ประกาศเทศบาลตาบลเหมืองจี้
เรื่อง สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาเดือน กันยายน พ.ศ. 2562
ด้วยเทศบาลตาบลเหมืองจี้ ได้ดาเนินการจัดทาสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2547
เทศบาลตาบลเหมืองจี้
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึง ขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายสิงห์ทอง ปะมะสอน)
นายกเทศมนตรีตาบลเหมืองจี้

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ ในรอบเดือน กันยายน 2562
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเหมืองจี้ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน

ลาดับที่
1

งานจัดซื้อ
ค่ากระสอบ จานวน 1,000 ใบ

วงเงินที่จะซื้อ
3,000.00

ราคากลาง

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง

เฉพาะเจาะจง นายวุฒไิ กร ตันจันทรโชติ

นายวุฒไิ กร ตันจันทรโชติ

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

178/2562

ในราคา 3,000.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กันยายน 2562

นายจาหรัด กุณวาริน

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

179/2562

ในราคา 28,803.45

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง

2 กันยายน 2562

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

180/2562

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง

3 กันยายน 2562

วิธีจัดซื้อ

ในราคา 3,000.00

2

ค่าทราย จานวน 2 ลา

2,200.00

เฉพาะเจาะจง นายจาหรัด กุณวาริน
ในราคา 28,803.45

3

ค่าสารเคมีกาจัดโรคใบไหม้ข้าวและเพลี้ยไฟ

56,378.00

เฉพาะเจาะจง บจก.ลิ้มศักดากุลเคมีเกษตร บจก.ลิ้มศักดากุลเคมีเกษตร
ในราคา 56,378.00

4

ค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมคุณธรรม

3,300.00

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เลนส์กล้อง

10,900.00

เฉพาะเจาะจง บจก.โฟโต้บคั
ในราคา 10,900.00

6

ค่าวัสดุสานักงาน กองสาธารณสุข

6,882.00

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง

5,700.00

เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.พี.ไทอัม เทรดดิ้ง
ในราคา 26,353.93

8

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง

19,730.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง

3 กันยายน 2562

บจก.โฟโต้บคั

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

182/2562

ในราคา 10,900.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง

3 กันยายน 2562
183/2562

ในราคา 6,882.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง

5 กันยายน 2562

ร้าน เค.พี.ไทอัม เทรดดิ้ง

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

185/2562

ในราคา 26,353.93

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง

9 กันยายน 2562

เฉพาะเจาะจง ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง
ในราคา 2,136.38

181/2562

ในราคา 3,300.00

เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง
ในราคา 6,882.00

7

ในราคา 56,378.00

เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง
ในราคา 3,300.00

5

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ในราคา 2,136.38

187/2562

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

ลาดับที่
9

งานจัดซื้อ
ค่าวัสดุสานักงาน กองคลัง

วงเงินที่จะซื้อ
11,777.00

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

19,493.00
9,260.00
7,200.00

14 ค่าตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จานวน 3 ตู้

21,000.00
12,000.00
15,000.00
31,700.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

ในราคา 7,200.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ.

หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ.

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

ในราคา 21,000.00

ในราคา 21,000.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

ในราคา 12,000.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

ในราคา 15,000.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

ร้าน เอไอ-ไพศาล ลาปาง

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

ในราคา 31,700.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

ร้าน เอไอ-ไพศาล ลาปาง

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

ในราคา 23,290.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

ในราคา 29,000.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์
เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์
เฉพาะเจาะจง ร้าน เอไอ-ไพศาล ลาปาง
ในราคา 31,700.00

17 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

23,290.00

เฉพาะเจาะจง ร้าน เอไอ-ไพศาล ลาปาง
ในราคา 23,290.00

18 ค่าโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ห้องสภา

29,000.00

190/2562

หจก.เกษตรยนต์(2530)

เฉพาะเจาะจง หจก.เกษตรยนต์(2530)

