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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 จัดซื้อวัสดุงานกองการศึกษา 40,000        4,900          เฉพาะเจาะจง หจก. ส.คุรุภัณฑ5 99  / หจก. ส.คุรุภัณฑ5 99  / เป8นประโยชน5ต:อทางด�าน ใบสั่งซื้อ 24/2562 

4,900 บ. 4,900 บ. ราชการและทํางานเร็ว ลว. 3 ธันวาคม 2561

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟCาและวิทยุ 10,000        800            เฉพาะเจาะจง หจก. ส.คุรุภัณฑ5 99  / หจก. ส.คุรุภัณฑ5 99  / เพื่อเป8นประโยชน5ต:อทาง ใบสั่งซื้อ 25/2562

กองการศึกษา 800 บ. 800 บ. ราชการ ลว. 3 ธันวาคม 2561

3 จัดซื้อครุภัณฑ5อื่น (เลื่อยยนต5) 8,500          8,500          เฉพาะเจาะจง บจก.มนตรีแมชชินทูลส5/ บจก.มนตรีแมชชินทูลส5/ เพื่อเป8นประโยชน5ต:อทาง ใบสั่งซื้อ 26/2562

8,500  บาท 8,500  บาท ราชการ ลว. 4 ธันวาคม 2561

4 จัดซื้อครุภัณฑ5สํานักงาน 30,000        5,815          เฉพาะเจาะจง หจก. ส.คุรุภัณฑ5 99  / หจก. ส.คุรุภัณฑ5 99  / เพื่อเป8นประโยชน5ต:อทาง ใบสั่งซื้อ 27/2562

กองคลัง 5,815 บ. 5,815 บ. ราชการ ลว. 12 ธันวาคม 2561

5 จัดซื้อวัสดุอื่น (สป) 20,000        675            เฉพาะเจาะจง หจก. แม:วางวัสดุก:อสร�าง หจก. แม:วางวัสดุก:อสร�าง เป8นประโยชน5ต:อทางด�าน ใบสั่งซื้อ 28/2562

675  บาท 675  บาท ราชการและทํางานเร็ว ลว. 21 ธันวาคม 2561

6 จัดซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง โครงการ 10,000        1,400          เฉพาะเจาะจง นายอินตา  กันทา / นายอินตา  กันทา / เพื่อเป8นประโยชน5ต:อทาง ใบสั่งซื้อ 29/2562 

7 วันอันตรายช:วงปHใหม: 2561 1,400 บาท 1,400 บาท ราชการ ลว. 24 ธันวาคม 2561

7 จัดซื้อหนังสือพิมพ5สํานักงาน 10,000        410            เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  อินตJะวงค5/ นายทวีศักดิ์  อินตJะวงค5/ เป8นประโยชน5ต:อทางด�าน ใบสั่งซื้อ 30/2562

ประจําเดือน มกราคม 410 บาท 410 บาท ราชการและทํางานเร็ว ลว. 28 ธันวาคม 2561

8 จัดซื้อหนังสือพิมพ5หมู:บ�าน 21,600        2,050          เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  อินตJะวงค5/ นายทวีศักดิ์  อินตJะวงค5/ เพื่อเป8นประโยชน5ต:อทาง ใบสั่งซื้อ 31/2562

ประจําเดือน มกราคม 2,050 บาท 2,050 บาท ราชการ ลว. 28 ธันวาคม 2561

9 จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน มกราคม 30,000        1,525          เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวังน้ําค�าง/1,525 บ. น้ําดื่มวังน้ําค�าง/1,525 บ. เพื่อเป8นประโยชน5ต:อทาง ใบสั่งซื้อ 32/2562

ราชการ ลว. 28 ธันวาคม 2561

10 จัดซื้อน้ํามัน เดือน มกราคม 100,000       6,900          เฉพาะเจาะจง สหกรณ5การเกษตรสัน- สหกรณ5การเกษตรสัน- เพื่อเป8นประโยชน5ต:อทาง ใบสั่งซื้อ 33/2562

ปLาตอง จํากัด/6,900 บ. ปLาตอง จํากัด/6,900 บ. ราชการ ลว. 28 ธันวาคม 2561

11 จัดซื้อนมศพด. เดือน มกราคม 40,000        2,752.64      เฉพาะเจาะจง อคส.สุโขทัย/2,752.64 บ. อคส.สุโขทัย/2,752.64 บ. เพื่อเป8นประโยชน5ต:อทาง ใบสั่งซื้อ 34/2562

ราชการ ลว. 28 ธันวาคม 2561

                                                                                                                                                                                                             แบบ สขร. 1

                                                                               สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน ธันวาคม  2561

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

                                                                                      วัน   31   เดือน   ธันวาคม    พ.ศ.  2561

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

12 จัดซื้อนม รร.เดือน มกราคม 70,000        4,777.08      เฉพาะเจาะจง อคส.สุโขทัย/4,777.08 บ. อคส.สุโขทัย/4,777.08 บ. เพื่อเป8นประโยชน5ต:อทาง ใบสั่งซื้อ  35/2562

