ประกาศเทศบาลตาบลเหมืองจี้
เรื่อง สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
ด้วยเทศบาลตาบลเหมืองจี้ ได้ดาเนินการจัดทาสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2547
เทศบาลตาบลเหมืองจี้ จึงขอประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(นายสิงห์ทอง ปะมะสอน)
นายกเทศมนตรีตาบลเหมืองจี้

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
ชือ่ หน่วยงาน เทศบาลตาบลเหมืองจี้ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน

ลาดับที่
1

งานจัดจ้าง
ค่าจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ กองคลัง

วงเงินทีจ่ ะจ้าง
2,800.00

ทาการเปลี่ยนแบตเตอรี่
2

ค่าจ้างซ่อมแซมระบบคู่สายโทรศัพท์

ราคากลาง

วิธจี ัดจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่ สนอ

เฉพาะเจาะจง ร้าน บี เอ็น คอมพิวเตอร์

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

120/2563

ในราคา 2,800.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

3 สิงหาคม 2563

บจก.ทีโอที (มหาชน)

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

121/2563

ในราคา 4,815.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

5 สิงหาคม 2563

นายชัชวาล สุยะสัก

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

122/2563

ในราคา 2,350.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

13 สิงหาคม 2563

ร้านเบนโซ่ ซัพพลายส์

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

123/2563

ในราคา 22,610.00

ในราคา 22,610.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

20 สิงหาคม 2563

เฉพาะเจาะจง นางบรรจง ฝั้นพรม

นางบรรจง ฝั้นพรม

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

124/2563

ในราคา 625.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

20 สิงหาคม 2563

ร้านมหาวันถ้วยรางวัล

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

125/2563

ในราคา 330.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

21 สิงหาคม 2563

นางนงคราญ กันธิยะ

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

126/2563

ในราคา 500.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

25 สิงหาคม 2563

เฉพาะเจาะจง นางบัวถา เผือกไร่

นางบัวถา เผือกไร่

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

127/2563

ในราคา 1,400.00

ในราคา 1,400.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

27 สิงหาคม 2563

เฉพาะเจาะจง บจก.ทีโอที (มหาชน)
ในราคา 4,815.00

3

ค่าจ้างทาอาหารการประชุมสภา

2,350.00

เฉพาะเจาะจง นายชัชวาล สุยะสัก
ในราคา 2,350.00

4
5

ค่าจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน 3 เครื่อง
ค่าจ้างทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มการประชุมสภา

22,610.00
625.00

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2
6

ค่าจ้างทาตรายาง

เฉพาะเจาะจง ร้านเบนโซ่ ซัพพลายส์

ในราคา 625.00

330.00

เฉพาะเจาะจง ร้านมหาวันถ้วยรางวัล
ในราคา 330.00

7

จ้างทาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม การประชุมสภา

500.00

เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3
8

ค่าจ้างทาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
สาหรับคณะกรรมการตรวจ LPA

9

ค่าจ้างทาป้ายไวนิล งานกีฬาโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3

เฉพาะเจาะจง นางนงคราญ กันธิยะ
ในราคา 500.00

1,400.00
900.00

เฉพาะเจาะจง ร้านเฮือนตุงคนาคร พริ้นท์ติ้ง ร้านเฮือนตุงคนาคร พริ้นท์ติ้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง
ในราคา 900.00

10

ค่าจ้างถ่ายเอกสารงานเทศบาลตาบลเหมืองจี้
ประจาเดือน กันยายน 2563

10,000.00

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดย
สัญญาหรือข้อตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจ้าง

