
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

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

 เทศบาลต าบลเหมืองจี้  จึงขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564   
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้
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แบบ สขร.1

1 ค่าวัสดุส านกังาน จ านวน 12 รายการ ใช้ใน 7,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 157/2564

งานสาธารณสุข ในราคา 7,000.00 ในราคา 7,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2564

2 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับรถ 39,600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 158/2564

บรรทกุน้ า ทะเบยีน บธ 7164 ล าพนู ในราคา 39,600.00 ในราคา 39,600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2564

3 ค่าจัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ใช้ในงาน 8,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 159/2564

ส านกัปลัด ประจ าเดือน ส.ค. - ก.ย. 64 ในราคา 8,000.00 ในราคา 8,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2564

4 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ ส าหรับใช้ในงานกองคลัง 19,530.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 160/2564

ในราคา 19,530.00 ในราคา 19,530.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2564

5 ค่าวัสดุส านกังาน ใช้ในงานส านกัปลัด 3,598.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 161/2564

ในราคา 3,598.00 ในราคา 3,598.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2564

6 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 2 รายการ 4,680.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 162/2564

ส าหรับใช้ในงานส านกัปลัด ในราคา 4,680.00 ในราคา 4,680.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2564

7 ค่าวัสดุเล่ือยยนต์ จ านวน 4 รายการ 8,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 163/256

ในราคา 8,700.00 ในราคา 8,700.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2564

8 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ ส าหรับใช้ในงาน 18,510.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 164/2564

กองสวัสดิการ ในราคา 18,510.00 ในราคา 18,510.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2564

9 ค่าวัสดุส านกังาน จ านวน 8 รายการ ส าหรับ 3,743.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 165/2564

ใช้ในงานกองคลัง ในราคา 3,743.00 ในราคา 3,743.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563

10 ค่าวัสดุส านกังาน ส าหรับใช้ในงาน 1,317.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 166/2564

กองสวัสดิการ ในราคา 1,317.00 ในราคา 1,317.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2564

11 ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ ใช้ในงานกองช่าง 36,799.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 167/2564

ในราคา 36,799.00 ในราคา 36,799.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2564

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือในรอบเดอืน  สงิหาคม  2564

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จงัหวัดล าพูน

ล าดบั

ที่
งานจดัซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ

รายชื่อผู้เสนอราคาและ  

ราคาที่เสนอ

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

บจก.สหสายเหนอืหล่อยาง บจก.สหสายเหนอืหล่อยาง

ร้านเกษตรยนต์อะไหล่ ร้านเกษตรยนต์อะไหล่

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

บจก.ล าพนูปโิตเลียม บจก.ล าพนูปโิตเลียม

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

หจก.จิรภทัรการไฟฟา้ หจก.จิรภทัรการไฟฟา้

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์



ล าดบั

ที่
งานจดัซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ

รายชื่อผู้เสนอราคาและ  

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดย

สรุป

เลขที่และวันที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลง

ในการซ้ือหรือจา้ง

12 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับรถยนต์ 7,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 168/2564

กู้ชีพกู้ภยั ทะเบยีน นข 1795 ล าพนู ในราคา 7,200.00 ในราคา 7,200.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2564

นายสามารถ   จ าสุวรรณ นายสามารถ   จ าสุวรรณ



แบบ สขร.1

1 ค่าจา้งท าอาหาร อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม 4,860.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 110/2564

ประชุมหวัหน้าส่วนราชการประจ าเดือน ในราคา 4,860.00 ในราคา 4,860.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2564

2 จา้งเหมาท าอาหารกลางวนั อาหารวา่งพร้อม 2,080.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 111/2564

เคร่ืองด่ืม ประชุมศูนยค์นพกิาร กจิกรรม 4 ในราคา 2,080.00 ในราคา 2,080.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2564

3 จา้งท าบอร์ดท าเนียบสมาชิกสภาเทศบาล 2,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 112/2564

ในราคา 2,000.00 ในราคา 2,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2564

