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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 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองช(าง 20,000        7,504          เฉพาะเจาะจง หจก. ส. ครุภัณฑ5 99/ หจก. ส. ครุภัณฑ5 99/ เพื่อเป9นประโยชน5ต(อทาง ใบสั่งซื้อ  55/2562

7,504  บาท 7,504  บาท ราชการ ลว. 1 กุมภาพันธ5  2562

2 จัดซื้ออุปกรณ5งานกีฬาฯ 115,000       12,250        เฉพาะเจาะจง นายแสวง พรหมมาเย็น/ นายแสวง พรหมมาเย็น/ เป9นร�านที่ประกอบกิจการ ใบสั่งซื้อ  56/2562

12,250 บาท 12,250 บาท ด�านนี้โดยตรง และเป9น ลว. 5  กุมภาพันธ5  2562

ประโยชน5ต(อทางราชการ

3 จัดซื้อชุดกีฬางานกีฬาฯ 115,000       10,800        เฉพาะเจาะจง นายแสวง พรหมมาเย็น / นายแสวง พรหมมาเย็น / เป9นประโยชน5ต(อทางด�าน ใบสั่งซื้อ 57/2562

10,800  บาท 10,800  บาท ราชการและทํางานเร็ว ลว. 5 กุมภาพันธ5 2562

4 จัดซื้อเวชภัณฑ5งานกีฬาฯ 115,000       1,140          เฉพาะเจาะจง นายแสวง พรหมมาเย็น/ นายแสวง พรหมมาเย็น/ เพื่อเป9นประโยชน5ต(อทาง ใบสั่งซื้อ 58/2562

1,140 บาท 1,140 บาท ราชการ ลว. 5 กุมภาพันธ5 2562

5 จัดซื้อถ�วยรางวัลงานกีฬาฯ 115,000       5,800          เฉพาะเจาะจง นายแสวง  พรหมมาเย็น/ นายแสวง  พรหมมาเย็น/ เพื่อเป9นประโยชน5ต(อทาง ใบสั่งซื้อ 59/2562

5,800 บาท 5,800 บาท ราชการ ลว. 5 กุมภาพันธ5  2562

6 จัดซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง งานกีฬาฯ 115,000       4,110          เฉพาะเจาะจง นายอินตา  กันทา / นายอินตา  กันทา / เพื่อเป9นประโยชน5ต(อทาง ใบสั่งซื้อ 60/2562

4,110 บาท 4,110 บาท ราชการ ลว. 5 กุมภาพันธ5  2562

7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สป. 30,000        5,054          เฉพาะเจาะจง หจก. ส. ครุภัณฑ5 99/ หจก. ส. ครุภัณฑ5 99/ เพื่อเป9นประโยชน5ต(อทาง ใบสั่งซื้อ 61/2562

5,054 บาท 5,054 บาท ราชการ ลว. 13 กุมภาพันธ5 2562

8 จัดซื้อวัสดุไฟฟEาและวิทยุ สป. 10,000        366            เฉพาะเจาะจง หจก.ส.คุรุภัณฑ5 99 / หจก.ส.คุรุภัณฑ5 99 / เพื่อเป9นประโยชน5ต(อทาง ใบสั่งซื้อ 62/2562

366 บาท 366 บาท ราชการ ลว. 13 กุมภาพันธ5 2562

9 จัดซื้อวัสดุโครงการปEองกัน- 20,000        9,680          เฉพาะเจาะจง ร�านมยุรี (เจHติ๋ม)  / ร�านมยุรี (เจHติ๋ม)  / เพื่อเป9นประโยชน5ต(อทาง ใบสั่งซื้อ 63/2562

และแก�ไขปKญหาหมอกควันฯ 9,680 บาท 9,680 บาท ราชการ ลว. 18 กุมภาพันธ5 2562

                                                                                                                                                                                                            แบบ สขร. 1

                                                                             สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน กุมภาพันธ!  2562

                                                         ชื่อหน(วยงาน    องค!การบริหารส(วนตําบลบ�านกาด อําเภอแม(วาง จังหวัดเชียงใหม(

                                                                                        วัน   28  เดือน  กุมภาพันธ!   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

10 จัดซื้อน้ําดื่มโครงการปEองกัน- 20,000        1,000          เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวังน้ําค�าง/1,000 บ. น้ําดื่มวังน้ําค�าง/1,000 บ. เพื่อเป9นประโยชน5ต(อทาง ใบสั่งซื้อ 64/2562

และแก�ไขปKญหาหมอกควันฯ ราชการ ลว. 18 กุมภาพันธ5 2562

11 จัดซื้อวัสดุไฟฟEาและวิทยุ 20,500        5,250          เฉพาะเจาะจง ณัฐพงษ5พาณิชย5 / ณัฐพงษ5พาณิชย5 / เพื่อเป9นประโยชน5ต(อทาง ใบสั่งซื้อ 65/2562

