
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

  ด้วยเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือน  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม 2547 

  เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

        ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 

     
 
              พันตรี 

                          (ชนินทร    พุฒิเศรษฐ์) 
                                                                       นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

1 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง กองสาธารณสุข 19,216.57 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 112/2564

ในราคา 19,216.57 ในราคา 19,216.57 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2564

2 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน กองการศึกษา 1,744.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 083/2565

ในราคา 1,744.00 ในราคา 1,744.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2565

3 ค่าจัดซ้ือวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด 39,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 084/2565

ในราคา 39,000.00 ในราคา 39,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2565

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท 96,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 085/2565

น้้ายาพ่นหมอกควัน) ในราคา 96,000.00 ในราคา 96,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2565

5 ค่าจัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง ส้าหรับเคร่ืองพ่นหมอกควัน 15,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 086/2565

ในราคา 15,000.00 ในราคา 15,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2565

6 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟสาธารณะ) 25,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 087/2565

ในราคา 25,000.00 ในราคา 25,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2565

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 17 รายการ 901.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 088/2565

ในราคา 901.00 ในราคา 901.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2565

8 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ้านวน 2 รายการ ใช้ใน 2,160.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 089/256

งานส้านักปลัด ในราคา 2,160.00 ในราคา 2,160.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2565

9 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 19,800.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 090/2565

ในราคา 19,800.00 ในราคา 19,800.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2565

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

ร้านเบนโซ่ ซัพพลาย

ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบเดือน  เมษำยน  2565

ช่ือหน่วยงำน  เทศบำลต ำบลเหมืองจ้ี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดล ำพูน

วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงจ้ำง

ร้านเบนโซ่ ซัพพลาย ร้านเบนโซ่ ซัพพลาย

บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์

ร้านเบนโซ่ ซัพพลาย

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

ร้านมอญบริการ ร้านมอญบริการ

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

บจก.ป่าซางเมดิคอล บจก.ป่าซางเมดิคอล



เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือวงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ

รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

รำคำท่ีตกลงจ้ำง

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ้านวน 1 รายการ 600.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 090/2565

ในราคา 600.00 ในราคา 600.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2565

11 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ้านวน 4 รายการ 53,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 008/2565

(กองการศึกษาและกองสาธารณสุข) ในราคา 53,500.00 ในราคา 53,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2565

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างบ ารุงรักษาซ่อมแซมรถราง 3,240.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 098/2565

ในราคา 3,240.00 ในราคา 3,240.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2565

2 ค่าจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ กรจ 23 ล าพูน 1,490.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 099/2565

ในราคา 1,490.00 ในราคา 1,490.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2565

3 ค่าจ้างท าป้ายเทศบาล จ านวน 2 ป้าย 2,610.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 100/2565

ในราคา 2,610.00 ในราคา 2,610.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2565

4 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล โครงการลดอุบัติเหตุ (ช่วง 600.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 101/2565

สงกรานต์) ในราคา 600.00 ในราคา 600.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2565

5 ค่าจ้างส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียน 3,900.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 102/2565

สัตว์(สุนัข-แมว)ในเขตพ้ืนท่ีต าบลเหมืองจ้ี ในราคา 3,900.00 ในราคา 3,900.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2565

6 ค่าจ้างท าตรายางกองการศึกษา 640.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 104/2565

ในราคา 640.00 ในราคา 640.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2565

7 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 900.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 105/2565

ในราคา 900.00 ในราคา 900.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2565

8 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศในรถยนต์ 2,354.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 106/2565

ทะเบียน กฉ 4609 ล าพูน ในราคา 2,354.00 ในราคา 2,354.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2565

9 ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 107/2565

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ในราคา 6,068.18 ในราคา 6,068.18 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2565

นายสุบรรณ   ขอบุญ

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

ร้าน พีพี ก๊อปป้ีเทค ร้าน พีพี ก๊อปป้ีเทค

หจก.45 แอร์

นายศรีวัย   กัณทาพันธ์ุ

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

ร้านมหาวันถ้วยรางวัล

งานจัดจ้าง

หจก.45 แอร์

นายศรีวัย   กัณทาพันธ์ุ

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

ร้านมหาวันถ้วยรางวัล

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

ร้านผิงออโต้เซอร์วิส

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงจ้าง
วิธีจัดจ้าง

นายสุบรรณ   ขอบุญ

รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2565

ช่ือหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

วงเงินท่ีจะจ้าง ราคากลาง

ร้านผิงออโต้เซอร์วิส

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
ล าดับท่ี



งานจัดจ้าง
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงจ้าง
วิธีจัดจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ
วงเงินท่ีจะจ้าง ราคากลาง

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป
ล าดับท่ี

10 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานคนงานกองช่าง 37,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 064/2565

ต้ังแต่วันท่ี 1 พ.ค. - 30 ก.ย. 65 ในราคา 37,500.00 ในราคา 37,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2565

นายอนุพงศ์   พรมหลานนายอนุพงศ์   พรมหลาน


