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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 จัดซื้อครุภัณฑ*คอมพิวเตอร* 8,400               7,800.00        เฉพาะเจาะจง ร�านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร* เซอร*วิส/ ร�านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร* เซอร*วิส/ เพื่อประโยชน*สูงสุดของ ใบสั่งซื้อ 181/2562

(เครื่องปริ้นเตอร*) สป. 7,800 บ. 7,800 บ. ทางราชการ ลว.3 ก.ย. 62
2 จัดซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว กอง 20,000             3,180            เฉพาะเจาะจง ห�างหุ�นส�วนจํากัด เป�าเปา ห�างหุ�นส�วนจํากัด เป�าเปา เพื่อเป?นประโยชน*ต@อทาง ใบสั่งซื้อ 182/2562

การศึกษาฯ /3,180  บาท /3,180  บาท ราชการ ลว. 3 ก.ย. 62
3 จัดซื้อวัสดุอุทกภัย หมู@ 7 100,000           2,500            เฉพาะเจาะจง บจก. พี-มิกซ� โปรดักส�/ บจก. พี-มิกซ� โปรดักส�/ เพื่อเป?นประโยชน*ต@อทาง ใบสั่งซื้อ 183/2562

ทรายหยาบ (ขนาด 5 คิว) 2,500  บาท 2,500  บาท ราชการ ลว. 4 ก.ย. 62
4 จัดซื้อวัสดุก@อสร�างปรับปรุงห�อง 25,000             7,083            เฉพาะเจาะจง ร�านมั่งมูล พานิช/7,083 บ. ร�านมั่งมูล พานิช/7,083 บ. เพื่อเป?นประโยชน*ต@อทาง ใบสั่งซื้อ 184/2562

สํานักงานปลัด ราชการ ลว. 5 ก.ย. 62
5 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล@อลื่น 45,000             800               เฉพาะเจาะจง สหกรณ*การเกษตรสันปEาตอง/ สหกรณ*การเกษตรสันปEาตอง/ เพื่อเป?นประโยชน*ต@อทาง ใบสั่งซื้อ 185/2562

สําหรับพ@นยุง หมู@ 1, หมู@ 2 800 บ. 800 บ. ราชการ ลว. 5 ก.ย. 62
6 จัดซื้อวัสดุไฟฟGาและวิทยุกองช@าง 35,000             8,475            เฉพาะเจาะจง แม@วางการไฟฟGา/8,475 บ. แม@วางการไฟฟGา/8,475 บ. เป?นประโยชน*ต@อทางราชการใบสั่งซื้อ 186/2562

และทํางานเร็ว ลว. 5 ก.ย. 62
7 จัดซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว 25,000             8,243.28        เฉพาะเจาะจง บจก.เค ซี ซี พี 2011 กรุHป / บจก.เค ซี ซี พี 2011 กรุHป / เพื่อเป?นประโยชน*ต@อทาง ใบสั่งซื้อ 187/2562

(สํานักปลัด) 8,243.28 บาท 8,243.28 บาท ราชการ ลว. 6 ก.ย. 62
8 จัดซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว 25,000             1,500            เฉพาะเจาะจง หจก. ส.คุรุภัณฑ* 99/ 1,500 บ. หจก. ส.คุรุภัณฑ* 99/ 1,500 บ. เพื่อเป?นประโยชน*ต@อทาง ใบสั่งซื้อ 188/2562

(สํานักปลัด) ราชการ ลว. 6 ก.ย.62
9 จัดซื้อวัสดุก@อสร�าง 25,000             442               เฉพาะเจาะจง ร�านมั่งมูล พานิช/442 บ. ร�านมั่งมูล พานิช/442 บ. เพื่อเป?นประโยชน*สูงสุด ใบสั่งซื้อ 189/2562

(สํานักปลัด) ของทางราชการ ลว. 10 ก.ย. 62
10 จัดซื้อวัสดุไฟฟGาและวิทยุ 10,000             380               เฉพาะเจาะจง แม@วางการไฟฟGา/380 บ. แม@วางการไฟฟGา/380 บ. เพื่อเป?นประโยชน*ต@อทาง ใบสั่งซื้อ 190/2562

สํานักงานปลัด ราชการ ลว. 10 ก.ย. 62
11 จัดซื้อวัสดุไฟฟGาและวิทยุ 35,000             8,475            เฉพาะเจาะจง แม@วางการไฟฟGา/8,475 บ. แม@วางการไฟฟGา/8,475 บ. เพื่อเป?นประโยชน*ต@อทาง ใบสั่งซื้อ 191/2562