กองช(าง 5,250 บาท 5,250 บาท ราชการ ลว. 27 กุมภาพันธ5 2562

12 จัดซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว 25,000        2,700          เฉพาะเจาะจง หจก. ส.คุรุภัณฑ5 99 / หจก. ส.คุรุภัณฑ5 99 / เพื่อเป9นประโยชน5ต(อทาง ใบสั่งซื้อ 66/2562

2,700 บาท 2,700 บาท ราชการ ลว. 27 กุมภาพันธ5 2562

13 จัดซื้อหนังสือพิมพ5 อบต. 30,000        410            เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  อินตHะวงค5/ นายทวีศักดิ์  อินตHะวงค5/ เพื่อเป9นประโยชน5ต(อทาง ใบสั่งซื้อ 67/2562

เดือน มี.ค. 410 บาท 410 บาท ราชการ ลว. 27 กุมภาพันธ5 2562

14 จัดซื้อหนังสือพิมพ5 อบต. 21,600        2,050          เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  อินตHะวงค5/ นายทวีศักดิ์  อินตHะวงค5/ เพื่อเป9นประโยชน5ต(อทาง ใบสั่งซื้อ 68/2562

เดือน มี.ค. 2,050 บาท 2,050 บาท ราชการ ลว. 27 กุมภาพันธ5 2562

15 จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน มี.ค 30,000        1,400          เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวังน้ําค�าง/1,400 บ. น้ําดื่มวังน้ําค�าง/1,400 บ. เพื่อเป9นประโยชน5ต(อทาง ใบสั่งซื้อ 69/2562

ราชการ ลว. 28 กุมภาพันธ5 2562

16 จัดซื้อน้ํามัน เดือน มี.ค 100,000       7,200          เฉพาะเจาะจง สหกรณ5การเกษตรสัน- สหกรณ5การเกษตรสัน- เพื่อเป9นประโยชน5ต(อทาง ใบสั่งซื้อ 70/2562

ปPาตอง จก./ 7,200 บ. ปPาตอง จก./ 7,200 บ. ราชการ ลว. 28 กุมภาพันธ5 2562

17 จัดซื้อนม ศพด.เดือน มี.ค. 30,000        2,627.52      เฉพาะเจาะจง สหกรณ5โคนมเชียงใหม(/ สหกรณ5โคนมเชียงใหม(/ เพื่อเป9นประโยชน5ต(อทาง ใบสั่งซื้อ 71/2562

2,627.52 บาท 2,627.52 บาท ราชการ ลว. 23 กุมภาพันธ5 2562

18 จ�างซ(อมเครื่องปริ้นเตอร5 30,000        3,800          เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นบีปริ้นเตอร5เซอร5วิส/ ทีเอ็นบีปริ้นเตอร5เซอร5วิส/ เพื่อเป9นประโยชน5ต(อทาง ใบสั่งจ�าง 29/2562

กองช(าง 3,800 บาท 3,800 บาท ราชการ ลว. 1 กุมภาพันธ5 2562

19 จ�างจัดเตรียมสถานที่งาน 120,000       26,600        เฉพาะเจาะจง นายสําราญ  จันทร5แดง/ นายสําราญ  จันทร5แดง/ เพื่อเป9นประโยชน5 ใบสั่งจ�าง 30/2562

กีฬา 26,600 บ. 26,600 บ. ต(อทางราชการ ลว. 5 กุมภาพันธ5  2562

20 จ�างเครื่องเสียงงานกีฬา 120,000       3,000          เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  แสนพรหม/ นายสมชาย  แสนพรหม/ เพื่อเป9นประโยชน5 ใบสั่งจ�าง 31/2562

3,000 บ. 3,000 บ. ต(อทางราชการ ลว. 5 กุมภาพันธ5  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

21 จ�างทําปEายงานกีฬา 120,000       540            เฉพาะเจาะจง แม(วางโฆษณา/540 บ. แม(วางโฆษณา/540 บ. เพื่อเป9นประโยชน5 ใบสั่งจ�าง 32/2562

ต(อทางราชการ ลว. 5 กุมภาพันธ5 2562

22 จ�างจัดทําอาหารว(าง อาหาร 120,000       4,700          เฉพาะเจาะจง น.ส. อรพันธ5  อินตHะแสน/  น.ส. อรพันธ5  อินตHะแสน/  เพื่อเป9นประโยขน5ต(อ ใบสั่งจ�าง 33/2562

