
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองจี ้
เร่ือง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

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

  เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.
2565 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

             ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 

     
 
              พันตรี 

                          (ชนินทร    พุฒิเศรษฐ์) 
                                                                       นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 15,218.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 119/2565

ในราคา 15,218.00 ในราคา 15,218.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2565

2 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,645.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 120/2565

ในราคา 1,645.00 ในราคา 1,645.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กรกฎาคม 2565

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ ใช้ในงาน 7,260.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 121/2565

ส านักปลัด ในราคา 7,260.00 ในราคา 7,260.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กรกฎาคม 2565

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ 4,708.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 122/2565

ในราคา 4,708.00 ในราคา 4,708.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กรกฎาคม 2565

5 ค่าจัดซ้ือวัสดุกีฬา ลูกฟุตบอล 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 123/2565

ในราคา 3,000.00 ในราคา 3,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กรกฎาคม 2565

6 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในงานสาธารณสุข 16,300.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 124/2565

ในราคา 16,300.00 ในราคา 16,300.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2565

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการผู้น าชุมชน 1,169.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 125/2565

จ านวน 7 รายการ ในราคา 1,169.00 ในราคา 1,169.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2565

8 ค่าจัดซ้ือของท่ีระลึกในการอบรมโครงการผู้น าชุมชน 2,700.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 126/2565

ในราคา 2,700.00 ในราคา 2,700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2565

9 ค่าจัดซ้ือกระเป๋าผ้าใช้ในการอบรมโครงการผู้น าชุมชน 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 127/2565

ในราคา 3,000.00 ในราคา 3,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กรกฎาคม 2565

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง งานกองช่าง 45,951.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 128/2565

ในราคา 45,951.00 ในราคา 45,951.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือในรอบเดือน  กรกฎาคม  2565

ช่ือหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

ร้านโกร์ว-อ๊ัพสปอร์ต ร้านโกร์ว-อ๊ัพสปอร์ต

ร้านฮอดซิต้ี ออนไลน์ ร้านฮอดซิต้ี ออนไลน์

บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงจ้าง

บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี

ร้านลานทองพลาสติก ร้านลานทองพลาสติก

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี

วิธีจัดซ้ือ
รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

หจก.ล าพูนธนวัฒน์ ก่อสร้าง หจก.ล าพูนธนวัฒน์ ก่อสร้าง

บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี บจก.ศิวดล สเตช่ันเนอร่ี

ร้านนิยมพระเคร่ือง ร้านนิยมพระเคร่ือง

ร้านบ๊ิก แบ๊ค ดีไซน์ ร้านบ๊ิก แบ๊ค ดีไซน์



ล าดับท่ี งานจัดซ้ือ วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงจ้าง
วิธีจัดซ้ือ

รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาท่ีเสนอ

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,290.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 129/2565

ในราคา 16,290.00 ในราคา 16,290.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2565

ร้านแอดไวซ์ ซัพพลาย เทรดด้ิง ร้านแอดไวซ์ ซัพพลาย เทรดด้ิง



แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ งานส านักปลัด 4,570.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 143/2565

ในราคา 4,570.00 ในราคา 4,570.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2565

2 ค่าจ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหมืองจ้ี 2,568.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 144/2565

ในราคา 2,568.00 ในราคา 2,568.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2565

3 ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง 5,070.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 145/2565

ในราคา 5,070.00 ในราคา 5,070.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กรกฎาคม 2565

4 ค่าจ้างเหมาจัดหาเคร่ืองเสียงงานกีฬาประชาชนและ 4,800.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 146/2565

เยาวชนต าบลเหมืองจ้ี ประจ าปี 2565 ในราคา 4,800.00 ในราคา 4,800.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กรกฎาคม 2565

5 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล งานกีฬาประชาชนและเยาวชน 450.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 147/2565

ต าบลเหมืองจ้ี ประจ าปี 2565 ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กรกฎาคม 2565

6 ค่าจ้างท าถ้วยรางวัล งานกีฬาประชาชนและเยาวชน 4,900.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 148/2565

ต าบลเหมืองจ้ี ประจ าปี 2565 ในราคา 4,900.00 ในราคา 4,900.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กรกฎาคม 2565

7 ค่าจ้างซ่อมแซมเบาะน่ังโซฟา 700.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 150/2565

