
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

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

  เทศบาลต าบลเหมืองจี้ จึงขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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              พันตรี 

                          (ชนินทร    พุฒิเศรษฐ์) 
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แบบ สขร.1

1 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน รถบรรทุก 60,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 021/2565

อเนกประสงค์ (ขยะ) งานสาธารณสุข ในราคา 60,000.00 ในราคา 60,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธนัวาคม 2564

2 ค่าจัดซ้ือวสัดุส้านักงาน ใช้ในงานส้านักปลัด 2,628.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 022/2565

ในราคา 2,628.00 ในราคา 2,628.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธนัวาคม 2564

3 ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว ใช้ในงานส้านัก 7,375.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 023/2565

ปลัด ในราคา 7,375.00 ในราคา 7,375.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธนัวาคม 2564

4 ค่าจัดซ้ือใบมีดตัดหญ้า 1,200.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 024/2565

ในราคา 1,200.00 ในราคา 1,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธนัวาคม 2564

5 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง ใช้ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 2,390.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 025/2565

เหมืองจี้ ในราคา 2,390.00 ในราคา 2,390.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธนัวาคม 2564

6 ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุภายใต้โครงการ 2,040.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 026/2565

การแพทยฉ์ุกเฉิน ในราคา 2,040.00 ในราคา 2,040.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธนัวาคม 2564

7 ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง ส้าหรับใช้ในงานกองช่าง 18,252.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 027/2565

ในราคา 18,252.00 ในราคา 18,252.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธนัวาคม 2564

8 ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในงานของ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 028/2565

กองสาธารณสุข ในราคา 10,000.00 ในราคา 10,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธนัวาคม 2564

9 ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุจ้านวน 10 รายการ 14,778.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 031/2565

ส้าหรับใช้ในงานกองช่าง ในราคา 14,778.00 ในราคา 14,778.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธนัวาคม 2564

10 ค่าจัดซ้ือวสัดุส้านักงาน ใช้ในงานกองการศึกษา 1,660.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 032/2565

ในราคา 1,660.00 ในราคา 1,660.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธนัวาคม 2564

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์

วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

หจก.ล้าพูนธนวฒัน์ก่อสร้าง

ร้าน ม.แมชชีนทูลส์

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  ธันวาคม  2564

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง  จังหวดัล าพูน

ล าดับที่ งานจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์

ร้านเกษตรยนต์อะไหล่ ร้านเกษตรยนต์อะไหล่

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม

หจก.ล้าพูนธนวฒัน์ก่อสร้าง หจก.ล้าพูนธนวฒัน์ก่อสร้าง

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์

ร้านฮอดซิต้ีออนไลน์

ราคากลาง

หจก.ล้าพูนธนวฒัน์ก่อสร้าง

ร้าน ม.แมชชีนทูลส์

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม

ร้านฮอดซิต้ีออนไลน์



เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

วงเงนิทีจ่ะซ้ือล าดับที่ งานจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือ
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง
ราคากลาง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

11 ค่าจัดซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 12 รายการ 10,977.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 033/2565

ใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง ในราคา 10,977.00 ในราคา 10,977.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธนัวาคม 2564

12 ค่าจัดซ้ือวสัดุส้านักงาน จ้านวน 15 รายการ 8,541.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 034/2565

ใช้ในการปฏิบัติงานกองสาธาณสุข ในราคา 8,541.00 ในราคา 8,541.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธนัวาคม 2564

13 ค่าจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2,378,000.00 2,400,000.00 คัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 005/2565

จ้านวน 1 คัน ในราคา 2,378,000.00 ในราคา 2,378,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีคัดเลือก 24 ธนัวาคม 2564

ในราคา 2,393,000.00

บจก.เอสทีที ทรัคเซลล์

บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอด็ดูเคชัน่ มอลล์

บจก.ศิวดล สเตชัน่ เนอร่ี บจก.ศิวดล สเตชัน่ เนอร่ี

บจก.วเินอร์ ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนยีร่ิง บจก.วเินอร์ ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนยีร่ิง



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างตรวจเช็คสภาพรถ กฉ 4609 ล าพูน 4,711.21 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 040/2565

ในราคา 4,711.21 ในราคา 4,711.21 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธันวาคม 2564

2 จ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 600.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 049/2565

