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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 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ 15,000        12,000       เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม"เวียงพิงค% หจก.เชียงใหม"เวียงพิงค% เป'นร)านที่ประกอบกิจการ ใบสั่งซื้อ  106/2562

ขนส"ง (ยางรถยนต%) การยาง/12,000 บ. การยาง/12,000 บ. ด)านนี้โดยตรง และเป'น ลว. 17 พฤษภาคม  2562

ประโยชน%ต"อทางราชการ

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สป. 30,000        7,163        เฉพาะเจาะจง หจก.ส.คุรุภัณฑ% 99  / หจก.ส.คุรุภัณฑ% 99  / เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งซื้อ 109/2562

7,163 บาท 7,163 บาท ราชการ ลว. 27 พฤษภาคม 2562

3 จัดซื้อวัสดุไฟฟ@าและวิทยุ 20,500        950           เฉพาะเจาะจง แม"วางการไฟฟ@า  /950 บ. แม"วางการไฟฟ@า  /950 บ. เป'นร)านที่ประกอบกิจการ ใบสั่งซื้อ  110/2562

(เบรคเกอร%) กองช"าง ด)านนี้โดยตรง และเป'น ลว. 27 พฤษภาคม  2562

ประโยชน%ต"อทางราชการ

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองช"าง 20,000        1,505        เฉพาะเจาะจง หจก.ส.คุรุภัณฑ% 99  /1,505 บ. หจก.ส.คุรุภัณฑ% 99  /1,505 บ. เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งซื้อ 111/2562

ราชการ ลว. 27 พฤษภาคม 2562

5 จัดซื้อวัสดุคอมฯ กองช"าง 25,000        1,400        เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นบีปริ้นเตอร%เซอร%วิส/ ทีเอ็นบีปริ้นเตอร%เซอร%วิส/ เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งซื้อ 112/2562

1,400 บาท 1,400 บาท ราชการ ลว. 27 พฤษภาคม  2562

6 จัดซื้อวัสดุไฟฟ@าและวิทยุ 35,000 5,350        เฉพาะเจาะจง แม"วางการไฟฟ@า /5,350 บ. แม"วางการไฟฟ@า /5,350 บ. เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งซื้อ 113/2562

กองช"าง ราชการ ลว. 27 พฤษภาคม  2562

7 จัดซื้อวัสดุไฟฟ@าและวิทยุ 20,500        4,300        เฉพาะเจาะจง ณัฐพงษ%พาณิชย%  /4,300 บ. ณัฐพงษ%พาณิชย%  /4,300 บ. เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งซื้อ 114/2562

กองช"าง ราชการ ลว. 27 พฤษภาคม 2562

8 จัดซื้อวัสดุคอมฯ กองช"าง 20,000        1,800        เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นบีปริ้นเตอร%เซอร%วิส/ ทีเอ็นบีปริ้นเตอร%เซอร%วิส/ เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งซื้อ 115/2562

1,800 บาท 1,800 บาท ราชการ ลว. 27 พฤษภาคม 2562

                                                                                                                                                                                                                              แบบ สขร. 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

ชื่อหน2วยงาน อบต.บ�านกาด อําเภอแม2วาง จังหวัดเชียงใหม2

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  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

9 จัดซื้อกระเบื้องวาตภัย 107,092       736           เฉพาะเจาะจง หจก.แม"วางวัสดุก"อสร)าง/ หจก.แม"วางวัสดุก"อสร)าง/ เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งซื้อ 116/2562

736 บาท 736 บาท ราชการ ลว.27 พฤษภาคม 2562

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงานกองคลัง 40,000        8,354        เฉพาะเจาะจง หจก.ส.คุรุภัณฑ% 99  / หจก.ส.คุรุภัณฑ% 99  / เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งซื้อ 117/2562

8,354 บาท 8,354 บาท ราชการ ลว. 27 พฤษภาคม 2562

11 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ% 20,000        1,200        เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นบีปริ้นเตอร%เซอร%วิส/ ทีเอ็นบีปริ้นเตอร%เซอร%วิส/ เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งซื้อ 118/2562

