
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

  ด้วยเทศบาลต าบลเหมืองจี้  ได้ด าเนินการจัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือน  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 2547 

  เทศบาลต าบลเหมืองจี้ จึงขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ.2565 
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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              พันตรี 

                          (ชนินทร    พุฒิเศรษฐ์) 
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แบบ สขร.1

1 ซ้ือวสัดุน้้ามันเชือ้เพลิง งานสาธารณสุข 100,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 035/2565

ต้ังแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 ในราคา ในราคา 0.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2565

2 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทยโ์ครงการ 9,060.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 036/2565

แพทยฉ์ุกเฉิน ในราคา 9,060.00 ในราคา 9,060.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2565

3 ซ้ือวสัดุน้้ามันเชือ้เพลิง งานส้านักปลัด 45,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 037/2565

เดือน มกราคม - มีนาคม 2565 ในราคา 45,000.00 ในราคา 45,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2565

4 ซ้ือวสัดุส้านักปลัด ใช้ในงานส้านักปลัด 6,631.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 038/2565

ในราคา 6,631.00 ในราคา 6,631.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2565

5 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 6,678.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 039/2565

ในราคา 6,678.00 ในราคา 6,678.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2565

6 ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ชุดตรวจ 10,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 040/2565

ATK จ้านวน 150 ชุด ในราคา 10,500.00 ในราคา 10,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2565

7 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานพาหนะ(แบตเตอร่ี) 3,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 041/2565

รถแพทยฉ์ุกเฉิน กจ 4032 ล้าพูน ในราคา 3,200.00 ในราคา 3,200.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2565

8 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น จ้านวน 1 เคร่ือง 5,990.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 042/2565

ในราคา 5,990.00 ในราคา 5,990.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2565

9 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน จ้านวน 3 58,170.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 043/2565

รายการ ใช้ในงานส้านักปลัด ในราคา 58,170.00 ในราคา 58,170.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2565

10 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ 4,300.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 044/2565

จ้านวน 1 เคร่ือง ใช้ในงานส้านักปลัด ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2565

วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง

บจก.ล้าพูนปิโตเลียม บจก.ล้าพูนปิโตเลียม

บจก.ป่าซางเมดิคอล

บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  มกราคม  2565

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวดัล าพูน

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือ
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

หจก.เอสซีซีโปรเกรสชัน่เมติคอลอิควปิเม้นท์ หจก.เอสซีซีโปรเกรสชัน่เมติคอลอิควปิเม้นท์

ร้าน เคพ ีโบนนัซ่า อนิเตอเนชั่น

บจก.สหพานิชเชียงใหม่า บจก.สหพานิชเชียงใหม่า

บจก.ป่าซางเมดิคอล

ร้าน เคพ ีโบนนัซ่า อนิเตอเนชั่น

บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี

บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี

หุา้งหุน้ส่วนจ้ากดั สุทัศน์ เฟอร์นิเจอร์1962 หุา้งหุน้ส่วนจ้ากดั สุทัศน์ เฟอร์นิเจอร์1962

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

ร้านผิงออโต้เซอร์วสิ ร้านผิงออโต้เซอร์วสิ



วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง
ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือ

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคา

ทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ทีต่กลงจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

11 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 9 รายการ 12,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 045/2565

ใช้ในงานส้านักปลัด ในราคา 2,010.00 ในราคา 2,010.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2565

12 ค่าจัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 047/2565

ชุดตรวจ ATK จ้านวน 100 ชุด ในราคา 6,000.00 ในราคา 6,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2565

13 ค่าจัดซ้ือวสัดุในการสร้างฝายชะลอน้้า 39,513.60 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 048/2565

จ้านวน 1 จุด ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2565

14 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อร้าง เป็นหินคลุก 14,200.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 049/2565

ในราคา 2,010.00 ในราคา 2,010.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2565

15 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในงานกองช่าง 11,570.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 050/2565

ในราคา 11,570.00 ในราคา 11,570.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2565

16 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง กองสวสัดิการ 1,433.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 051/2565

ในราคา 500.00 ในราคา 500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2565

หจก.ล้าพูนธนวฒัน์ก่อสร้าง หจก.ล้าพูนธนวฒัน์ก่อสร้าง

หจก.ล้าพูนธนวฒัน์ก่อสร้าง หจก.ล้าพูนธนวฒัน์ก่อสร้าง

บจก.ทรายป่าห้ารุ่งเรือง บจก.ทรายป่าห้ารุ่งเรือง

ร้านแอดไวซ์ ซัพพลาย เทรดด้ิง ร้านแอดไวซ์ ซัพพลาย เทรดด้ิง

บจก.ป่าซางเมดิคอล บจก.ป่าซางเมดิคอล

ร้านแอดไวซ์ ซัพพลาย เทรดด้ิงร้านแอดไวซ์ ซัพพลาย เทรดด้ิง



แบบ สขร.1

1 จ้างก าจัดส่ิงปฏิกูล(ดูดส้วม) 4,700.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 059/2565

ในราคา 4,700.00 ในราคา 4,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2565

2 จ้างท าป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ภาพถ่ายแผนที่ 3,600.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 060/2565

ทางอากาศแสดงเขตการปกครองของทต.เหมืองจี้ ในราคา 3,600.00 ในราคา 3,600.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2565