ร้าน บี เอ็น คอมพิวเตอร์

ในราคา 2,800.00

4,815.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงจ้าง

128/2563

ในราคา 900.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

27 สิงหาคม 2563

เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.พี.ก็อปปีเ้ ทค

ร้าน พี.พี.ก็อปปีเ้ ทค

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

129/2563

ในราคา 8,083.20

ในราคา 8,083.20

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

31 สิงหาคม 2563

ลาดับที่

งานจัดจ้าง

11

ค่าจ้างเหมาเสริมผิวลาดยางสายทางเข้าวัดต้นโชค

วงเงินทีจ่ ะจ้าง
337,000.00

หมู่ 4
12

ค่าจ้างเหมาเสริมผิวลาดยางสายห้วยส้ม -ดอยกุศล
ม.5

ราคากลาง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงจ้าง

เฉพาะเจาะจง บจก.ภาคเหนือวัสดุกอ่ สร้าง

บจก.ภาคเหนือวัสดุกอ่ สร้าง

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

074/2563

ในราคา 337,000.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

3 สิงหาคม 2563

บจก.ภาคเหนือวัสดุกอ่ สร้าง

เป็นผู้มีคุณสมบัติทุกต้อง

075/2563

ในราคา 332,000.00

ตามเงื่อนไขวิธีเฉพาะเจาะจง

3 สิงหาคม 2563

วิธจี ัดจ้าง

ในราคา 337,000.00

332,000.00

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดย
สัญญาหรือข้อตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่ สนอ

เฉพาะเจาะจง บจก.ภาคเหนือวัสดุกอ่ สร้าง
ในราคา 332,000.00

แบบ สขร.1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม 2563
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลเหมืองจี้ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน

ลาดับที่
1

งานจัดซื้อ
ค่าจัดซื้อธงสัญลักษณ์

วงเงินที่จะซื้อ
1,050.00

ราคากลาง

วิธีจดั ซื้อ

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ค่าจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส้าหรับ

2,730.00

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 2
รายการ

4

ค่าจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่ รถยนต์ทะเบียน

2,500.00

บบ 8089 ลพ
5

ค่าจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส้าหรับ
ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน กองสาธารณสุข

4 สิงหาคม 2563

บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม

เป็นผู้มคี ณ
ุ สมบัตทิ กุ ต้อง

180/2563

ในราคา 2,730.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

6 สิงหาคม 2563

เฉพาะเจาะจง

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

เป็นผู้มคี ณ
ุ สมบัตทิ กุ ต้อง

182/2563

ในราคา 980.00

ในราคา 980.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563

ร้านบ้านแป้นไดนาโม

เป็นผู้มคี ณ
ุ สมบัตทิ กุ ต้อง

ในราคา 2,500.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563

บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม

เป็นผู้มคี ณ
ุ สมบัตทิ กุ ต้อง

ในราคา 4,113.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563

เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านแป้นไดนาโม
ในราคา 2,500.00

4,113.00

เครื่องพ่นหมอกควัน ม.13, ม.14 (ชิคนุ กุนยา)
6

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง

ในราคา 2,730.00
980.00

เฉพาะเจาะจง บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม
ในราคา 4,113.00

8,337.00

ุ สมบัตทิ กุ ต้อง
เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชัน่ มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชัน่ มอลล์ เป็นผู้มคี ณ
ในราคา 8,337.00

7

ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน ในใช้งานของ

5,806.00

ส้านักปลัด
8

ค่าจัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส้าหรับ
เครื่องพ่นหมอกควัน ม.7, ม.11 (ชิคนุ กุนยา)

9

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง
จ้านวน 6 รายการ

10 ค่าจัดซื้อวัสดุส้านักงาน กองคลัง

เฉพาะเจาะจง บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม
ในราคา 2,724.00

29,890.00
6,734.00

ในราคา 8,337.00

183/2563
185/2563
186/2563

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563

ุ สมบัตทิ กุ ต้อง
เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชัน่ มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชัน่ มอลล์ เป็นผู้มคี ณ
ในราคา 5,806.00

2,724.00

179/2563

ในราคา 1,050.00

เฉพาะเจาะจง บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม

เครื่องพ่นหมอกควัน ม.13, 14 (ชิคนุ กุนยา)
3

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ุ สมบัตทิ กุ ต้อง
เฉพาะเจาะจง บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชัน่ มอลล์ บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชัน่ มอลล์ เป็นผู้มคี ณ
ในราคา 1,050.00