กองคลัง  1,200 บาท  1,200 บาท ราชการ ลว. 28 พฤษภาคม 2562

12 จัดซื้อวัสดุคอมฯ 10,000        600           เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นบีปริ้นเตอร%เซอร%วิส/ ทีเอ็นบีปริ้นเตอร%เซอร%วิส/ เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งซื้อ 119/2562

 กองการศึกษา 600 บาท 600 บาท ราชการ ลว. 28 พฤษภาคม 2562

13 จัดซื้อนม รร.เดือน มิ.ย 70,000        4,875.78 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม"เฟรชมิลค%/ บจก.เชียงใหม"เฟรชมิลค%/ เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งซื้อ 120/2562

4,875.78 บาท 4,875.78 บาท ราชการ ลว.31 พฤษภาคม 2562

14 จัดซื้อนม ศพด.เดือน มิ.ย 40,000        1,188.64 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม"เฟรชมิลค%/ บจก.เชียงใหม"เฟรชมิลค%/ เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งซื้อ 121/2562

 1,188.64 บ.  1,188.64 บ. ราชการ ลว. 31 พฤษภาคม 2562

15 จัดซื้อนม ศพด.เดือน มิ.ย 80,000        1,251.20 เฉพาะเจาะจง บจก.เชียงใหม"เฟรชมิลค%/ บจก.เชียงใหม"เฟรชมิลค%/ เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งซื้อ 121/2562

 1,251.20 บ.  1,251.20 บ. ราชการ ลว. 31 พฤษภาคม 2562

16 จัดซื้อหนังสือพิมพ% เดือน มิ.ย. 30,000        2,000        เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์   อินตIะวงค% / นายทวีศักดิ์   อินตIะวงค% / เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งซื้อ 122/2562

2,000 บ. 2,000 บ. ราชการ ลว.31 พฤษภาคม 2562

17 จัดซื้อน้ําดื่ม  เดือน มิ.ย. 30,000        1,275        เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวังน้ําค)าง/1,275 บ. น้ําดื่มวังน้ําค)าง/1,275 บ. เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งซื้อ 123/2562

ราชการ ลว.31 พฤษภาคม 2562

18 จัดซื้อน้ํามัน เดือน มิ.ย. 100,000       4,900        เฉพาะเจาะจง สหกรณ%การเกษตรสันปJาตอง  สหกรณ%การเกษตรสันปJาตอง  เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งซื้อ 124/2562

จํากัด/ 4,900 บ. จํากัด/ 4,900 บ. ราชการ ลว.31 พฤษภาคม 2562

19 จัดซื้อวัสดุงานบ)านงานครัว 25,000        10,896.88 เฉพาะเจาะจง บจก. เค ซี ซี พี 2011 กรุ�ป บจก. เค ซี ซี พี 2011 กรุ�ป เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งซื้อ 125/2562

สป /10,896.88  บ. /10,896.88  บ. ราชการ ลว. 31 พฤษภาคม 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

20 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (พานพุ"ม 40,000        980           เฉพาะเจาะจง ร)านน)องมาศ/980 บ. ร)านน)องมาศ/980 บ. เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งซื้อ 126/2562

ดอกไม)สด) ราชการ ลว. 31 พฤษภาคม 2562

21 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สป. 40,000        7,163        เฉพาะเจาะจง หจก.ส.คุรุภัณฑ%99/ 7,163 บ. หจก.ส.คุรุภัณฑ%99/ 7,163 บ. เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งซื้อ 127/2562

ราชการ ลว. 31 พฤษภาคม 2562

22 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (พานพุ"ม 40,000        2,600        เฉพาะเจาะจง หจก.ส.คุรุภัณฑ%99/ 2,600 บ. หจก.ส.คุรุภัณฑ%99/2,600 บ. เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งซื้อ 128/2562