3 จ้างเหมาปรับเกล่ียพืน้ที่สนามกีฬาแห่งความสุข 3,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 061/2565

ของเทศบาลต าบลเหมืองจี้ ในราคา 3,500.00 ในราคา 3,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2565

4 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ส านักงานของเจ้าหน้าที่ 3,300.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 062/2565

วิเคราะห์ฯ ส านักปลัด ในราคา 3,300.00 ในราคา 3,300.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2565

5 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ยีห่้อ CHEVROLET 11,280.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 063/2565

ทะเบียน บธ 5422 ล าพูน ในราคา 11,280.00 ในราคา 11,280.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2565

6 จ้างซ่อมแซมรถยกระเช้า ISUZU ทะเบียน 20,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 064/2565

81-8123 ล าพูน ในราคา 20,000.00 ในราคา 20,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2565

7 จ้างเหมาเคร่ืองจักรกลในการโครงการสร้าง 36,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 065/2565

ฝายชะลอน้ า จ านวน 6 จุด ในราคา 36,000.00 ในราคา 36,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2565

8 จ้างท าป้ายท าเนียบสภาเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 066/2565

ในราคา 2,500.00 ในราคา 2,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มกราคม 2565

9 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ Ink Tank งานกองคลัง 1,350.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 067/2565

จ านวน 1 เคร่ือง ในราคา 1,350.00 ในราคา 1,350.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มกราคม 2565

บจก.เอ พ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

นายชัยพร   ไวยวงค์

ร้านผิงออโต้เซอร์วิส

ร้านเส้น สี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2565

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง
ราคากลางวงเงินทีจ่ะจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
ล าดับที่

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

วิธีจัดจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
งานจัดจ้าง

ร้านเส้น สี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

หจก.วังตาลก่อสร้างหจก.วังตาลก่อสร้าง

ร้านเส้น สี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

ร้านแอดไวซ์ ซัพพลาย เทรดด้ิงร้านแอดไวซ์ ซัพพลาย เทรดด้ิง

ร้านผิงออโต้เซอร์วิส

นายคมกริช กุณะแสงค านายคมกริช กุณะแสงค า

นายณรงค์   แจ้ใจนายณรงค์   แจ้ใจ

นายชัยพร   ไวยวงค์

บจก.เอ พ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน

ร้านเส้น สี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง
ราคากลางวงเงินทีจ่ะจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
ล าดับที่ วิธีจัดจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ
งานจัดจ้าง

10 จ้างซ่อมรถยนต์ ยีห่้อ MISUBISHI ทะเบียน กข 4,100.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 068/2565

5312 ล าพูน ในราคา 7,336.40 ในราคา 7,336.40 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2565

11 จ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 069/2565

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ในราคา 7,036.32 ในราคา 7,036.32 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2565

6 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานหลักประกันสุขภาพ 22,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 047/2565

และงานบริการสาธารณสุขอืน่ๆ ม.ค. - ม.ีค. 65 ในราคา 22,500.00 ในราคา 22,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2565

7 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานก าจัด จัดเก็บขยะ 27,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 048/2565

มูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลเหมืองจี ้ม.ค.-ม.ีค. 65 ในราคา 27,000.00 ในราคา 27,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2565

8 จ้างติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับ 350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 049/2565

ประปาหมูบ่้าน บ้านป่าตองหลวง ม.13 ในราคา 350,000.00 ในราคา 350,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2565

9 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานก าจัด จัดเก็บขยะ 18,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 050/2565

มูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลเหมืองจี ้ม.ค.-ก.พ. 65 ในราคา 18,000.00 ในราคา 18,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2565

10 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน 539,000.00 594,000.00 คัดเลือก เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 051/2565

หนองจางเชือ่มบ้านฝายแป้น ม. 11เชือ่ม ม.4 ในราคา 539,000.00 ในราคา 539,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีคัดเลือก 28 มกราคม 2565

ในราคา 594,000.00

ในราคา 632,000.00

11 จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านป่าห้า 400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 052/2565

หมู ่14 ต.เหมืองจี้ ในราคา 7,036.32 ในราคา 7,036.32 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2565

11 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานคนงานกองช่าง 22,500.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทุกต้อง 053/2565

ต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2565 ในราคา 7,036.32 ในราคา 7,036.32 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2565

หจก.บีที เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย หจก.บีที เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ ซัพพลาย

นายอนุพงศ์   พรมหลาน นายอนุพงศ์   พรมหลาน

นายสมบัติ   โพธิพฤกษ์ นายสมบัติ   โพธิพฤกษ์

หจก.เอก-ศุภฤกษ์ก่อสร้าง

หจก.วังตาลก่อสร้าง หจก.วังตาลก่อสร้าง

หจก.ล าพูน เค เอส พี

น.ส.ปุญญสิา   สิทธิตัน น.ส.ปุญญสิา   สิทธิตัน

นายปภาสุต   ก้อนสินธุ์ นายปภาสุต   ก้อนสินธุ์

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

ร้ายผิงออโต้เซอร์วิสร้ายผิงออโต้เซอร์วิส

ร้านพี.พ.ีก็อปปีเ้ทคร้านพี.พ.ีก็อปปีเ้ทค