ในราคา 15,000.00

16 ค่าเครื่องขยายเสียงและลาโพง 3 รายการ

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

ในราคา 12,000.00

15 ค่าโต๊ะและเก้าอี้ จานวน 1 ชุด

189/2562

ในราคา 9,260.00

ในราคา 7,200.00

13 ค่าเครื่องเป่าลมดับไฟ จานวน 5 เครื่อง

ในราคา 980.00

188/2562

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง
ในราคา 9,260.00

12 ค่าเลื่อยยนต์ จานวน 1 เครื่อง

ในราคา 2,150.00

เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง
ในราคา 980.00

11 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง
ในราคา 2,150.00

10 ค่าวัสดุสานักงาน สานักปลัด

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง

เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์
ในราคา 29,000.00

191/2562
192/2562
194/2562
195/2562
196/2562
197/2562
198/2562

ลาดับที่

งานจัดซื้อ

19 ค่าเครื่องเคลือบบัตร จานวน 1 เครื่อง

วงเงินที่จะซื้อ
4,000.00

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

2,900.00

เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์
ในราคา 2,900.00

21 ค่าวัสดุสานักงาน เพื่อใช้ในกองการศึกษา

3,308.00
3,500.00

เต้นเพลิน ใจเกินร้อย
23 ค่าอุปกรณ์ในการทากิจกรรม โครงการ

4,200.00

กองทุนเด็ก กิจกรรมที่ 4
24 ค่าเสื้อที่เป็นสัญลักษณ์การจัดกิจกรรม
โครงการกองทุนเด็ก กิจกรรมที่ 4
25 ค่าหูฟงั สาหรับใช้ในห้องโสต

เฉพาะเจาะจง ร้านสงวนสปอร์ต
ในราคา 8,400.00

2,200.00
875.00
16,500.00

เฉพาะเจาะจง ร้านศิริพาณิชย์
ในราคา 16,500.00

28 ค่าโต๊ะและเก้าอี้สานักงาน กองสาธาณสุข

5,500.00

ในราคา 2,900.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

ในราคา 3,308.00
ในราคา 1,570.00

เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์
ในราคา 5,500.00

200/2562
201/2562

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562

202/2562

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562

203/2562

ในราคา 4,200.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562

ร้านสงวนสปอร์ต

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

ในราคา 8,400.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562

ในราคา 2,200.00

204/2562
205/2562

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562

เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง
ในราคา 875.00

27 จัดซื้อกรวยจราจร

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

เฉพาะเจาะจง ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง
ในราคา 2,200.00

26 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

เฉพาะเจาะจง ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง
ในราคา 4,200.00

8,400.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562

เฉพาะเจาะจง ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้าน พงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง
ในราคา 1,570.00

199/2562

ในราคา 4,000.00

เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ บจก.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง
ในราคา 3,308.00

22 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ร้องเพลง

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญรุ่งเรืองทรัพย์ เทรดดิ้ง ร้านเจริญรุ่งเรืองทรัพย์ เทรดดิ้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง
ในราคา 4,000.00

20 ค่าเก้าอี้สานักงาน กองสวัสดิการ

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง

206/2562

ในราคา 875.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562

ร้านศิริพาณิชย์

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

ในราคา 16,500.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562

ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

ในราคา 5,500.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562

207/2562
211/2562

ลาดับที่

งานจัดซื้อ

29 ค่าจัดซื้อท่อระบายน้าคสล. ขนาดศก.

วงเงินที่จะซื้อ
7,650.00

0.80 เมตร
30 ค่าจัดซื้อยางมะตอย

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง นายสุทนิ คาวังพฤกษ์
ในราคา 7,650.00

38,525.00

เฉพาะเจาะจง หจก.ตั้นอ้าย วิศวกรรม
ในราคา 38,525.00

31 ค่าเก้าอี้สานักงาน จานวน 1 ตัว กองคลัง

5,900.00

เฉพาะเจาะจง ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์
ในราคา 5,900.00

32 ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์

100,000.00
100,000.00
109,600.00
40,800.00

กองช่าง
36 ค่าจัดซื้อเครื่องวิทยุรับ-ส่ง จานวน 7 เครื่อง
37 ค่ากล้องวัดมุม จานวน 1 เครื่อง

