
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

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

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

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

        ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

     
 
              พันตรี 

                          (ชนินทร    พุฒิเศรษฐ์) 
                                                                       นายกเทศมนตรีต าบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

1 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา 1,750.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 052/2565

ในราคา 1,750.00 ในราคา 1,750.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 4 กุมภาพันธ ์2565

2 ค่าวสัดุส าหรับใช้ในโครงการประชาคม 375.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 053/2565

ในราคา 375.00 ในราคา 375.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 4 กุมภาพันธ ์2565

3 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 13,950.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 054/2565

ใช้ในส านักปลัด ในราคา 13,950.00 ในราคา 13,950.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 4 กุมภาพันธ ์2565

4 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 รายการ 33,380.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 055/2565

ใช้ในงานกองคลัง ในราคา 33,380.00 ในราคา 33,380.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 4 กุมภาพันธ ์2565

5 ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุจ านวน 23 รายการ 31,969.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 056/2565

ใช้ในงานกองช่าง ในราคา 31,969.00 ในราคา 31,969.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 7 กุมภาพันธ ์2565

6 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว ใช้ในงาน 7,538.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 057/2565

กองการศึกษา ในราคา 7,538.00 ในราคา 7,538.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 9 กุมภาพันธ ์2565

7 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว ถังขยะ 3,720.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 058/2565

ใช้ในศพด.3ศูนย์ ในราคา 3,720.00 ในราคา 3,720.00 ตามเง่ือนไขวธิตีกลงราคา 9 กุมภาพันธ ์2565

11 ค่าจัดซ้ือสายยางฉีดน้ า 1,950.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 060/2565

ในราคา 2,010.00 ในราคา 2,010.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ ์2565

12 ค่าจัดซ้ือแบบพิมพ์ ส าหรับใช้ในงานกองคลัง 30,318.00 เฉพาะเจาะจง เปน็ผู้มีคุณสมบติัทกุต้อง 061/2565

ในราคา 30,318.00 ในราคา 30,318.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ ์2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2565

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวดัล าพูน

ร้านลานทองพลาสติก

โรงพิมพ์อาสา รักษาดินแดนกรมส่งเสริม

ล าดับที่

บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี

ร้านแอดไวซ์ ซัพพลาย เทรดด้ิง

หจก.ล าพูนธนวฒัน์ก่อกสร้าง หจก.ล าพูนธนวฒัน์ก่อกสร้าง

โรงพิมพ์อาสา รักษาดินแดนกรมส่งเสริม

งานจัดซ้ือ
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

ร้านแอดไวซ์ ซัพพลาย เทรดด้ิง

วิธีจัดซ้ือ

ร้านแอดไวซ์ ซัพพลาย เทรดด้ิง

วงเงนิทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง

ร้านแอดไวซ์ ซัพพลาย เทรดด้ิง

บจก.ศิวดล สเตชัน่เนอร่ี

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

ร้านแอดไวซ์ ซัพพลาย เทรดด้ิง

ร้านแอดไวซ์ ซัพพลาย เทรดด้ิง

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์

ร้านลานทองพลาสติก

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชั่น มอลล์



แบบ สขร.1

1 จ้างซักผ้าฉากส าหรับตกแต่ง 740.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้อง 070/2565

ในราคา 740.00 ในราคา 740.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 3 กมุภาพนัธ์ 2565

2 จ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชาคม 17,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้อง 071/2565

จ านวน 14 หมู่บา้น ในราคา 17,500.00 ในราคา 17,500.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 4 กมุภาพนัธ์ 2565

3 จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถตู้ ทะเบยีน 4,002.87 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้อง 072/2565

นข 2412 ล าพนู ในราคา 4,002.87 ในราคา 4,002.87 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 8 กมุภาพนัธ์ 2565

4 จ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ผลการประเมนิ 8,640.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้อง 073/2565

คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในราคา 8,640.00 ในราคา 8,640.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 15 กมุภาพนัธ์ 2565

5 จ้างก าจัดส่ิงปฏกิลู(ดูดส้วม) 1,600.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้อง 074/2565

ในราคา 1,600.00 ในราคา 1,600.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 21 กมุภาพนัธ์ 2565

6 จ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมสภา 750.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้อง 075/2565

เทศบาลต าบลเหมอืงจี้ ในราคา 750.00 ในราคา 750.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 25 กมุภาพนัธ์ 2565

7 จ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมอืงจี้ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้อง 076/2565

ประจ าเดือน มนีาคม 2565 ในราคา ในราคา 0.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 28 กมุภาพนัธ์ 2565

8 จ้างกอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น แบบบาดาล 2,469,000.00 2,805,979.65 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้อง 053/2565

ขนาดใหญ่ บา้นเหมอืงจี้หลวง หมู่ที่ 1 ในราคา 2,464,000.00 ในราคา 2,460,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีคัดเลือก 3 กมุภาพนัธ์ 2565

เฉพาะเจาะจง

ในราคา 2,460,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายคมกริช   กณุะแสงค า

นางรัตณา  ทนุอนิทร์ นางรัตณา  ทนุอนิทร์

ร้านพ.ีพ.ีกอ๊ปปี้เทค ร้านพ.ีพ.ีกอ๊ปปี้เทค

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

น.ส.ยุพนิ   กายทวรรณ์ น.ส.ยุพนิ   กายทวรรณ์

นางนงคราญ   กนัธิย

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

นางนงคราญ   กนัธิย

บจก.โตโยต้าล้านนา บจก.โตโยต้าล้านนา

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง

สรปุผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดอืน  กุมภาพันธ์  2565

ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมอืงจี้  อ าเภอเมอืง  จังหวัดล าพูน

วงเงินที่จะจา้ง ราคากลาง

นายคมกริช   กณุะแสงค า

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป
ล าดบัที่ งานจดัจา้ง วิธีจดัจา้ง

หจก.อทุยัโยธา

หจก.คุณยศยิ่งกอ่สร้าง บจก.บ้านทิพย ์คอนสตรัคชัน่

บจก.บ้านทิพย ์คอนสตรัคชัน่



รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและ

ราคาที่ตกลงจา้ง

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรอืข้อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ้าง
วงเงินที่จะจา้ง ราคากลาง

เหตผุลที่คัดเลอืก

โดยสรุป
ล าดบัที่ งานจดัจา้ง วิธีจดัจา้ง

ในราคา 2,805,000.00

9 จ้างต่อเติมอาคารส านกังานเทศบาลต าบล 300,000.00 297,700.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มคุีณสมบัติทุกต้อง 054/2565

เหมอืงจี้ ในราคา 300,000.00 ในราคา 300,000.00 ตามเง่ือนไขวธิเีฉพาะเจาะจง 14 กมุภาพนัธ์ 2565

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


