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

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

1 จัดซื้อวัสดุโครงการเผยแพร)ความรู� 10,000        1,900          เฉพาะเจาะจง ร�านน�องมาศ ร�านน�องมาศ เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง ใบสั่งซื้อ 142/2562

กองการศึกษา 1,900 บาท 1,900 บาท ราชการ ลงวันที่ 4 ก.ค. 2562

2 จัดซื้อเครื่องไทยธรรมโครง 5,000          500            เฉพาะเจาะจง ร�านน�องมาศ /500 บ. ร�านน�องมาศ /500 บ. เพื่อประโยชน3สูงสุดของ ใบสั่งซื้อ 143/2562

การธรรมะเพื่อประชาชน ทางราชการ ลงวันที่ 4 ก.ค. 2562

3 จัดซื้อเครื่องสังฆทานตาม 5,000          500.00        เฉพาะเจาะจง ร�านน�องมาศ /500 บ. ร�านน�องมาศ /500 บ. เพื่อประโยชน3สูงสุดของ ใบสั่งซื้อ 144/2562

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ลงวันที่ 9 ก.ค.2562

สําหรับผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ 

อบต.พนักงานส)วนตําบล และ

พนักงานจ�างของ อบต.บ�านกาด  

4 จัดซื้อวัสดุโครงการปBองกันและ 10,000        2,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ส.คุรุภัณฑ3 99/ หจก.ส.คุรุภัณฑ3 99/ เพื่อประโยชน3สูงสุดของ ใบสั่งซื้อ 145/2562

แก�ไขปDญหายาเสพติด 2,500 บาท 2,500 บาท ทางราชการ ลงวันที่ 12  กรกฎาคม  2562

ประจําปFงบประมาณ 2562

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร3 40,000        8,360.00      เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร3 เซอร3วิส/ ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร3 เซอร3วิส/ เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง ใบสั่งซื้อ 146/2562

(หมึกเครื่องปริ้น) สํานักปลัด 8,360 บาท 8,360 บาท ราชการ ลงวันที่ 23  กรกฎาคม  2562

6 จัดซื้อหมึกเครื่องถ)ายเอกสาร 30,000        10,800.00    เฉพาะเจาะจง ร�านตัวจี โอเอ แอนด3 ซัพพลาย/ ร�านตัวจี โอเอ แอนด3 ซัพพลาย/ เป2นร�านที่ประกอบกิจการ ใบสั่งซื้อ 147/2562

สป. 10,800 บ. 10,800 บ ด�านนี้โดยตรง และเป2น ลงวันที่ 23  กรกฎาคม  2562

ประโยชน3ต)อทางราชการ

7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สป. 30,000        408.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ส.คุรุภัณฑ3 99/ หจก.ส.คุรุภัณฑ3 99/ เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง ใบสั่งซื้อ 148/2562

408  บ. 408  บ. ราชการ ลงวันที่ 31  กรกฎาคม  2562

                                                                                                                                                                             แบบ สขร. 1

                                                                               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562

                                                                    ชื่อหน&วยงาน   องค)การบริหารส&วนตําบลบ�านกาด อําเภอแม&วาง จังหวัดเชียงใหม&

                                                                                            วัน   31   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป



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

ที่ จัดจ�าง หรือจ�าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

8 จัดซื้อนม ศพด.เดือน ส.ค. 40,000        1,149.54 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม)เฟรชมิลค3 / บจก.เชียงใหม)เฟรชมิลค3 / เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง ใบสั่งซื้อ 149/2562

1,149.54 บ. 1,149.54 บ. ราชการ ลงวันที่ 31  กรกฎาคม  2562

9 จัดซื้อนม รร.เดือน ส.ค. 70,000        5,389.02 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม)เฟรชมิลค3 / บจก.เชียงใหม)เฟรชมิลค3 / เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง ใบสั่งซื้อ 150/2562

5,389.02 บ. 5,389.02 บ. ราชการ ลงวันที่ 31  กรกฎาคม  2562

10 จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน ส.ค. 30,000        1,200.00      เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวังน้ําค�าง/ 1,200 บ. น้ําดื่มวังน้ําค�าง/ 1,200 บ. เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง ใบสั่งซื้อ 151/2562

ราชการ ลงวันที่ 31  กรกฎาคม  2562

11 จัดซื้อน้ํามัน เดือน ส.ค. 100,000       6,700.10 เฉพาะเจาะจง สหกรณ3การเกษตรสันปNาตอง  สหกรณ3การเกษตรสันปNาตอง  เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง ใบสั่งซื้อ 152/2562

