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แบบ สขร.1

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ศูนย์คนพิการของเทศบาล 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 097/2565

ต าบลเหมืองจ้ี ในราคา 10,000.00 ในราคา 10,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิถุนายน 2565

2 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง กองสาธารณะสุข 100,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 098/2565

ในราคา 81,330.48 ในราคา 81,330.48 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิถุนายน 2565

3 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 11,700.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 099/2565

ใช้ในงานสาธารณะสุข ในราคา 11,700.00 ในราคา 11,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิถุนายน 2565

4 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นเก้าอ้ีส านักงาน 12,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 100/2565

ใช้ในส านักปลัด ในราคา 12,000.00 ในราคา 12,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิถุนายน 2565

5 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ 1,050.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 101/2565

ในราคา 1,050.00 ในราคา 1,050.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2565

6 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด 4,423.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 103/2565

ในราคา 4,423.00 ในราคา 4,423.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2565

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในงานส านักปลัด 13,985.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 104/2565

ในราคา 13,985.00 ในราคา 13,985.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2565

8 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ใช้ในงานกองคลัง 2,605.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 105/2565

ในราคา 2,605.00 ในราคา 2,605.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2565

9 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 107/2565

จ านวน 2 ตู้ ใช้ในงานกองคลัง ในราคา 10,000.00 ในราคา 10,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2565

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

ร้านลานทองพลาสติก

ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

หจก.สุทัศน์ เฟอร์นิเจอร์ 1962

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์

หจก.สุทัศน์ เฟอร์นิเจอร์ 1962

ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย

รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ

ร้านลานทองพลาสติก

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงจ้าง

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์

ร้านเกษณา

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  มิถุนายน  2565

ช่ือหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ

ร้านเกษณา

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์



รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงจ้าง
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ส าหรับศูนย์พัฒนา 2,766.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 109/2565

เด็กเล็ก ในราคา 2,766.00 ในราคา 2,766.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิถุนายน 2565

12 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมคนพิการ 1,050.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 110/2565

ในราคา 1,050.00 ในราคา 1,050.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิถุนายน 2565

13 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว 9,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 111/2565

ในราคา 9,000.00 ในราคา 9,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิถุนายน 2565

14 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ บบ 8089 11,200.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 112/2565

ล าพูน เป็นยางรถยนต์ จ านวน 4 เส้น ในราคา 11,200.00 ในราคา 11,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิถุนายน 2565

15 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ใช้ในงานสาธารณสุข 6,434.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 113/2565

ในราคา 6,434.00 ในราคา 6,434.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิถุนายน 2565

16 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ระบบแพทย์ 19,880.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 114/2565

ฉุกเฉิน ในราคา 19,880.00 ในราคา 19,880.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิถุนายน 2565

17 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการผสอ.กิจกรรมท่ี3 3,300.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 115/2565

ในราคา 3,300.00 ในราคา 3,300.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิถุนายน 2565

18 ค่าจัดซ้ือวัสดไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง 26,725.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 116/2565

ในราคา 26,725.00 ในราคา 26,725.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน 2565

17 ค่าจัดซ้ือกล่องเก็บเอกสารงานคลัง จ านวน 10 ใบ 3,600.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 117/2565

ในราคา 3,600.00 ในราคา 3,600.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน 2565

18 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ส านักงานปลัด ประจ าเดือน 45,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 118/2565

กรกรฎาคม - กันยายน 2565 ในราคา 45,000.00 ในราคา 45,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน 2565

19 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 129,100.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 013/2565

บ้านผู้สูงอายุ จ านวน 2 ราย ในราคา 129,100.00 ในราคา 129,100.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2565

บจก.ป่าซางเมดิคอล

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์

บจก.ล าพูนปิโตรเลียม บจก.ล าพูนปิโตรเลียม

บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี

ร้านลานทองพลาสติก

บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี

ร้านลานทองพลาสติก

บจก.ป่าซางเมดิคอล

นางล าพร   หล้าเมือง

หจก.สุทัศน์ เฟอร์นิเจอร์ 1962

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์

หจก.ล าพูนสหสายเหนือ

หจก.สุทัศน์ เฟอร์นิเจอร์ 1962

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์

หจก.ล าพูนสหสายเหนือ

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์

หจก.ล าพูนธนวัฒน์ ก่อสร้าง หจก.ล าพูนธนวัฒน์ ก่อสร้าง

นางล าพร   หล้าเมือง

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน กฉ 4882 ล าพูน 4,416.19 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 127/2565

