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                                                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  ตุลาคม  2561

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

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

1 จ�างพนักงานรักษาความปลอด 108,000     9,000           เฉพาะเจาะจง นายวีรชัย  สัตย0ซื่อ/ นายวีรชัย  สัตย0ซื่อ/ เพื่อเป2นประโยชน0ต4อทาง บันทึกตกลงจ�าง 1/2562

ภัย ประจําเดือน ตุลาคม 61 9,000 บ. 9,000 บ. ราชการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

2 จ�างพนักงานทําความสะอาด 108,000     9,000           เฉพาะเจาะจง นางจิรพันธุ0  พุทธรักษา/ นางจิรพันธุ0  พุทธรักษา/ เพื่อเป2นประโยชน0ต4อทาง บันทึกตกลงจ�าง 2/2562

ประจําเดือน ตุลาคม 61 9,000 บ. 9,000 บ. ราชการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

3 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000     9,000           เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐถิดา  ตาเป2ง/ น.ส.ณัฐถิดา  ตาเป2ง/ เพื่อเป2นประโยชน0ต4อทาง บันทึกตกลงจ�าง 3/2562

กองทุนฯ ประจําเดือน ต.ค.61 9,000 บ. 9,000 บ. ราชการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

4 จ�างพนักงานทําความสะอาด 108,000     9,000           เฉพาะเจาะจง น.ส.แคทลียา  ศิริ/ น.ส.แคทลียา  ศิริ/ เพื่อเป2นประโยชน0ต4อทาง บันทึกตกลงจ�าง 4/2562

ศพด.บ�านใหม4 เดือน ต.ค.61 9,000 บ. 9,000 บ. ราชการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

5 จ�างพนักงานปฏิบัติการการ 108,000     9,000           เฉพาะเจาะจง นายนรินทร0  คําหลวง/ นายนรินทร0  คําหลวง/ เพื่อเป2นประโยชน0ต4อทาง บันทึกตกลงจ�าง 5/2562

แพทย0ฉุกเฉิน เดือน ต.ค.61 9,000 บ. 9,000 บ. ราชการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561
6 จ�างพนักงานปฏิบัติการการ 108,000     9,000           เฉพาะเจาะจง นายถนัด  ญาณพันธ0/ นายถนัด  ญาณพันธ0/ เพื่อเป2นประโยชน0ต4อทาง บันทึกตกลงจ�าง 6/2562

แพทย0ฉุกเฉิน เดือน ต.ค.61 9,000 บ. 9,000 บ. ราชการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561
7 จ�างพนักงานปฏิบัติการการ 108,000     9,000           เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ0  ปาปวน/ นายจักรกฤษณ0  ปาปวน/ เพื่อเป2นประโยชน0ต4อทาง บันทึกตกลงจ�าง 7/2562

แพทย0ฉุกเฉิน เดือน ต.ค.61 9,000 บ. 9,000 บ. ราชการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561
8 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000     9,000           เฉพาะเจาะจง นายปรีชาชาญ ศรีประโคน นายปรีชาชาญ ศรีประโคน เพื่อเป2นประโยชน0ต4อทาง บันทึกตกลงจ�าง 8/2562

การโยธา เดือน ตุลาคม 61 /9,000 บ. /9,000 บ. ราชการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561
9 จ�างกําจัดขยะเดือนตุลาคม 61 20,000       504.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศการก4อสร�าง/ หจก.ธเนศการก4อสร�าง/ เพื่อเป2นประโยชน0ต4อทาง ใบสั่งจ�าง 9/2562

504 บ. 504 บ. ราชการ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561
10 จ�างจัดทําพวงมาลา วันที่ 13 12,000       1,000           เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัทราพร  ทะรินทร0/ น.ส.ภัทราพร  ทะรินทร0/ เพื่อเป2นประโยชน0ต4อทาง ใบสั่งจ�าง 10/2561

ตุลาคม  61 1,000 บ. 1,000 บ. ราชการ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561

11 จ�างเช4าหม�อแปลงไฟฟHา 20,000       5,350.00       เฉพาะเจาะจง บจก.หม�อแปลงไฟฟHา บจก.หม�อแปลงไฟฟHา เพื่อเป2นประโยชน0ต4อทาง ใบสั่งจ�าง 11/2562