420/50/0011 กองสวัสดิการ ในราคา 600.00 ในราคา 600.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2564

3 จ้างท าป้ายลานกีฬาและป้ายข้อปฏิบัติการใช้สนาม 8,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 050/2565

ในราคา 8,000.00 ในราคา 8,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2564

4 จ้างท าอาหารการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 3,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 051/2565

ในราคา 3,500.00 ในราคา 3,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2564

5 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 14,140.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 052/2565

ปีใหม่ 2565 ในราคา 14,140.00 ในราคา 14,140.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2564

6 ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน การประชุมสภา 2,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 053/2565

ในราคา 2,000.00 ในราคา 2,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2564

7 ค่าจ้างท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม การประชุม 750.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 054/2565

สภา ในราคา 750.00 ในราคา 750.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2564

8 ค่าจ้างท าป้ายไวนิลใช้ในงานป้องกัน 4,650.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 055/2565

ในราคา 4,650.00 ในราคา 4,650.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2564

9 ค่าจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 1,240.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 056/2565

ในราคา 1,240.00 ในราคา 1,240.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2564

นางบัวถา   เผือกไม้

นายสิงห์ทอง   กัญญโรจน์

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  ธนัวาคม  2564

ชือ่หน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจี ้ อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

บจก.สยามนิสสัน เชียงใหม่ บจก.สยามนิสสัน เชียงใหม่

วงเงินทีจ่ะจ้าง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุปวิธีจัดจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดจ้าง

หจก.ซี.ซี.อิเลคทริค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง หจก.ซี.ซี.อิเลคทริค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

ราคากลาง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

ร้านเฮือนตุงคนาคร ร้านเฮือนตุงคนาคร

ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

นางบัวถา   เผือกไม้

ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

นายสิงห์ทอง   กัญญโรจน์

น.ส.อจัฉราวรรณ   ชัยชนะยานนท์

นางรัตณา   ทุนอินทร์ นางรัตณา   ทุนอินทร์

น.ส.อจัฉราวรรณ   ชัยชนะยานนท์

ร้านเฮือนตุงคนาคร ร้านเฮือนตุงคนาคร



วงเงินทีจ่ะจ้าง เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุปวิธีจัดจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

เลขทีแ่ละวันทีข่อง

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานจัดจ้าง ราคากลาง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงจ้าง

10 ค่าจ้างท าป้ายห้องประชุมสภา คณะผู้บริหาร 1,850.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 057/2565

ในราคา 1,850.00 ในราคา 1,850.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2564

11 ค่าจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 8,175.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 058/2565

ประจ าปี 2565 ในราคา 8,175.00 ในราคา 8,175.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2564

12 ค่าจ้างก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลต าบลเหมืองจี้ 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 041/2565

ในราคา 300,000.00 ในราคา 300,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2564

13 ค่าจ้างก่อสร้างท าเวทีมาตรฐานของเทศบาลต าบล 264,000.00 264,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 042/2565

เหมืองจี้ ในราคา 264,000.00 ในราคา 264,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2564

14 ค่าจ้างเหมาก่อร้างเสริมผิวลาดยาง ซ.6 หมูท่ี่ 1 200,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 043/2565

บ้านเหมืองจีห้ลวง ในราคา 200,000.00 ในราคา 200,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2564

15 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง หมูท่ี่ 1 เชือ่ม 149,000.00 149,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 044/2565

หมูท่ี่ 10 ในราคา 149,000.00 ในราคา 149,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2564

16 ค่าจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง ซ.ร่ืนจิตมาลาจร 335,000.00 335,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 045/2565

หมูท่ี่ 8 ในราคา 335,000.00 ในราคา 335,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธันวาคม 2564

17 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่คนงานกองช่าง 22,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 046/2565

ต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม - 31 มีนาคม 2565 ในราคา 22,500.00 ในราคา 22,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธันวาคม 2564

ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้านเส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

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

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

หจก.เจริญทรัพย์ แอสฟัลท์ หจก.เจริญทรัพย์ แอสฟัลท์

หจก.เจริญทรัพย์ แอสฟัลท์ หจก.เจริญทรัพย์ แอสฟัลท์

หจก.เจริญทรัพย์ แอสฟัลท์ หจก.เจริญทรัพย์ แอสฟัลท์

นายอนุพงค์   ทันวัน นายอนุพงค์   ทันวัน