จํากัด/ 6,700.10 บ. จํากัด/ 6,700.10 บ. ราชการ ลงวันที่ 31  กรกฎาคม  2562

12 จัดซื้อหนังสือพิมพ3 หมู)บ�าน 21,600        2,050.00      เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  อินตPะวงค3 / นายทวีศักดิ์  อินตPะวงค3 / เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง ใบสั่งซื้อ 153/2562

เดือน ส.ค. 2,050 บ. 2,050 บ. ราชการ ลงวันที่ 31  กรกฎาคม  2562

13 จ�างจัดทําปBายประชาสัมพันธ3 10,000        300.00        เฉพาะเจาะจง แม)วางโฆษณา/300 บ. แม)วางโฆษณา/300 บ. เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง ใบสั่งจ�าง 84/2562

โครงการเผยแพร)ความรู�เพื่อการ ราชการ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

อนุรักษ3วัฒนธรรมและประเพณี

ท�องถิ่น

14 จ�างจัดทําปBายประชาสัมพันธ3 5,000          300.00        เฉพาะเจาะจง แม)วางโฆษณา/300 บ. แม)วางโฆษณา/300 บ. เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง ใบสั่งจ�าง 85/2562

โครงการธรรมะเพื่อประชาชน ราชการ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

15 จ�างจัดทําอาหารกลางวัน 5,000          2,400.00      เฉพาะเจาะจง นายอธิวัฒน3  กาหลง / นายอธิวัฒน3  กาหลง / เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง ใบสั่งจ�าง 86/2562

โครงการธรรมะเพื่อประชาชน 2,400 บ. 2,400 บ. ราชการ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

16 จ�างจัดทําอาหารว)างและอาหารกลาง 10,000        4,800.00      เฉพาะเจาะจง นายอธิวัฒน3  กาหลง / นายอธิวัฒน3  กาหลง / เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง ใบสั่งจ�าง  87/2562

วันโครงการเผยแพร)ความรู�เพื่อการ 4,800 บ. 4,800 บ. ราชการ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

อนุรักษ3วัฒนธรรมและประเพณีฯ

17 จ�างซ)อมแซมถนนสายเลียบลํา 430,000       12,600.00    เฉพาะเจาะจง ร�านจิรัชยาพาณิชย3/ ร�านจิรัชยาพาณิชย3/ เพื่อบรรเทาความเดือด ใบสั่งจ�าง 88/2562
เหมือง ขุนคง ม.3 12,600 บ. 12,600 บ. ร�อนของประชาชนที่ใช� ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

ถนนสายเลียบลําเหมือง
ขุนคง ม.3



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

ที่ จัดจ�าง หรือจ�าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

18 จ�างทําปBายโครงการอบรมคุณ 5,000          300.00        เฉพาะเจาะจง แม)วางโฆษณา/300 บ. แม)วางโฆษณา/300 บ. เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง ใบสั่งจ�าง 89/2562

ธรรมจริยธรรมสําหรับคณะผู�บริหาร ราชการ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

สมาชิกสภาฯ อบต.พนักงานส)วน 

ตําบล และพนักงานจ�าง ของ 

 อบต.บ�านกาด

19 จ�างจัดทําอาหารว)างสําหรับผู� 5,000          1,200.00      เฉพาะเจาะจง นายอธิวัฒน3  กาหลง/  นายอธิวัฒน3  กาหลง/  เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง ใบสั่งจ�าง 90/2562

เข�าร)วมโครงการอบรมคุณธรรม 1,200  บ. 1,200 บ. ราชการ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

จริยธรรมสําหรับคณะผู�บริหาร

สมาชิกสภาฯ อบต.พนักงานส)วน 

ตําบล และพนักงานจ�าง ของ 

อบต.บ�านกาด

20 จ�างจัดทําปBาย "งดดื่ม" 20,000        300.00        เฉพาะเจาะจง แม)วางโฆษณา/300 บ. แม)วางโฆษณา/300 บ. เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง ใบสั่งจ�าง 91/2562

ราชการ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

21 จ�างจัดทําปBายโครงการปBองกัน 10,000        300.00        เฉพาะเจาะจง แม)วางโฆษณา/300 บ. แม)วางโฆษณา/300 บ. เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง ใบสั่งจ�าง 92/2562

และแก�ไขปDญหายาเสพติด  ราชการ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ประจําปFงบประมาณ 2562