82,600.00
110,000.00

จานวน 4 รายการ

161,400.00

ในราคา 7,650.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562

หจก.ตั้นอ้าย วิศวกรรม

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

ในราคา 38,525.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562

ร้านศรีพรรณเฟอร์นิเจอร์

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

ในราคา 5,900.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562

212/2562
213/2562
214/2562
012/2562

หจก.สุโขทัยธงชัยวิทยุ

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

ในราคา 99,900.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2561

ร้าน เค.พี.ไทอัม เทรดดิ้ง

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

ในราคา 109,600.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562

เฉพาะเจาะจง หจก.ฮอนด้าแสงชัย

หจก.ฮอนด้าแสงชัย

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

ในราคา 40,800.00

ในราคา 40,800.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562

เฉพาะเจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ.

หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ.

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

ในราคา 82,600.00

ในราคา 82,600.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562

เฉพาะเจาะจง หจก.สุโขทัยธงชัยวิทยุ
เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.พี.ไทอัม เทรดดิ้ง

เฉพาะเจาะจง หจก.เทคโนเซอร์เวย์(2002) หจก.เทคโนเซอร์เวย์(2002)
ในราคา 110,000.00

38 ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการก่อสร้างบ้านผู้พกิ าร

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562

ในราคา 109,600.00

35 ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จานวน 1 คัน

นายสุทนิ คาวังพฤกษ์

ในราคา 97,958.50

ในราคา 99,900.00

34 ค่าครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) บริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง
ในราคา 97,958.50

33 ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาล

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง

ในราคา 110,000.00

เฉพาะเจาะจง หจก.ลาพูนธนวัฒน์ก่อสร้าง หจก.ลาพูนธนวัฒน์ก่อสร้าง
ในราคา 161,400.00

ในราคา 161,400.00

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

017/2562
018/2562
019/2562
020/2562
021/2562

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

022/2562

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562

ลาดับที่

งานจัดซื้อ

39 ค่านมโรงเรียน ชนิดUHT จานวน 10,800

วงเงินที่จะซื้อ
84,456.00

กล่องๆ ละ 7.82 บาท ช่วงปิดเทอม
40 ค่านมโรงเรียน ศพด. ชนิดUHT จานวน
2,730 กล่องๆ ละ 7.82 บาท

ราคากลาง

วิธีจัดซื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์
ในราคา 84,456.00

21,348.60

เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์
ในราคา 21,348.60

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

ในราคา 84,456.00

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562

บจก.เชียงใหม่เฟรชมิลค์

เป็นผู้มีคุณสมบัติทกุ ต้อง

ในราคา 21,348.60

ตามเงือ่ นไขวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กันยายน 2562

023/2562
024/2562

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเหมืองจี้ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน

ลาดับที่
1

งานจัดจ้าง
จ้างทาอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

วงเงินที่จะจ้าง
5,750.00

ราคากลาง

วิธจี ัดจ้าง

เฉพาะเจาะจง นางบรรจง ฝั้นพรม

3

จ้างทาป้ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จ้างทาถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการ

3,000.00

ส่งเสริมคุณธรรม
4

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บบ 8090 ลาพูน

9,680.00

191/2562

ในราคา 5,750.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

3 กันยายน 2562

ร้าน ทีบี แอ๊ดเวอไทสเม็นท์ บาย แอ๊คคอนโปร ลาพูน ร้าน ทีบี แอ๊ดเวอไทสเม็นท์ บาย แอ๊คคอนโปร ลาพูน