เงิน พุ"มทอง) ราชการ ลว.31 พฤษภาคม 2562

23 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงในการพ"น 100,000       300           เฉพาะเจาะจง สหกรณ%การเกษตรสันปJาตอง / สหกรณ%การเกษตรสันปJาตอง / เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งซื้อ 129/2562

หมอกควันบ)านผู)ปJวยไข)เลือดออก 300 บ. 300 บ. ราชการ ลว.31 พฤษภาคม 2562

24 จ)างพาหนะไปถวายพระพร 20,000        5,000        เฉพาะเจาะจง นายสุพณัฐ บุญเรือง/ นายสุพณัฐ บุญเรือง/ เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งจ)าง  64/2562

5,000 บ. 5,000 บ. ราชการ ลว. 3 พฤษภาคม 2562

25 จ)างจัดทําป@าย เตือนให)ระวัง 15,000        2,560        เฉพาะเจาะจง แม"วางโฆษณา/2,560 บ. แม"วางโฆษณา/2,560 บ. เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งจ)าง  65/2562

ความปลอดภัย กองช"าง ราชการ ลว. 7 พฤษภาคม 2562

26 จ)างติดตั้งเหล็กดัด ศพด. 22,600        22,600       เฉพาะเจาะจง นายเนตร% ชาวอินเอก/ นายเนตร% ชาวอินเอก/ เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งจ)าง  66/2562

22,600 บ. 22,600 บ. ราชการ ลว. 7 พฤษภาคม 2562

27 จ)างถ"ายเอกสาร สป. 15,000        1,160        เฉพาะเจาะจง ร)านธนคูณ เครื่องเขียน ร)านธนคูณ เครื่องเขียน เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง ใบสั่งจ)าง  67/2562

/ถ"ายเอกสาร  1,160 บ. /ถ"ายเอกสาร  1,160 บ. ราชการ ลว. 21 พฤษภาคม 2562

28 จ)างเหมาปรับปรุงซ"อมแซมรอย 430,000       4,900        เฉพาะเจาะจง นายณรงค%  นันทา/ 4,900 บ. นายณรงค%  นันทา/ 4,900 บ. เพื่อบรรเทาความเดือดร)อน ใบสั่งจ)าง  71/2562

ต"อปากซอยเชื่อมทางหลวงฯ ของประชาชนที่สัญจรผ"าน ลว. 27 พฤษภาคม 2562

 หมู" 1 บริเวณตรงข)ามที่ว"าการ ทางหลวงฯ หมู" 1 บริเวณ

อ.แม"วาง(ทางเข)าบ)านนายสุนทร ตรงข)ามที่ว"าการ อ.แม"วาง

เงาผ"อง) 



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

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

29 จ)างซ"อมเครื่องปริ้นฯ กองคลัง 20,000        2,950        เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นบีปริ้นเตอร%เซอร%วิส/ ทีเอ็นบีปริ้นเตอร%เซอร%วิส/ เพื่อเป'นการซ"อมแซม ใบสั่งจ)าง  72/2562

หมายเลขครุภัณฑ% 414620024 2,950 บ. 2,950 บ. ครุภัณฑ%ขององค%การบริหาร ลว. 27 พฤษภาคม 2562

ส"วนตําบลบ)านกาด

30 จ)างซ"อมเครื่องปริ้นฯ กองการ 30,000        980           เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นบีปริ้นเตอร%เซอร%วิส/ ทีเอ็นบีปริ้นเตอร%เซอร%วิส/ เพื่อเป'นการซ"อมแซม ใบสั่งจ)าง  73/2562

ศึกษา หมายเลขครุภัณฑ% 980 บ. 980 บ. ครุภัณฑ%ขององค%การบริหาร ลว. 31 พฤษภาคม 2562

414620026 ส"วนตําบลบ)านกาด

31 จ)างขนขยะเดือน มิถุนายน 20,000        444           เฉพาะเจาะจง หจก. ธเนศการก�อสร�าง/ หจก. ธเนศการก�อสร�าง/ เพื่อเป'นการรักษาความ ใบสั่งจ)าง  74/2562