22 จ�างจัดทําอาหารว)างและอาหาร 10,000        5,400.00      เฉพาะเจาะจง นายอธิวัฒน3  กาหลง/ นายอธิวัฒน3  กาหลง/ เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง ใบสั่งจ�าง 93/2562

กลางวันโครงการปBองกันและแก� 5,400 บ. 5,400 บ. ราชการ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ไขปDญหายาเสพติด ประจําปF 62

23 จ�างจัดทําปBายโครงการฝTกซ�อม 15,000        300.00        เฉพาะเจาะจง แม)วางโฆษณา/300 บ. แม)วางโฆษณา/300 บ. เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง ใบสั่งจ�าง 94/2562

แผนปBองกันภัยและระวังอัคคีภัย ราชการ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ประจําปFงบประมาณ 2562



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

ที่ จัดจ�าง หรือจ�าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

24 จ�างอัดสารเคมีดับเพลิงถังดับ 15,000        3,600.00      เฉพาะเจาะจง ร�านเชียงใหม)ดับเพลิงและกู�ภัย/  ร�านเชียงใหม)ดับเพลิงและกู�ภัย/  เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง ใบสั่งจ�าง  95/2562

เพลิงและบรรจุน้ํายาดับเพลิง 3,600 บ. 3,600 บ. ราชการ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

เพื่อใช�ในโครงการฝTกซ�อมแผน

ปBองกันภัยและระวังอัคคีภัย

ประจําปFงบประมาณ 2562

25 จ�างจัดทําอาหารกลางวันสําหรับ 15,000        4,800.00      เฉพาะเจาะจง นายอธิวัฒน
  กาหลง/ นายอธิวัฒน
  กาหลง/ เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง ใบสั่งจ�าง 96/2562

ผู�เข�าร)วมโครงการฝTกซ�อมแผน 4,800 บ. 4,800 บ. ราชการ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ปBองกันภัยและระวังอัคคีภัย

ประจําปFงบประมาณ 2562

26 จ�างจัดทําอาหารว)างสําหรับ 15,000        1,800.00      เฉพาะเจาะจง นางวารุณี  ทองปลี/  นางวารุณี  ทองปลี/  เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง ใบสั่งจ�าง 97/2562

ผู�เข�าร)วมโครงการฝTกซ�อมแผน 1,800 บ. 1,800 บ. ราชการ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ปBองกันภัยและระวังอัคคีภัย

ประจําปFงบประมาณ 2562

27 จ�างอัดแกPซแอลพีจี เพื่อใช�ใน 15,000        840.00        เฉพาะเจาะจง ร�านรัตนา / 840 บ. ร�านรัตนา / 840 บ. เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง ใบสั่งจ�าง 98/2562

โครงการฝTกซ�อมแผนปBองกันภัย ราชการ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

และระวังอัคคีภัย ประจําปFงบ

ประมาณ 2562

28 จ�างซ)อมแซมถนนสายสหกรณ3 430,000       69,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวสิรินัน หารแก�ว/ นางสาวสิรินัน หารแก�ว/ เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง ใบสั่งจ�าง 101/2562

ม.9-ม.2 ต.บ�านกาดเชื่อม ม.7 69,000 บ. 69,000 บ. ราชการ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ต.ดอนเปา

29 จ�างซ)อมแซมถนน ซ.5 ม.2 430,000       8,500.00      เฉพาะเจาะจง กิ่วแลดีไซน3/8,500 บ. กิ่วแลดีไซน3/8,500 บ. เพื่อบรรเทาความเดือด ใบสั่งจ�าง 102/2562

บ�านหัวฝาย ร�อนของประชาชนที่ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

สัญจรผ)าน ซ.5 หมู) 2

บ�านหัวฝาย



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

ที่ จัดจ�าง หรือจ�าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

30 จ�างจัดทําปBายประชาสัมพันธ3 20,000        1,050.00      เฉพาะเจาะจง แม)วางโฆษณา/1,050 บ. แม)วางโฆษณา/1,050 บ. เพื่อใช�ประชาสัมพันธ3 ใบสั่งจ�าง 103/2562

โครงการการสวนสาธารณะเฉลิม โครงการฯ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

31 จ�างซ)อมแซมรถจักรยานยนต3 40,000        740.00        เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย  แก�วพิงค3/ นายอภิชัย  แก�วพิงค3/ เพื่อเป2นการบํารุงรักษา ใบสั่งจ�าง 105/2562