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง

192/2562

ในราคา 450.00

ในราคา 450.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

3 กันยายน 2562

เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.พี.ก็อปปี้เทค

ร้าน พี.พี.ก็อปปี้เทค

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง

194/2562

ในราคา 3,000.00

ในราคา 3,000.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

3 กันยายน 2562

ร้านผิงออโต้

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง

195/2562

ในราคา 9,680.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

5 กันยายน 2562

นายบรรจง ฝั้นพรม

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง

196/2562

ในราคา 3,150.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

5 กันยายน 2562

นางบรรจง ฝั้นพรม

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง

197/2562

ในราคา 5,200.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

9 กันยายน 2562

บจก.โตโยต้า ล้านนา

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง

198/2562

ในราคา 3,751.42

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

10 กันยายน 2562

ร้านผิงออโต้

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง

199/2562

ในราคา 7,330.00

ในราคา 7,330.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

10 กันยายน 2562

เฉพาะเจาะจง นายกัมพล กรุณา

นายกัมพล กรุณา

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง

200/2562

ในราคา 14,000.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

10 กันยายน 2562

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง ร้านผิงออโต้
ในราคา 9,680.00

5

จ้างทาอาหารโครงการสารวจพื้นที่

3,150.00

เฉพาะเจาะจง นายบรรจง ฝั้นพรม
ในราคา 3,150.00

6

จ้างทาอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

5,200.00

กิจกรรมที่ 3 โครงการเด็กและเยาวชน
7

จ้างซ่อมรถแพทย์ฉกุ เฉิน ทะเบียน กฉ 4882 ลาพูน

เฉพาะเจาะจง นางบรรจง ฝั้นพรม
ในราคา 5,200.00

3,751.42

เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้า ล้านนา
ในราคา 3,751.42

8
9

จ้างซ่อมรถบรรทุกน้า ทะเบียน บธ 7164 ลาพูน
ซ่อมแซมอาคารสานักงานเทศบาล และอาคารเอนก

7,330.00
14,000.00

ประสงค์
10

จ้างทาป้ายไวนิล โครงการร้องเพลง เต้นเพลิง ใจเกิน
ร้อย

เฉพาะเจาะจง ร้านผิงออโต้

ในราคา 14,000.00

500.00

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สัญญาหรือข้อตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจ้าง
เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง

ในราคา 5,750.00

450.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง
นางบรรจง ฝั้นพรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
2

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮือนตุงคนาคร พริ้นส์ติ้ง ร้าน เฮือนตุงคนาคร พริ้นส์ติ้ง เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง
ในราคา 500.00

ในราคา 500.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

201/2562
12 กันยายน 2562

ลาดับที่

งานจัดจ้าง

11

จ้างทาอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

วงเงินที่จะจ้าง
28,000.00

ราคากลาง

วิธจี ัดจ้าง

เฉพาะเจาะจง นางฟองจันทร์ กุณวาริน

โครงการร้องเพลง เต้นเพลิน ใจเกินร้อย
12

จ้างทาเอกสารประกอบการอบรม กิจกรรมที่ 4

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ในราคา 28,000.00

1,500.00

เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ จินดาหลวง
ในราคา 1,500.00

13

จ้างทาอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

5,600.00

เฉพาะเจาะจง นางบรรจง ฝั้นพรม

กิจกรรมที่ 4
14

จ้างทาป้ายไวนิล กิจกรรมที่ 4

ในราคา 5,600.00

500.00

16

จ้างทาป้ายไวนิล กิจกรรมทาความดีด้วยหัวใจ
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขกร 977 ลพ

300.00
4,580.00

ค่าจ้างเหมาทาราวจับสแตนเลส ศูนย์คนพิการ

7,600.00

จ้างทาอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

5,200.00

20
21

จ้างถ่ายเทศบัญญัติประจาปีงบประมาณ 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 4 และหมู่ 6 ต.เหมืองจี้
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บธ 5422 ลาพูน