4 ค่าจา้งถา่ยเอกสารร่างเทศบญัญติังบประมาณ 4,146.25 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 113/2564

ประจ าป ี2565 ในราคา 4,146.25 ในราคา 4,146.25 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 4 สิงหาคม 2564

5 ค่าจา้งซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ งานกองช่าง 4,030.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 114/2564

ในราคา 4,030.00 ในราคา 4,030.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2564

6 ค่าจา้งซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ 856.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 125/2563

จ านวน 1 ตัว ในราคา 856.00 ในราคา 856.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563

7 ค่าจา้งซ่อมแซมกล้องวงจรปดิCCTV จ านวน 15,622.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 126/2564

5 ตัว ในราคา 15,622.00 ในราคา 15,622.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2564

8 ค่าจา้งตรวจเช็ครถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 4,758.29 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 117/2564

บย 8605 ล าพนู ในราคา 4,758.29 ในราคา 4,758.29 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2564

9 ค่าจา้งเหมาท าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง 1,950.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 118/2564

พร้อมเคร่ืองด่ืม การประชุมสภา 13 ส.ค. 64 ในราคา 1,950.00 ในราคา 1,950.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2564

10 ค่าจา้งตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศหอ้งท างาน 900.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 119/2564

รองนายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ ในราคา 8,083.20 ในราคา 8,083.20 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2564

หจก.ซีซี อิเลคทริก แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง หจก.ซีซี อิเลคทริก แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

หจก.สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย หจก.สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย

บจก.เชียงแสงมอเตอร์เซอร์วสิ บจก.เชียงแสงมอเตอร์เซอร์วสิ

นางจฬุาลักษณ์   ชมพู นางจฬุาลักษณ์   ชมพู

ร้าน พี.พ.ีกอ็ปปีเ้ทค ร้าน พี.พ.ีกอ็ปปีเ้ทค

บจก.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

หจก.สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย หจก.สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

นายชณวติร   สิทธชิัยดา นายชณวติร   สิทธชิัยดา

นางบรรจง   ฝ้ันพรม นางบรรจง   ฝ้ันพรม

ร้านเฮือนตุงคนาคร พร้ินท์ต้ิง ร้านเฮือนตุงคนาคร พร้ินท์ต้ิง

สรุปผลการด าเนินการจดัจา้งในรอบเดอืน  สงิหาคม  2564

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี ้ อ าเภอเมอืง  จงัหวัดล าพูน

ล าดบัที่ งานจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะจ้าง ราคากลาง วิธจีัดจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ะจ้าง ราคากลาง วิธจีัดจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

11 ค่าจา้งท าอาหารกลางวนั อาหารวา่งพร้อม 1,950.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 120/2564

เคร่ืองด่ืม การประชุมสภา 17 ส.ค. 64 ในราคา 1,950.00 ในราคา 1,950.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2564

12 ค่าจา้งท าอาหารกลางวนั อาหารวา่งพร้อม 2,080.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 121/2564

เคร่ืองด่ืม กจิกรรมที่ 5(ศูนยบ์ริการคนพกิาร) ในราคา 2,080.00 ในราคา 2,080.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2564

13 ค่าจา้งซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านักงาน 4,440.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 122/2564

จ านวน 2 เคร่ือง งานกองคลัง ในราคา 4,440.00 ในราคา 4,440.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2564

14 ค่าจา้งท าปา้ยสต๊ิกเกอร์รีดฟวิเจอร์บอร์ด 2,080.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 123/2564

จ านวน 2 ปา้ย ในราคา 8,083.20 ในราคา 8,083.20 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2564

15 ค่าจา้งซ่อมเคร่ืองตัดหญา้ 240.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 124/2564

ในราคา 240.00 ในราคา 240.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2564

16 ค่าจา้งท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ในการ 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 126/2564

เล้ียงรับรองการประชุมแผนพฒันา ในราคา 1,000.00 ในราคา 1,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2564