หมายเลขทะเบียน กศ 4066 740 บ. 740 บ. ครุภัณฑ3ขององค3การ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

เชียงใหม) บริหารส)วนตําบลบ�านกาด

32 จ�างทําปBายประชาสัมพันธ3 20,000        3,200.00      เฉพาะเจาะจง แม)วางโฆษณา/3,200 บ. แม)วางโฆษณา/3,200 บ. เพื่อใช�ประชาสัมพันธ3 ใบสั่งจ�าง 106/2562

สายด)วน 1669และหมายเลข สายด)วนขององค3การ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

แจ�งเหตุงานปBองกันฯ บริหารส)วนตําบลบ�านกาด

33 จ�างจัดทําสวนหย)อมตามโครง 65,000        43,800.00    เฉพาะเจาะจง นายสนั่น  แผ)นมูล/ นายสนั่น  แผ)นมูล/ เพื่อดําเนินการตามโครง ใบสั่งจ�าง 104/2562

การปรับปรุงภูมิทัศน
สภาพแวดล+อม 43,800 บ. 43,800 บ. การปรับปรุงภูมิทัศน3สภาพลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

สํานักงาน อบต.บ+านกาด แวดล�อม สํานักงาน อบต.

บ�านกาด

34 จ�างกําจัดและขนขยะภายใน 20,000        660.00        เฉพาะเจาะจง หจก. ธเนศการก/อสร+าง/ หจก. ธเนศการก/อสร+าง/ เพื่อเป2นการรักษาความ ใบสั่งจ�าง 108/2562

องค3การบริหารส)วนตําบลบ�าน 660  บ. 660  บ. สะอาดภายในองค3การ ลงวันที่  31  กรกฎาคม 2562

กาด ประจําเดือน ส.ค. 62 บริหารส)วนตําบลบ�านกาด

35 จ�างพนักงานรักษาความปลอด 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายวีรชัย  สัตย3ซื่อ/ นายวีรชัย  สัตย3ซื่อ/ เพื่อเป2นประโยชน3 บันทึกขอจ�าง 195/2562

ภัยเดือน ส.ค. 9,000 บ. 9,000 บ. ต)อทางราชการ ลว. 31 กรกฎาคม 2562

36 จ�างพนักงานทําความสะอาด 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นางจีรพันธุ3  พุทธรักษา/ นางจีรพันธุ3  พุทธรักษา/ เพื่อเป2นประโยชน3 บันทึกขอจ�าง 196/2562

เดือน ส.ค. 9,000 บ. 9,000 บ. ต)อทางราชการ ลว. 31 กรกฎาคม 2562

37 จ�างพนักงานทําความสะอาด 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง น.ส.แคทลียา  ศิริ/ น.ส.แคทลียา  ศิริ/ เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง บันทึกขอจ�าง 197/2562

ศพด. เดือน ส.ค 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 31 กรกฎาคม 2562



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

ที่ จัดจ�าง หรือจ�าง และราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

38 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายนรินทร3  คําหลวง/ นายนรินทร3  คําหลวง/ เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง บันทึกขอจ�าง 198/2562

การแพทย3ฉุกเฉิน เดือน ส.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 31 กรกฎาคม 2562

39 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายถนัด  ญาณพันธ3/ นายถนัด  ญาณพันธ3/ เพื่อเป2นประโยชน3ต)อทาง บันทึกขอจ�าง 199/2562

การแพทย3ฉุกเฉิน เดือน ส.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 31 กรกฎาคม 2562

40 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ3  ปาปวน/ นายจักรกฤษณ3  ปาปวน/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกขอจ�าง 200/2562

การแพทย3ฉุกเฉิน เดือน ส.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท การทางด�านนี้ ลว. 31 กรกฎาคม 2562

41 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายปรีชาชาญ  ศรีประโคน/ นายปรีชาชาญ  ศรีประโคน/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกขอจ�าง 201/2562

การโยธา เดือน ส.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 31 กรกฎาคม 2562

42 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นางสาววิจิตรา  ปDญญา/ นางสาววิจิตรา  ปDญญา/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกขอจ�าง 202/2562

พัฒนาชุมน (คนที่ 1 ) เดือน ส.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 31 กรกฎาคม 2562

43 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นางสาวโชติกา  สอนศรี/ นางสาวโชติกา  สอนศรี/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกขอจ�าง 203/2562

พัฒนาชุมน (คนที่ 2 ) เดือน ส.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 31 กรกฎาคม 2562
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