
ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จะซื้อ รายชื่อผู�เสนอราคา ผู�ที่ได�รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ จัดจ�าง หรือจ�าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

1 จัดซื้อหนังสือพิมพ(หมู)บ�าน 10,000        2,050.00      เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  อินต3ะวงค( / นายทวีศักดิ์  อินต3ะวงค( / เพื่อประโยชน(สูงสุดของ ใบสั่งซื้อ 127/2563

เดือน ส.ค.63 2,050.- 2,050.- ทางราชการ ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2563

2 จัดซื้อน้ํามัน เดือน ส.ค.63 80,000        3,930.00      เฉพาะเจาะจง บจก.พนาพนธ(/3,930 บ. บจก.พนาพนธ(/3,930 บ. เพื่อประโยชน(สูงสุดของ ใบสั่งซื้อ 128/2563

ทางราชการ ลงวันที่ 31  กรกฎาคม  2563

4 จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน ส.ค. 20,000        1,350          เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวังน้ําค�าง/1,350 บ. น้ําดื่มวังน้ําค�าง/1,350 บ. เพื่อเปBนประโยชน(ต)อทาง ใบสั่งซื้อ 129/2563

ราชการ ลงวันที่ 31  กรกฎาคม  2563

5 จ�างจัดทําอาหารว)างพร�อมเครื่องดื่ม 25,000        750.00        เฉพาะเจาะจง นางอนงค(  สุใจคํา /750 บ. นางอนงค(  สุใจคํา /750 บ. เปBนประโยชน(ต)อทางด�าน ใบสั่งจ�าง 097/2563

สําหรับผู�เข�าร)วมประชุมสภาฯ ราชการและทํางานเร็ว ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 

6 จ�างจัดทําอาหารกลางวันสําหรับคณะ 25,000        3,410.00      เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  ศรีวิชัย /750 บ. นางนิตยา  ศรีวิชัย /3,410 บ. เปBนประโยชน(ต)อทางด�าน ใบสั่งจ�าง 098/2563

กรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ราชการและทํางานเร็ว ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

ขององค(กรปกครองส)วนท�องถิ่น

(Local Performance

Asscessment : LPA ) 

7 จ�างซ)อมแซมถนน ซ.6 ม.2 803,000       3,200.00       เฉพาะเจาะจง กิ่วแลดีไซน(/3,200 บ. กิ่วแลดีไซน(/3,200 บ. เพื่อประโยชน(สูงสุดของ ใบสั่งจ�าง 099/2563

บ�านหัวฝาย ทางราชการ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

8 จ�างปรับปรุงเสริมดินไหล)ทาง 803,000       7,500.00      เฉพาะเจาะจง กิ่วแลดีไซน( /7,500 บ. กิ่วแลดีไซน( /7,500 บ. เปBนประโยชน(ต)อทางด�าน ใบสั่งจ�าง 100/2563

ม.8 เชื่อม ม.6 ราชการและทํางานเร็ว ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

                                                                                                                                                                             แบบ สขร. 1

                                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน กรกฎาคม  2563

                                                        ชื่อหน'วยงาน   องค*การบริหารส'วนตําบลบ�านกาด อําเภอแม'วาง จังหวัดเชียงใหม'

                                                                         วัน   31   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



9 จ�างปรับปรุงเสริมดินไหล)ทาง 803,000       9,800.00      เฉพาะเจาะจง กิ่วแลดีไซน( /9,800 บ. กิ่วแลดีไซน( /9,800 บ. เพื่อเปBนประโยชน(ต)อทาง ใบสั่งจ�าง 101/2563

ม.4 บ�านมะกายยอน ราชการ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

10 จ�างทําปIายพระบรมรูป 10,000        1,060.00      เฉพาะเจาะจง แม)วางโฆษณา/1,060 บ. แม)วางโฆษณา/1,060 บ. เพื่อประโยชน(สูงสุดของ ใบสั่งจ�าง 102/2563

ทางราชการ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

11 จ�างซ)อมรถดับเพลิง 254,617 3,210.00 เฉพาะเจาะจง ร�านช)วยส)งเสริม (นายสุ)ม) / ร�านช)วยส)งเสริม (นายสุ)ม) /เปBนร�านที่ประกอบกิจการ ใบสั่งจ�าง 103/2563

/3,210 บ. /3,210 บ. ด�านนี้โดยตรง และเปBน ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ประโยชน(ต)อทางราชการ

12 จ�างพนักงานรักษาความปลอด 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายวีรชัย  สัตย*ซื่อ/ นายวีรชัย  สัตย*ซื่อ/ เพื่อเป,นประโยชน* บันทึกตกลงจ�าง 074/2563

ภัยเดือน ส.ค. 9,000 บ. 9,000 บ. ต4อทางราชการ ลว. 31 กรกฎาคม 2563

26 จ�างพนักงานทําความสะอาด 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นางจีรพันธุ*  พุทธรักษา/ นางจีรพันธุ*  พุทธรักษา/ เพื่อเป,นประโยชน* บันทึกตกลงจ�าง 075/2563

เดือน ส.ค. 9,000 บ. 9,000 บ. ต4อทางราชการ ลว. 31 กรกฎาคม 2563

27 จ�างพนักงานทําความสะอาด 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง น.ส.แคทลียา  ศิริ/ น.ส.แคทลียา  ศิริ/ เพื่อเป,นประโยชน*ต4อทาง บันทึกตกลงจ�าง 076/2563

ศพด. เดือน ส.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 31 กรกฎาคม 2563

28 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายนรินทร*  คําหลวง/ นายนรินทร*  คําหลวง/ เพื่อเป,นประโยชน*ต4อทาง บันทึกตกลงจ�าง 077/2563

การแพทย*ฉุกเฉิน เดือน ส.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 31 กรกฎาคม 2563

29 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายถนัด  ญาณพันธ*/ นายถนัด  ญาณพันธ*/ เพื่อเป,นประโยชน*ต4อทาง บันทึกตกลงจ�าง 078/2563

การแพทย*ฉุกเฉิน เดือน ส.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 31 กรกฎาคม 2563

30 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ*  ปาปวน/ นายจักรกฤษณ*  ปาปวน/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 079/2563

การแพทย*ฉุกเฉิน เดือน ส.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท การทางด�านนี้ ลว. 31 กรกฎาคม 2563

31 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง น.ส.วิจิตรา  ปBญญา/ น.ส.วิจิตรา  ปBญญา/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 080/2563

พัฒนาชุมชน เดือน ส.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 31 กรกฎาคม 2563

32 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายกิตติภพ  จงอารี/ นายกิตติภพ  จงอารี/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 081/2563

โยธา เดือน ส.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 31 กรกฎาคม 2563

32 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายกิตติภพ  จงอารี/ นายกิตติภพ  จงอารี/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 081/2563



โยธา เดือน ส.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 31 กรกฎาคม 2563

33 จ�างขนและกําจัดขยะเดือน 20,000        624            เฉพาะเจาะจง หจก. ธเนศการก4อสร�าง/ หจก. ธเนศการก4อสร�าง/ เพื่อเป,นการรักษาความ ใบสั่งจ�าง  103/2563

ส.ค. 624 บ. 624 บ. สะอาดภายใน องค*การ ลว. 31 กรกฎาคม 2563

บริหารส4วนตําบลบ�าน

กาด