กองช@าง ราชการ ลว. 10 ก.ย. 62
12 จ�างซ@อมเครื่องพิมพ* กองคลัง 20,000             950               เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นบีปริ้นเตอร*เซอร*วิส/ ทีเอ็นบีปริ้นเตอร*เซอร*วิส/ เพื่อเป?นประโยชน*ต@อทาง ใบสั่งจ�าง 126/2562

950 บ. 950 บ. ราชการ ลว. 4 ก.ย. 62

                                                                                                                                                                             แบบ สขร. 1
                                                                         สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน กันยายน  2562
                                                               ชื่อหน$วยงาน   องค'การบริหารส$วนตําบลบ�านกาด อําเภอแม$วาง จังหวัดเชียงใหม$
                                                                                      วัน   30   เดือน  กันยายน  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

13 จ�างขุดลอกลําเหมืองขุนคง ม.5 50,000             13,700           เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน�  เจียงคํา/ นายนิวัฒน�  เจียงคํา/ เพื่อเป?นประโยชน*ต@อทาง ใบสั่งจ�าง 127/2562
13,700 บ. 13,700 บ. ราชการ ลว. 5 ก.ย. 62

14 จ�างซ@อมแซมถนน ม.8-บ�านน้ําต�น 430,000           19,400           เฉพาะเจาะจง นายศรีเดช  พรหมไชย/ นายศรีเดช  พรหมไชย/ เพื่อเป?นประโยชน*ต@อทาง ใบสั่งจ�าง 130/2562
19,400 บ. 19,400 บ. ราชการ ลว. 11 ก.ย. 62

15 จ�างซ@อมถนนลําเหมืองหลวง ม.6 430,000           15,000           เฉพาะเจาะจง นายศรีเดช  พรหมไชย/ นายศรีเดช  พรหมไชย/ เพื่อเป?นประโยชน*ต@อทาง ใบสั่งจ�าง 129/2562
บ�านน้ําต�น 15,000 บ. 15,000 บ. ราชการ ลว. 11 ก.ย. 62

16 จ�างซ@อมแซมถนน ซ.8 ม.1 430,000           34,000           เฉพาะเจาะจง นายณรงค*  นันทา/34,000 บ. นายณรงค*  นันทา/34,000 บ. เพื่อเป?นประโยชน*ต@อทาง ใบสั่งจ�าง 131/2562
ราชการ ลว. 11 ก.ย. 62

17 จ�างซ@อมแซมถนนภายในหมู@บ�าน 430,000           17,800           เฉพาะเจาะจง เจ.บี.โฮมแอนด�ดีไซน�/ เจ.บี.โฮมแอนด�ดีไซน�/ เพื่อเป?นประโยชน*ต@อทาง ใบสั่งจ�าง 128/2562
หมู@ 2 หัวฝาย 17,800  บาท 17,800  บาท ราชการ ลว. 11 ก.ย. 62

18 จ�างซ@อมแซมปรับปรุงถนน ซ.4 430,000           33,500           เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน�  เจียงคํา / นายนิวัฒน�  เจียงคํา / เพื่อเป?นประโยชน*ต@อทาง ใบสั่งจ�าง 132/2562
ม.3 บ�านกิ่วแล 33,500 บ. 33,500 บ. ราชการ ลว. 12 ก.ย. 62

19 จ�างซ@อมแซมถนน ม.2 บ�านหัวฝาย 430,000           13,000           เฉพาะเจาะจง เจ.บี.โฮมแอนด�ดีไซน�/ เจ.บี.โฮมแอนด�ดีไซน�/ เพื่อเป?นประโยชน*ต@อทาง ใบสั่งจ�าง 133/2562
13,000 บ. 13,000 บ. ราชการ ลว. 12 ก.ย. 62

20 จ�างเหมาซ@อมแซมเครื่องพ@นหมอก 40,000             2,100            เฉพาะเจาะจง นายวงค* ปNนกองแก�ว/ นายวงค* ปNนกองแก�ว/ เพื่อเป?นประโยชน*ต@อทาง ใบสั่งจ�าง 134/2562
ควัน สป. 2,100 บ. 2,100 บ. ราชการ ลว. 16 ก.ย. 62

21 จ�างถ@ายเอกสารประกอบการประเมิน 15,000             542               เฉพาะเจาะจง ร�านธนคูณ เครื่องเขียน ร�านธนคูณ เครื่องเขียน เพื่อเป?นประโยชน*ต@อทาง ใบสั่งจ�าง 135/2562
ผู�บริหารท�องถิ่นประจําปO 2562 ถ@ายเอกสาร/542 บ. ถ@ายเอกสาร/542 บ. ราชการ ลว. 23 ก.ย. 62
.
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