                                                                                                                                                                             แบบ สขร. 1

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

             วัน   31   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2561

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
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เดือนตุลาคม 61 นครพิงค0/5,350 บ. นครพิงค0/5,350 บ. ราชการ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561
12 จ�างจัดทําพวงมาลา วันที่ 23 12,000       1,000           เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัทราพร  ทะรินทร0/ น.ส.ภัทราพร  ทะรินทร0/ เพื่อเป2นประโยชน0ต4อทาง ใบสั่งจ�าง 12/2561

ตุลาคม  61 1,000 บ. 1,000 บ. ราชการ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561
13 จ�างรถไถฟาร0ม เพื่อเกลี่ยดิน 107,092     1,500           เฉพาะเจาะจง นายอุดม  กะณะ / นายอุดม  กะณะ / เพื่อเป2นประโยชน0ต4อทาง ใบสั่งจ�าง 13/2561

ทับถมถนน เนื่องจากมีฝนตก 1,500 บ. 1,500 บ. ราชการ ลงวันที่16 ตุลาคม 2561

บริเวณ หน�าวัดหัวฝาย ม.2

14 จ�างซ4อมแซมรถขยะ 40,000       9,640           เฉพาะเจาะจง อู4ช4างแดง /9,640 บ. อู4ช4างแดง /9,640 บ. เพื่อเป2นประโยชน0ต4อทาง ใบสั่งจ�าง 14/2562

ราชการ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561

15 จ�างถ4ายเอกสาร เข�าเล4ม 15,000       3,716           เฉพาะเจาะจง ร�านธนคูณ เครื่องเขียน ร�านธนคูณ เครื่องเขียน เพื่อเป2นประโยชน0ต4อทาง ใบสั่งจ�าง 15/2562

ถ4ายเอกสาร/3,716 บ. ถ4ายเอกสาร/3,716 บ. ราชการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

16 จ�างติดตั้งรางระบายน้ําฝนห�อง 40,000       13,000          เฉพาะเจาะจง ปJยวิทย0รางน้ําฝน/ ปJยวิทย0รางน้ําฝน/ เพื่อเป2นประโยชน0ต4อทาง ใบสั่งจ�าง 16/2562

พักพนักงาน 13,000 บ. 13,000 บ. ราชการ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561

17 จัดซื้อนม ศพด.บ�านใหม4ปาง 40,000       2,134.86       เฉพาะเจาะจง อสค.สุโขทัย/ อสค.สุโขทัย/ เพื่อเป2นประโยชน0ต4อทาง ใบสั่งซื้อ 1/2562

เติม เดือน ตุลาคม 61 2,134.86 บ. 2,134.86 บ. ราชการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

18 จัดซื้อนม รร.บ�านใหม4ปางเติม 70,000       7,483.74 เฉพาะเจาะจง อสค.สุโขทัย/ อสค.สุโขทัย/ เพื่อเป2นประโยชน0ต4อทาง ใบสั่งซื้อ 2/2562

เดือน ตุลาคม 61 7,483.74 บ. 7,483.74 บ. ราชการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

19 จัดซื้อหนังสือพิมพ0 อบต.เดือน 30,000       410.00          เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  อินตLะวงค0/ นายทวีศักดิ์  อินตLะวงค0/ เพื่อเป2นประโยชน0ต4อทาง ใบสั่งซื้อ 3/2562

ตุลาคม 61 410 บ. 410 บ. ราชการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

20 จัดซื้อหนังสือพิมพ0หมู4บ�านเดือน 21,600       2,050.00       เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  อินตLะวงค0/ นายทวีศักดิ์  อินตLะวงค0/ เพื่อเป2นประโยชน0ต4อทาง ใบสั่งซื้อ 4/2562

ตุลาคม 61 2,050 บ. 2,050 บ. ราชการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

21 จัดซื้อน้ํามันเดือนตุลาคม 61 100,000     4,800.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ0การเกษตร สปต./ สหกรณ0การเกษตร สปต./ เพื่อเป2นประโยชน0ต4อทาง ใบสั่งซื้อ 5/2562

4,800 บ. 4,800 บ. ราชการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

22 จัดซื้อน้ําดื่มเดือนตุลาคม 61 30,000       1,500.00       เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวังน้ําค�าง/1,500 บ. น้ําดื่มวังน้ําค�าง/1,500 บ. เพื่อเป2นประโยชน0ต4อทาง ใบสั่งซื้อ 6/2562

ราชการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561
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