กลางวัน งานกีฬา 4,700 บาท 4,700 บาท ทางราชการ ลว. 5 กุมภาพันธ5 2562

23 จ�างตัดปEายที่กีดขวางแนวรั้ว 50,000        3,000          เฉพาะเจาะจง นายเกษม  ทาเรเรือน/ นายเกษม  ทาเรเรือน/ เพื่อเป9นประโยชน5 ใบสั่งจ�าง 34/2562

ของ อบต.  3,000 บ. 3,000 บ. ต(อทางราชการ ลว. 5 กุมภาพันธ5 2562

24 จ�างซ(อมรถจักรยานยนต5 40,000        3,030          เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย  แก�วพิงค5/ นายอภิชัย  แก�วพิงค5/ เพื่อเป9นประโยชน5 ใบสั่งจ�าง 35/2562

ทะเบียน คฉท 969 ชม  3,030 บ. 3,030 บ. ต(อทางราชการ ลว. 14 กุมภาพันธ5 2562

25 จ�างทําปEายโครงการปEองกัน 20,000        5,700          เฉพาะเจาะจง แม(วางโฆษณา/5,700 บ. แม(วางโฆษณา/5,700 บ. เพื่อเป9นประโยชน5 ใบสั่งจ�าง 36/2562

และแก�ไขปKญหาหมอกควันฯ ต(อทางราชการ ลว. 18 กุมภาพันธ5 2562

26 จ�างทําปEายโครงการลดเผาฯ 5,000          3,900          เฉพาะเจาะจง แม(วางโฆษณา/3,900 บ. แม(วางโฆษณา/3,900 บ. เพื่อเป9นประโยชน5 ใบสั่งจ�าง 37/2562

ต(อทางราชการ ลว. 18 กุมภาพันธ5 2562

27 จ�างทําบัญชีครัวเรือน 50,000        7,000          เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐพลการพิมพ5 2015 / หจก.ณัฐพลการพิมพ5 2015 / เพื่อเป9นประโยชน5ต(อทาง ใบสั่งจ�าง 38/2562

7,000 บาท 7,000 บาท ราชการ ลว. 18 กุมภาพันธ5 2562

28 จ�างซ(อมรถขยะ 40,000        8,200          เฉพาะเจาะจง อู(ช(างแดง /8,200 บ. อู(ช(างแดง /8,200 บ. เพื่อเป9นประโยชน5ต(อทาง ใบสั่งจ�าง 39/2562

ราชการ ลว. 27 กุมภาพันธ5 2562

29 จ�างกําจัดขยะเดือน มี.ค 20,000        516            เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศการก(อสร�าง / หจก.ธเนศการก(อสร�าง / เพื่อเป9นประโยชน5ต(อทาง ใบสั่งจ�าง 40/2562

516 บ. 516 บ. ราชการ ลว. 28 กุมภาพันธ5 2562

30 จ�างพนักงานรักษาความปลอด 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายวีรชัย  สัตย5ซื่อ/ นายวีรชัย  สัตย5ซื่อ/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 41/2562

ภัยเดือน มี.ค. 9,000 บ. 9,000 บ. การทางด�านนี้ ลว. 28 กุมภาพันธ5 2562

31 จ�างพนักงานทําความสะอาด 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นางจีรพันธุ5  พุทธรักษา/ นางจีรพันธุ5  พุทธรักษา/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 42/2562

เดือน มี.ค. 9,000 บ. 9,000 บ. การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 28 กุมภาพันธ5 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

32 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐถิดา  ตาเป9ง/ น.ส.ณัฐถิดา  ตาเป9ง/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 43/2562

กองทุนฯ เดือน มี.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 28 กุมภาพันธ5 2562

33 จ�างพนักงานทําความสะอาด 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง น.ส.แคทลียา  ศิริ/ น.ส.แคทลียา  ศิริ/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 44/2562

ศพด. เดือน มี.ค 9,000 บาท 9,000 บาท ที่เหมาะสมกับงาน ลว. 28 กุมภาพันธ5 2562

34 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายนรินทร5  คําหลวง/ นายนรินทร5  คําหลวง/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 45/2562

การแพทย5ฉุกเฉิน เดือน มี.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 28 กุมภาพันธ5 2562

35 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายถนัด  ญาณพันธ5/ นายถนัด  ญาณพันธ5/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 46/2562

การแพทย5ฉุกเฉิน เดือน มี.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 28 กุมภาพันธ5 2562

36 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ5  ปาปวน/ นายจักรกฤษณ5  ปาปวน/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 47/2562

การแพทย5ฉุกเฉิน เดือน มี.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 28 กุมภาพันธ5 2562

37 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายปรีชาชาญ  ศรีประโคน/ นายปรีชาชาญ  ศรีประโคน/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 48/2562

การโยธา เดือน มี.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 28 กุมภาพันธ5 2562


	ประกาศปะหน้าเดือนก.พ.62
	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างก.พ. 62