ในราคา 700.00 ในราคา 700.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2565

8 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองจักรเจาะท่อลอดถนนสายนิด้า-ป่าไม้ 17,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 151/2565

ส าหรับระบบประปาเทศบาลต าบลเหมืองจ้ี ในราคา 17,000.00 ในราคา 17,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2565

9 ค่าจ้างท าป้ายไวนิล โครงการอบรมผู้น าชุมชน 450.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 152/2565

ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2565

10 ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการ 46,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 153/2565

อบรมผู้น าชุมชน ในราคา 46,000.00 ในราคา 46,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2565

บจก.เอส.ที.สมปองเซอร์วิส บจก.เอส.ที.สมปองเซอร์วิส

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

ร้านเจริญชัย ร้านเจริญชัย

นายณัฐพล   สืบเหล่ารบ นายณัฐพล   สืบเหล่ารบ

ร้าน เคพี โบนันซ่า อินเตอเนช่ัน

วิธีจัดจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ

ร้าน เคพี โบนันซ่า อินเตอเนช่ัน ร้าน เคพี โบนันซ่า อินเตอเนช่ัน

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

ล าดับท่ี

ร้าน เคพี โบนันซ่า อินเตอเนช่ัน

สรุปผลการด าเนินการจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2565

ช่ือหน่วยงาน  เทศบาลต าบลเหมืองจ้ี  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
งานจัดจ้าง วงเงินท่ีจะจ้าง ราคากลาง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงจ้าง

นายประการ   ต๊ะวรรณ นายประการ   ต๊ะวรรณ

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์

ร้านมหาวันถ้วยรางวัล ร้านมหาวันถ้วยรางวัล



วิธีจัดจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ
ล าดับท่ี

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
งานจัดจ้าง วงเงินท่ีจะจ้าง ราคากลาง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงจ้าง

11 ค่าจ้างท าอาหารว่างในการประชุมศูนย์ถ่ายทอด 625.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 155/2565

ในราคา 625.00 ในราคา 625.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กรกฎาคม 2565

12 ค่าจ้างท าป้ายโครงการ 450.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 156/2565

ในราคา 450.00 ในราคา 450.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2565

13 ค่าจ้างท าชุดเอกสารประกอบการอบรม 11,200.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 157/2565

ในราคา 11,200.00 ในราคา 11,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2565

14 ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ งานสาธารณสุข 4,200.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 158/2565

ในราคา 4,200.00 ในราคา 4,200.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กรกฎาคม 2565

15 ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ งานประชาสัมพันธ์ 4,770.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 159/2565

ในราคา 4,770.00 ในราคา 4,770.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2564

16 ค่าก่อสร้างงานเสริมผิวลาดยาง ซอย 1 บ้านกู่เส้า 103,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 072/2565

หมู่ 2 ต.เหมืองจ้ี อ.เมือง จ.ล าพูน ในราคา 103,000.00 ในราคา 103,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2565

17 ค่าก่อสร้างงานเสริมผิวลาดยาง ซอย 1 บ้านฝายแป้น 227,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 073/2565

หมู่ 4 ต.เหมืองจ้ี อ.เมือง จ.ล าพูน ในราคา 227,000.00 ในราคา 227,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2565

18 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอย ในพ้ืนท่ี 18,000.00 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง 074/2565

กองสาธารณสุข ต้ังแต่เดือน 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 65 ในราคา 18,000.00 ในราคา 18,000.00 ตามเง่ือนไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กรกฎาคม 2565

บจก.ตรีธรรศ วิศว์ บจก.ตรีธรรศ วิศว์

บจก.ตรีธรรศ วิศว์ บจก.ตรีธรรศ วิศว์

นายประทาน   เขียวค า นายประทาน   เขียวค า

บจก.เอ.พี.คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน บจก.เอ.พี.คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน 

ร้าน เคพี โบนันซ่า อินเตอเนช่ัน ร้าน เคพี โบนันซ่า อินเตอเนช่ัน

ร้าน เคพี โบนันซ่า อินเตอเนช่ัน ร้าน เคพี โบนันซ่า อินเตอเนช่ัน

นางนงคราญ   กันธิยะ นางนงคราญ   กันธิยะ

ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ ร้าน เส้นสี อาร์ต แอนด์ ดีไซน์