2

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง

187/2563

ในราคา 5,806.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563

บจก.ล้าพูนปิโตรเลียม

เป็นผู้มคี ณ
ุ สมบัตทิ กุ ต้อง

ในราคา 2,724.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563

ุ สมบัตทิ กุ ต้อง
เฉพาะเจาะจง ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี ร้านภูดิส ซัพพลาย แอนด์ เทคโนโลยี เป็นผู้มคี ณ

188/2563
189/2563

ในราคา 29,890.00

ในราคา 29,890.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563

เฉพาะเจาะจง หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

หจก.จิรภัทรการไฟฟ้า

เป็นผู้มคี ณ
ุ สมบัตทิ กุ ต้อง

ในราคา 6,734.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563

ในราคา 6,734.00

190/2563

ลาดับที่

งานจัดซื้อ

11 ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ใช้ในงาน

วงเงินที่จะซื้อ
1,300.00

ส้านักปลัด
12 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้ในงาน

19,090.00
8,400.00
750.00
3,000.00

เทศบาลต้าบลเหมืองจี้ ประจ้าเดือน ก.ย. 63
16 ค่าจัดซื้อน้้าดื่มเพื่อบริโภคในศพด. จ้านวน
3 ศูนย์ ประจ้าเดือน กันยายน 2563
17 ค่าจัดซื้อใบมีดเครื่องตัดหญ้า
18 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จ้าวน 2
รายการ

450.00
39,000.00

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

นางเพ็ญศรี หล้ากาศ

เป็นผู้มคี ณ
ุ สมบัตทิ กุ ต้อง

ในราคา 1,300.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563

191/2563
192/2563

ในราคา 19,090.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563

ร้านป่าซางบรรณาคาร

เป็นผู้มคี ณ
ุ สมบัตทิ กุ ต้อง

ในราคา 8,400.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563

ร้านป่าซางบรรณาคาร

เป็นผู้มคี ณ
ุ สมบัตทิ กุ ต้อง

ในราคา 750.00

ในราคา 750.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563

เฉพาะเจาะจง บจก.ไชโย(ล้าพูน)

บจก.ไชโย(ล้าพูน)

เป็นผู้มคี ณ
ุ สมบัตทิ กุ ต้อง

ในราคา 0.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563

เฉพาะเจาะจง บจก.ไชโย(ล้าพูน)

บจก.ไชโย(ล้าพูน)

เป็นผู้มคี ณ
ุ สมบัตทิ กุ ต้อง

ในราคา 850.00

ในราคา 850.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563

นายศรีวัย กัณทาพันธุ์

เป็นผู้มคี ณ
ุ สมบัตทิ กุ ต้อง

ในราคา 450.00

ในราคา 450.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563

เฉพาะเจาะจง ร้านลัคกี้ เทรดดิง

ร้านลัคกี้ เทรดดิง

เป็นผู้มคี ณ
ุ สมบัตทิ กุ ต้อง

ในราคา 39,000.00

ตามเงื่อนไขวิธเี ฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563

เฉพาะเจาะจง ร้านป่าซางบรรณาคาร
เฉพาะเจาะจง ร้านป่าซางบรรณาคาร

ในราคา
850.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงจ้าง

ุ สมบัตทิ กุ ต้อง
เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย ร้านพงศ์ แอดวานซ์ ซัพพลาย เป็นผู้มคี ณ

ในราคา 8,400.00

ต้าบลเหมืองจี้ ประจ้าเดือน กันยายน 2563
15 ค่าจัดซื้อน้้าดื่มเพื่อบริโภคในส้านักงาน

เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี หล้ากาศ

ในราคา 19,090.00

14 หมู่บา้ น ประจ้าเดือน กันยายน 2563
14 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ้าเทศบาล

วิธีจดั ซื้อ

ในราคา 1,300.00

ส้านักปลัด
13 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บา้ น

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง นายศรีวัย กัณทาพันธุ์

ในราคา 39,000.00

193/2563
194/2563
195/2563
196/2563
197/2563
015/2563

