่าจ้างท าป้ายต้ังโต๊ะชือ่-สกุล 18 อัน ผู้บริหาร 3,420.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 081/2564

และสมาชิกสภา ในราคา 3,420.00 ในราคา 3,420.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564

5 ค่าจ้างท าเบาะนัง่รถกูช้ีพกูภ้ัย หมายเลขทะเบียน 4,387.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 082/2564

นข 1795 ล าพูน ในราคา 5,773.20 ในราคา 5,773.20 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564

6 ค่าจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์งานประชา- 2,590.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 083/2564

สัมพันธ ์ ในราคา 2,590.00 ในราคา 2,590.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2564

7 ค่าจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 1,200.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 084/2564

ส านักปลัด ในราคา 1,200.00 ในราคา 1,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564

8 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ส านักปลัด 11,900.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 085/2564

ในราคา 11,900.00 ในราคา 11,900.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564

9 ค่าจ้างท าตรายาง จ านวน 1 ดวง กองช่าง 95.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 086/2564

ในราคา 95.00 ในราคา 95.00 ตามเง่ือนไขวธิ ีe-bidding 11 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2564

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

ล าดับที่ งานจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะจ้าง ราคากลาง วิธีจัดจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

นางรัตณา   ทุนอินทร์ นางรัตณา   ทุนอินทร์

บจก.โตโยต้า ล้านนา บจก.โตโยต้า ล้านนา

ร้านมหาวนัถ้วยรางวลั ร้านมหาวนัถ้วยรางวลั

ร้านเฮือนตุงคนาคร พร้ินท์ต้ิง ร้านเฮือนตุงคนาคร พร้ินท์ต้ิง

หจก.มาวิน เกรท เอ็นจิเนียร่ิง หจก.มาวิน เกรท เอ็นจิเนียร่ิง

ร้าน เคพี โบนันซ่า อนิเตอเนชั่น ร้าน เคพี โบนันซ่า อนิเตอเนชั่น

หจก.ซี.ซี อเิลคทริค แอนด์ อนิจเินียร่ิง หจก.ซี.ซี อเิลคทริค แอนด์ อนิจเินียร่ิง

ร้านมหาวนัถ้วยรางวลั ร้านมหาวนัถ้วยรางวลั

หจก.ซี.ซี อเิลคทริค แอนด์ อนิจเินียร่ิง หจก.ซี.ซี อเิลคทริค แอนด์ อนิจเินียร่ิง



ล าดับที่ งานจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะจ้าง ราคากลาง วิธีจัดจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

10 ค่าจ้างท าอาหารกลางวนั และอาหารวา่งพร้อม 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 087/2564

เคร่ืองด่ืม การประชุมสภาเทศบาล ในราคา 3,000.00 ในราคา 3,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2564

11 ค่าจ้างท าตรายาง ใช้ในงานกองคลัง 1,540.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 088/2564

ในราคา 1,540.00 ในราคา 1,540.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2564

12 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องท างาน 2,800.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 089/2564

กองคลัง ในราคา 2,800.00 ในราคา 2,800.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2564

13 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้องโถงชัน้ล่าง 2,800.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 090/2564

ส านักงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ในราคา 2,800.00 ในราคา 2,800.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2564

14 ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี ้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 092/2564

ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 ในราคา 7,367.20 ในราคา 7,367.20 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พฤษภาคม 2564

15 ค่าจ้างเสริมผิวลาดยางสายไปวดัดอยแต บ้าน 118,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 086/2564

ฝ่ังหมิน่ หมู ่7 ต.เหมืองจี้ ในราคา 118,000.00 ในราคา 118,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2564

16 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 213,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 087/2564

บ้านห้วยส้ม หมู ่5 ต.เหมืองจี้ ในราคา 213,000.00 ในราคา 213,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2564

17 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 157,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 088/2564

บ้านเหมืองจีใ้หม่ หมู ่8 ต.เหมืองจี้ ในราคา 157,000.00 ในราคา 157,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2564

18 ค่าซ่อมแซมพืน้ บ้านเหมืองจีห้ลวง หมู ่1 31,700.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 089/2564

ต.เหมืองจี้ ในราคา 31,700.00 ในราคา 31,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2564

19 ค่าจ้างก่อสร้างรางระบายน้ า วางท่อระบายน้ า 113,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 090/2564

บ้านเชตวนั หมู ่12 ต.เหมืองจี้ ในราคา 113,000.00 ในราคา 113,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2564

นางบรรจง    ฝ้ันพรม นางบรรจง    ฝ้ันพรม

ร้านมหาวนัถ้วยรางวลั ร้านมหาวนัถ้วยรางวลั

หจก.ซี.ซี อเิลคทริค แอนด์ อนิจเินียร่ิง หจก.ซี.ซี อเิลคทริค แอนด์ อนิจเินียร่ิง

หจก.ซี.ซี อเิลคทริค แอนด์ อนิจเินียร่ิง หจก.ซี.ซี อเิลคทริค แอนด์ อนิจเินียร่ิง

ร้าน พี.พ.ี ก็อปปีเ้ทค ร้าน พี.พ.ี ก็อปปีเ้ทค

หจก.บุญญพลังการโยธา หจก.บุญญพลังการโยธา

หจก.วงัตาลก่อสร้าง หจก.วงัตาลก่อสร้าง

หจก.วงัตาลก่อสร้าง หจก.วงัตาลก่อสร้าง

หจก.วงัตาลก่อสร้าง หจก.วงัตาลก่อสร้าง

นายมหัศจรรย ์  อุน่นันกาศ นายมหัศจรรย ์  อุน่นันกาศ