ในราคา 4,416.19 ในราคา 4,416.19 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิถุนายน 2565

2 ค่าจ้างซ่อมกล้องถ่ายรูป งานส านักปลัด 750.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 128/2565

ในราคา 750.00 ในราคา 750.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิถุนายน 2565

3 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองเป่าลม 750.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 130/2565

ในราคา 750.00 ในราคา 750.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิถุนายน 2565

4 ค่าจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมสภา 1,250.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 131/2565

ในราคา 1,250.00 ในราคา 1,250.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิถุนายน 2565

5 ค่าจ้างซ่อมเล่ือยยนต์ 2,690.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 132/2565

ในราคา 2,690.00 ในราคา 2,690.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิถุนายน 2565

6 ค่าจ้างท าอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม 5,500.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 133/2565

ในราคา 5,500.00 ในราคา 5,500.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2565

7 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล โครงการ 450.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 134/2565

ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2565

8 ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง 3,580.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 135/2565

ในราคา 3,580.00 ในราคา 3,580.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2565

9 ค่าจ้างตรวจเช็ครถยนต์ ทะเบียน บบ 8089 ล าพูน 3,577.01 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 136/2565

ในราคา 3,577.01 ในราคา 3,577.01 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิถุนายน 2565

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

นางรัตณา   ทุนอินทร์

ร้านเคพี โบนันซ่า อินเตอเนช่ัน ร้านเคพี โบนันซ่า อินเตอเนช่ัน

นายกิติพันธ์   นันทิ

นางรัตณา   ทุนอินทร์

น.ส.ธนัชพร   จันทร์ศิริ น.ส.ธนัชพร   จันทร์ศิริ

นายสุรชัย   เข่ือนค า

ราคากลาง

นายกิติพันธ์   นันทิ

นายสุรชัย   เข่ือนค า

นายสุรชัย   เข่ือนค า นายสุรชัย   เข่ือนค า

บจก.โตโยต้าล้านนา บจก.โตโยต้าล้านนา

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2565

ช่ือหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

ล าดับท่ี งานจัดจ้าง วงเงินท่ีจะจ้าง วิธีจัดจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

บจก.ธาราอีซูซุเซลล์ บจก.ธาราอีซูซุเซลล์



ราคากลางล าดับท่ี งานจัดจ้าง วงเงินท่ีจะจ้าง วิธีจัดจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

10 ค่าจ้างติดต้ังผ้าม่านส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝ่ังหม่ิน 24,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 137/2565

ต.เหมืองจ้ี อ.เมือง จ.ล าพูน ในราคา 24,000.00 ในราคา 24,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิถุนายน 2565

11 ค่าจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1,165.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 138/2565

กรจ 23 ล าพูน ในราคา 1,165.00 ในราคา 1,165.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิถุนายน 2565

12 ค่าจ้างเปล่ียนกระจกส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหมืองจ้ี 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 139/2565

ในราคา 1,000.00 ในราคา 1,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิถุนายน 2565

13 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรัอากาศ 6,099.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 140/2565

กรกฎาคม 2565 ในราคา 6,099.00 ในราคา 6,099.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน 2565

14 ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 142/2565

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 ในราคา 6,656.26 ในราคา 6,656.26 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2565

15 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าตัน หมู่ 10 350,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 070/2565

เช่ือมบ้านเหมืองจ้ีหลวง หมู่ 1 ต.เหมืองจ้ี อ.เมือง จ.ล าพูน ในราคา 350,000.00 ในราคา 350,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิถุนายน 2565

16 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบวกมะกัง 98,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 071/2565

หมู่ 4 เช่ือมถนนหลวงหมายเลข 116 ในราคา 98,000.00 ในราคา 98,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิถุนายน 2565

ร้านรัตนาผ้าม่าน ร้านรัตนาผ้าม่าน

นายศรีวัย   กัณทาพันธ์ุ นายศรีวัย   กัณทาพันธ์ุ

หจก.วังตาลก่อสร้าง หจก.วังตาลก่อสร้าง

นายพัศลพ   ญาณะทาน นายพัศลพ   ญาณะทาน

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

หจก.วังตาลก่อสร้าง หจก.วังตาลก่อสร้าง

ร้าน พี.พี. ก๊อปป้ีเทค ร้าน พี.พี. ก๊อปป้ีเทค