444  บ. 444  บ. สะอาดภายในอบต.บ)าน ลว. 31 พฤษภาคม 2562

กาด

32 จ)างพนักงานรักษาความปลอด 108,000       9,000        เฉพาะเจาะจง นายวีรชัย  สัตย%ซื่อ/ นายวีรชัย  สัตย%ซื่อ/ เพื่อเป'นประโยชน% บันทึกตกลงจ)าง 65/2562

ภัยเดือน มิ.ย. 9,000 บ. 9,000 บ. ต"อทางราชการ ลว. 31 พฤษภาคม 2562

33 จ)างพนักงานทําความสะอาด 108,000       9,000        เฉพาะเจาะจง นางจีรพันธุ%  พุทธรักษา/ นางจีรพันธุ%  พุทธรักษา/ เพื่อเป'นประโยชน% บันทึกตกลงจ)าง 66/2562

เดือน มิ.ย. 9,000 บ. 9,000 บ. ต"อทางราชการ ลว. 31 พฤษภาคม 2562

34 จ)างพนักงานปฏิบัติงานด)าน 108,000       9,000        เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐถิดา  ตาเป'ง/ น.ส.ณัฐถิดา  ตาเป'ง/ เพื่อเป'นประโยชน% บันทึกตกลงจ)าง 67/2562

กองทุนฯ เดือน มิ.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท ต"อทางราชการ ลว. 31 พฤษภาคม 2562

35 จ)างพนักงานทําความสะอาด 108,000       9,000        เฉพาะเจาะจง น.ส.แคทลียา  ศิริ/ น.ส.แคทลียา  ศิริ/ เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง บันทึกตกลงจ)าง 68/2562

ศพด. เดือน มิ.ย 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 31 พฤษภาคม 2562

36 จ)างพนักงานปฏิบัติงานด)าน 108,000       9,000        เฉพาะเจาะจง นายนรินทร%  คําหลวง/ นายนรินทร%  คําหลวง/ เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง บันทึกตกลงจ)าง 69/2562

การแพทย%ฉุกเฉิน เดือน มิ.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 31 พฤษภาคม 2562

37 จ)างพนักงานปฏิบัติงานด)าน 108,000       9,000        เฉพาะเจาะจง นายถนัด  ญาณพันธ%/ นายถนัด  ญาณพันธ%/ เพื่อเป'นประโยชน%ต"อทาง บันทึกตกลงจ)าง 70/2562

การแพทย%ฉุกเฉิน เดือน มิ.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 31 พฤษภาคม 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 นายจักรกฤษณ%  ปาปวน/ นายจักรกฤษณ%  ปาปวน/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ)าง 71/2562

การแพทย%ฉุกเฉิน เดือน มิ.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท การทางด)านนี้ ลว. 31 พฤษภาคม 2562

39 จ)างพนักงานปฏิบัติงานด)าน 108,000       9,000        เฉพาะเจาะจง นายปรีชาชาญ  ศรีประโคน/ นายปรีชาชาญ  ศรีประโคน/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ)าง 72/2562

การโยธา เดือน มิ.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 31 พฤษภาคม 2562

40 จ)างพนักงานปฏิบัติงานด)าน 108,000       9,000        เฉพาะเจาะจง นางสาววิจิตรา  ปQญญา/ นางสาววิจิตรา  ปQญญา/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ)าง 73/2562

พัฒนาชุมน (คนที่ 1 ) เดือน มิ.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 31 พฤษภาคม 2562

41 จ)างพนักงานปฏิบัติงานด)าน 108,000       9,000        เฉพาะเจาะจง นางสาวโชติกา  สอนศรี/ นางสาวโชติกา  สอนศรี/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ)าง 74/2562

พัฒนาชุมน (คนที่ 2 ) เดือน มิ.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 31 พฤษภาคม 2562
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