
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 ด้วยเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ได้ด าเนินการจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน  
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 
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 เทศบาลต าบลเหมืองจี้  จึงขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ. 2564   
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แบบ สขร.1

1 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ใช้ในงานกองช่าง 26,900.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 169/2564

ในราคา 26,900.00 ในราคา 26,900.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 2 กนัยายน 2564

2 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน ใช้ในงานกองช่าง 5,936.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 170/2564

ในราคา 28,803.45 ในราคา 28,803.45 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 6 กนัยายน 2564

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 171/2564

ในราคา 50,000.00 ในราคา 50,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 6 กนัยายน 2564

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน กล่องเกบ็เอกสาร 1,605.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 172/2564

งานกองช่าง ในราคา 1,605.00 ในราคา 1,605.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 กนัยายน 2564

5 ค่าจัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 13 รายการ 1,149.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 173/2564

ในราคา 1,149.00 ในราคา 1,149.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 กนัยายน 2564

6 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน ใช้ในงานส านกัปลัด 2,925.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 174/2564

ในราคา 2,925.00 ในราคา 2,925.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 กนัยายน 2564

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านกังาน จ านวน 8 รายการ 5,422.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 175/2564

ใช้ในงานส านกัปลัด ในราคา 5,422.00 ในราคา 5,422.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 กนัยายน 2564

8 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้า้นงานครัว จ านวน 1 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 176/2564

รายการ ในราคา 2,136.38 ในราคา 2,136.38 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 9 กนัยายน 2564

9 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยะ จ านวน 1 2,400.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 177/2564

รายการ ใช้ในงานกองช่าง ในราคา 2,150.00 ในราคา 2,150.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 13 กนัยายน 2564

หจก.จิรภทัรการไฟฟา้ หจก.จิรภทัรการไฟฟา้

ร้านลานทองพลาสติก ร้านลานทองพลาสติก

บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์

บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์

ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ
รายชื่อผู้เสนอราคาและ  

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

หจก.ล าพนูธนวัฒนก์อ่สร้าง

ร้านป่าซางอุปกรณ์การแพทย์ ร้านป่าซางอุปกรณ์การแพทย์

บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี

เลขที่และวันที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์

บจก.โมเดิร์นเอด็ดูเคชั่นมอลล์

บจก.ศิวดล สเตชั่นเนอร่ี

หจก.ล าพนูธนวัฒนก์อ่สร้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดอืน  กันยายน  2564

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

ล าดบั

ที่
งานจดัซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ

เหตผุลที่คัดเลอืกโดย

สรุป



ราคากลาง วิธีจดัซ้ือ
รายชื่อผู้เสนอราคาและ  

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

เลขที่และวันที่ของ

สญัญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

ล าดบั

ที่
งานจดัซ้ือ วงเงินที่จะซ้ือ

เหตผุลที่คัดเลอืกโดย

สรุป

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 1 รายการ 650.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 178/2564

ใช้ในงานกองช่าง ในราคา 980.00 ในราคา 980.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 กนัยายน 2564

11 ค่าจัดซ้ือกระจกโค้ง จ านวน 15 อนั 27,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 179/2564

ในราคา 27,000.00 ในราคา 27,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 กนัยายน 2564

12 ค่าจัดซ้ือแบตเตอร่ี จ านวน 1 ลูก ส าหรับ 2,900.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 180/2564

รถยนต์หมายเลขทะเบยีน นข 2412 ล าพนู ในราคา 2,900.00 ในราคา 2,900.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 16 กนัยายน 2564

13 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ใช้ในงานส านกั 22,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มคุีณสมบติัทกุต้อง 181/2564

ปลัด ในราคา 22,700.00 ในราคา 22,700.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 20 กนัยายน 2564

ร้านผิงออโต้ เซอร์วิส ร้านผิงออโต้ เซอร์วิส

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

ร้านมหาเทวีดับเพลิง ร้านมหาเทวีดับเพลิง

หจก.จิรภทัรการไฟฟา้ หจก.จิรภทัรการไฟฟา้



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างซ่อมแซมโน้ตบุ๊คส์ งานส านักปลัด 3,100.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 134/2564

ในราคา 3,100.00 ในราคา 3,100.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2564

2 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 14 ผืน 2,520.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 135/2564

ในราคา 2,520.00 ในราคา 2,520.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กันยายน 2564

3 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองขยายเสียง กองช่าง 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 136/2564

ในราคา 3,000.00 ในราคา 3,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กันยายน 2564

4 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 470.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 137/2564

ในราคา 470.00 ในราคา 470.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2564

5 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี 5,820.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 138/2564

2565 ในราคา 5,820.00 ในราคา 5,820.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2564

6 ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน การประชุมสภา 2,310.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 139/2564

24 ก.ย. 2564 ในราคา 2,310.00 ในราคา 2,310.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2564

7 ค่าจ้างท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม การประชุม 750.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 140/2564

สภาพ 24 ก.ย. 2564 ในราคา 750.00 ในราคา 750.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2564

8 โครงการวางท่อระบายน้ า บ้านกู่เส้า หมู่ที่ 2 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 102/2564

ต.เหมืองจี้ ในราคา 75,000.00 ในราคา 75,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2564

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสันธง 350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 103/2564

บ้านปงชัย หมู่ที่ 3 ต.เหมืองจี้ ในราคา 350,000.00 ในราคา 350,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2564

10 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 7 คน 698,000.00 700,000.00 คัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 104/2564

ในราคา 700,000.00 ในราคา 698,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2564

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง

ร้านโบสซาวด์

ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

นายศรีวัย   กัณทาพันธ์

ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ร้าน เคพี โบนันซ่า อนิเตอร์เนชั่น

วิธีจัดจ้าง

นายศรีวัย   กัณทาพันธ์

นางรัตณา   ทุนอินทร์

ร้าน พี.พี.ก็อปปี้เทค ร้าน พ.ีพ.ีก็อปปี้เทค

ร้านโบสซาวด์

นายชัยวาล    สุยะสัก

ร้าน เคพี โบนันซ่า อนิเตอร์เนชั่น

นายชัยวาล    สุยะสัก

นางรัตณา   ทุนอินทร์

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  2564

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

ล าดับที่ งานจัดจ้าง วงเงินที่จะจ้าง

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
ราคากลาง

นายจ านงค์   จี้มูล นายจ านงค์   จี้มูล

หจก.ล าพูน เค เอส พี หจก.ล าพูน เค เอส พี

หจก.ต้ันอ้ายวิศกรรม หจก.วังตาลก่อสร้าง



ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ
วิธีจัดจ้างล าดับที่ งานจัดจ้าง วงเงินที่จะจ้าง

เลขที่และวันที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
ราคากลาง

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

ในราคา 698,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

ในราคา 701,900.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

11 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 11 คน 800,000.00 800,000.00 คัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 105/2564

ในราคา 800,000.00 ในราคา 800,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กันยายน 2564

หจก.วังตาลก่อสร้าง

หจก.ล าพูน เค เอส พี

หจก.วังตาลก่อสร้าง หจก.วังตาลก่อสร้าง