17 ค่าจา้งตรวจเช็คสภาพรถ หมายเลขทะเบยีน 4,582.81 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 127/2564

กฉ 4882 ล าพนู ในราคา 4,582.81 ในราคา 4,582.81 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2564

18 ค่าจา้งซ่อมแซมรถจกัรยานยนต์หมายเลข 500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 128/2564

ทะเบยีน กพน 988 ล าพนู ในราคา 8,083.20 ในราคา 8,083.20 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2564

19 ค่าจา้งท าอาหารกลางวนั อาหารวา่งพร้อม 1,950.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 129/2564

เคร่ืองด่ืม ประชุมสภาฯ 27 ส.ค. 64 ในราคา 1,950.00 ในราคา 1,950.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2564

20 ค่าจา้งซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 2,100.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 130/2564

นข 1795 ล าพนู ในราคา 2,100.00 ในราคา 2,100.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2564

21 ค่าจา้งท าอาหารกลางวนั อาหารวา่งพร้อม 1,950.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 131/2564

เคร่ืองด่ืม ประชุมสภาฯ 30 ส.ค. 64 ในราคา 1,950.00 ในราคา 1,950.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2564

22 ค่าจา้งซ่อมแซมรถแพทยฉ์กุเฉนิ หมายเลข 1,700.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 132/2564

ทะเบยีน กจ 4032 ล าพนู ในราคา 8,083.20 ในราคา 8,083.20 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2564
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โดยสรุป

23 ค่าจา้งถา่ยเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 133/2564

ประจ าเดือน กนัยายน 2564 ในราคา 9,269.20 ในราคา 9,269.20 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2564

24 ค่าจา้งเหมาบคุคลปฏบิติัหน้าที่ขบัรถกูช้ีพกูภ้ยั 1,890.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 005/2564

ประจ าเดือน สิงหาคม 2564 ในราคา 1,890.00 ในราคา 1,890.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2564

25 ค่าจา้งเหมาบคุคลปฏบิติัหน้าที่ช่วยงานธรุการ 2,205.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 006/2564

กองสวสัดิการ ประจ าเดือน สิงหาคม 2564 ในราคา 2,205.00 ในราคา 2,205.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2564

26 ค่ากอ่สร้างไหล่ทางคอนกรีต บา้นฝ่ังหมิ่น 90,300.00 90,300.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 094/2564

หมู่ 7 ต.เหมืองจี้ ในราคา 90,300.00 ในราคา 90,300.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2564

27 ค่าจา้งปรับปรุงซ่อมแซมศาลา บา้นหมูเปิง้ 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 096/2564

หมู่ 9 ต.เหมืองจี้ ในราคา 65,000.00 ในราคา 65,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2564

28 ค่าจา้งปรับปรุงศาลา บา้นปา่ตัน หมู่ 10 350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 097/2564

ต.เหมืองจี้ ในราคา 350,000.00 ในราคา 350,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2564

29 ค่ากอ่สร้างติดต้ังโซล่าเซลยร์ะบบประปา 350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 098/2564

บา้นเชตวนั หมู่ 12 ต.เหมืองจี้ ในราคา 349,000.00 ในราคา 349,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2564

30 ค่ากอ่สร้างอาคาร บา้นปงชัย หมู่ 3 ต.เหมืองจี้ 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 099/2564

ในราคา 360,000.00 ในราคา 360,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2564

31 ค่าจา้งเหมาบคุคลปฏบิติัหน้าที่ขบัรถกูช้ีพกูภ้ยั 7,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 100/2564

ประจ าเดือน กนัยายน 2564 ในราคา 7,500.00 ในราคา 7,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2564

32 ค่าจา้งเหมาบคุคลปฏบิติัหน้าที่ช่วยงานธรุการ 7,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 101/2564

กองสวสัดิการ ประจ าเดือน กนัยายน 2564 ในราคา 7,500.00 ในราคา 7,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2564
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