5,085.00
15,600.00
1,720.00

จ้างทาป้ายไวนิล สาหรับประชาสัมพันธ์การออก
สารวจแผนที่ภาษีภาคสนาม

6,075.00

ในราคา 28,000.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

12 กันยายน 2562

นางอรวรรณ จินดาหลวง

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง

203/2562

ในราคา 1,500.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

12 กันยายน 2562

นางบรรจง ฝั้นพรม

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง

204/2562

ในราคา 5,600.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

12 กันยายน 2562

206/2562

ในราคา 300.00

ในราคา 300.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

16 กันยายน 2562

นายศรีวยั กัณทาพันธ์

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง

207/2562

ในราคา 4,580.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

18 กันยายน 2562

นายสิรวิ ฒ
ั น์ ดีบุญมี

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง

208/2562

ในราคา 7,600.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

18 กันยายน 2562

นางบรรจง ฝั้นพรม

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง

209/2562

ในราคา 5,200.00

ในราคา 5,200.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

23 กันยายน 2562

เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.พี.ก็อปปี้เทค

ร้าน พี.พี.ก็อปปี้เทค

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง

210/2562

ในราคา 5,085.00

ในราคา 5,085.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

23 กันยายน 2562

เฉพาะเจาะจง นายฉัตรชัย กุณกัน

นายฉัตรชัย กุณกัน

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง

211/2562

ในราคา 15,600.00

ในราคา 15,600.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

23 กันยายน 2562

ร้านผิงออโต้

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง

213/2562

ในราคา 1,720.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

23 กันยายน 2562

ร้าน ทีบี แอ๊ดเวอไทสเม็นท์ บาย แอ๊คคอนโปร ลาพูน ร้าน ทีบี แอ๊ดเวอไทสเม็นท์ บาย แอ๊คคอนโปร ลาพูน

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง

214/2562

ในราคา 6,075.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

23 กันยายน 2562

เฉพาะเจาะจง นายศรีวยั กัณทาพันธ์
เฉพาะเจาะจง นายสิรวิ ฒ
ั น์ ดีบุญมี
เฉพาะเจาะจง นางบรรจง ฝั้นพรม

เฉพาะเจาะจง ร้านผิงออโต้
เฉพาะเจาะจง

ในราคา 500.00

205/2562

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง

ในราคา 1,720.00

22

202/2562

ร้าน ทีบี แอ๊ดเวอไทสเม็นท์ บาย แอ๊คคอนโปร ลาพูน ร้าน ทีบี แอ๊ดเวอไทสเม็นท์ บาย แอ๊คคอนโปร ลาพูน

เฉพาะเจาะจง

กิจกรรมที่ 5
19

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง

12 กันยายน 2562

ในราคา 7,600.00

18

นางฟองจันทร์ กุณวาริน

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

ในราคา 4,580.00

17

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สัญญาหรือข้อตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง ร้าน เฮือนตุงคนาคร พริ้นส์ติ้ง ร้าน เฮือนตุงคนาคร พริ้นส์ติ้ง เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง
ในราคา 500.00

15

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง

ในราคา 6,075.00

ลาดับที่

งานจัดจ้าง

23

ค่าเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านบวกมะกัง

วงเงินที่จะจ้าง
770,000.00

หมู่ที่ 4 ต.เหมืองจี้
24

ค่าปรับปรุงเสียบตามสาย หมู่ 2 บ้านกู่เส้า
ค่าติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ 7 บ้านฝั่งหมิ่น

49,000.00

ค่าเก็บขยะมูลฝอย ช่วงวันที่ 1 ต.ค. 2562 - 30 พ.ย.
2562

เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งโพธิสลิตา

153,600.00

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สัญญาหรือข้อตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจ้าง

หจก.รุ่งโพธิสลิตา

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง

057/2562

ในราคา 770,000.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

2 กันยายน 2562

ในราคา 49,000.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง หจก.สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย หจก.สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง
ในราคา 153,600.00

398,000.00

ผู้ได้รบั การคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง

เฉพาะเจาะจง หจก.สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย หจก.สยามบอสส์ แอนด์ ซัพพลาย เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง
ในราคา 49,000.00

ต.เหมืองจี้
26

วิธจี ัดจ้าง

ในราคา 770,000.00

ต.เหมืองจี้
25

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านตาลรีฟอร์มมิ่ง
ในราคา 398,000.00

058/2562
27 กันยายน 2562
059/2562

ในราคา 153,600.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

27 กันยายน 2562

หจก.บ้านตาลรีฟอร์มมิ่ง

เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทุกต้อง

060/2562

ในราคา 398,000.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

27 กันยายน 2562