ราชการ ลว. 28 ธันวาคม 2561

13 จ�างซ:อมรถดับเพลิง สป. 10,000        43,000        เฉพาะเจาะจง ปรมินทร5เซอร5วิส/ ปรมินทร5เซอร5วิส/ เพื่อเป8นประโยชน5ต:อทาง ใบสั่งจ�าง 13/2562

43,000 บาท 43,000 บาท ราชการ ลว. 11 ธันวาคม 2561

14 จ�างทําปCาย"บ�านรักการอ:าน" 30,000        500.00        เฉพาะเจาะจง แม:วางโฆษณา/500 บ. แม:วางโฆษณา/500 บ. เพื่อเป8นประโยชน5ต:อทาง ใบสั่งจ�าง 14/2562

สป. ราชการ ลว. 11 ธันวาคม 2561

15 จ�างออกแบบเว็บไซต5ฯ อบต. 20,000        20,000        เฉพาะเจาะจง หจก. ซีเอ็มเว็บไซต5/ หจก. ซีเอ็มเว็บไซต5/ เพื่อเป8นประโยชน5ต:อทาง ใบสั่งจ�าง 15/2562

20,000 บาท 20,000 บาท ราชการ ลว. 17 ธันวาคม 2561

16 จ�างซ:อมคอมพิวเตอร5 30,000        1,050          เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร5 เซอร5วิส/ ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร5 เซอร5วิส/ เป8นประโยชน5ต:อทางด�าน ใบสั่งจ�าง 16/2562

กองช:าง 1,050 บาท 1,050 บาท ราชการและทํางานเร็ว ลว. 17 ธันวาคม 2561

17 จ�างทําปCายประชาสัมพันธ5 50,000        6,732          เฉพาะเจาะจง แม:วางโฆษณา/6,732 บ. แม:วางโฆษณา/6,732 บ. เพื่อเป8นประโยชน5ต:อทาง ใบสั่งจ�าง 17/2562

การชําระภาษี กองคลัง ราชการ ลว. 19 ธันวาคม 2561

18 จ�างทําปCายเจ็ดวันอันตราย 10,000        3,300          เฉพาะเจาะจง แม:วางโฆษณา/3,300 บ. แม:วางโฆษณา/3,300 บ. เพื่อเป8นประโยชน5ต:อทาง ใบสั่งจ�าง 18/2562

ราชการ ลว. 24 ธันวาคม 2561

19 จ�างพนักงานรักษาความปลอด 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง วีรชัย  สัตย5ซื่อ/9,000 บ. วีรชัย  สัตย5ซื่อ/9,000 บ. เป8นประโยชน5ต:อทางด�าน บันทึกตกลงจ�าง 25/2562

ภัย เดือน มกราคม ราชการและทํางานเร็ว ลว. 28 ธันวาคม 2561

20 จ�างพนักงานทําความสะอาด 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง จีรพันธุ5  พุทธรักษา/ จีรพันธุ5  พุทธรักษา/ เป8นประโยชน5ต:อทางด�าน บันทึกตกลงจ�าง 26/2562

เดือน มกราคม 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการและทํางานเร็ว ลว. 28 ธันวาคม 2561

21 จ�างพนักงานทําความสะอาด 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง แคทลียา  ศิริ/9,000 บ. แคทลียา  ศิริ/9,000 บ. เพื่อเป8นประโยชน5ต:อทาง บันทึกตกลงจ�าง 27/2562

ศพด.เดือน มกราคม ราชการ ลว. 28 ธันวาคม 2561

22 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง ณัฐถิดา  ตาเป8ง/9,000 บ. ณัฐถิดา  ตาเป8ง/9,000 บ. เพื่อเป8นประโยชน5ต:อทาง บันทึกตกลงจ�าง 28/2562

กองทุน เดือน มกราคม ราชการ ลว. 28 ธันวาคม 2561

23 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นรินทร5  คําหลวง/ นรินทร5  คําหลวง/ เพื่อเป8นประโยชน5ต:อทาง บันทึกตกลงจ�าง 29/2562

การแพทย5ฉุกเฉิน ม.ค. 62 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 28 ธันวาคม 2561



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�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง ถนัด  ญาณพันธ5/ ถนัด  ญาณพันธ5/ เพื่อเป8นประโยชน5ต:อทาง บันทึกตกลงจ�าง 30/2562

การแพทย5ฉุกเฉิน ม.ค. 62 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 28 ธันวาคม 2561

25 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง จักรกฤษณ5  ปาปวน/ จักรกฤษณ5  ปาปวน/ เพื่อเป8นประโยชน5ต:อทาง บันทึกตกลงจ�าง 31/2562

การแพทย5ฉุกเฉิน ม.ค. 62 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 28 ธันวาคม 2561

26 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง ปรีชาชาญ  ศรีประโคน/ ปรีชาชาญ  ศรีประโคน/ เพื่อเป8นประโยชน5ต:อทาง บันทึกตกลงจ�าง 32/2562

การโยธา 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 28ธันวาคม 2561

27 จ�างกําจัดขยะ เดือน มกราคม 20,000        396            เฉพาะเจาะจง หจก. ธเนศการก:อสร�าง/ หจก. ธเนศการก:อสร�าง/ เพื่อเป8นประโยชน5 ใบสั่งจ�าง 19/2562

396 บาท 396 บาท ต:อทางราชการ ลว. 28 ธันวาคม 2561
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