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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 จัดซื้อDLTV 30,700        26,300        เฉพาะเจาะจง บจก.เวิร4คคอมพิวเตอร4 บจก.เวิร4คคอมพิวเตอร4 เป7นประโยชน4ต9อทางด�าน สัญญาซื้อขายที่  04/2562

เซอร4วิส/26,300 บ. เซอร4วิส/26,300 บ. ราชการและทํางานเร็ว ลว. 10 ม.ค. 2562

2 จัดซื้อวัสดุงานวันเด็กแห9งชาติ 50,000        990            เฉพาะเจาะจง ร�านมยุรี (เจAติ๋ม) /990 บ. ร�านมยุรี (เจAติ๋ม) /990 บ. เป7นประโยชน4ต9อทางด�าน ใบสั่งซื้อ 37/2562

กองการศึกษาฯ ราชการและทํางานเร็ว ลว. 8 ม.ค. 2562

3 จัดซื้อกระเปIาผ�างานวันเด็ก 50,000        2,400          เฉพาะเจาะจง ร�านจําเรียงกระเปIาผ�า  / ร�านจําเรียงกระเปIาผ�า  / เป7นประโยชน4ต9อทางด�าน ใบสั่งซื้อ 38/2562

กองการศึกษาฯ 2,400 บ. 2,400 บ. ราชการและทํางานเร็ว ลว. 8 ม.ค. 2562

4 จัดซื้อของรางวัลงานวันเด็ก 50,000        3,185          เฉพาะเจาะจง ร�านมยุรี (เจAติ๋ม)/3,185 บ. ร�านมยุรี(เจAติ๋ม)/3,185 บ. เพื่อประโยชน4สูงสุดของ ใบสั่งซื้อ 39/2562

กองการศึกษาฯ ทางราชการ ลว. 8 ม.ค. 2562

5 จัดซื้ออุปกรณ4งานวันเด็ก 50,000        9,396          เฉพาะเจาะจง หจก. เปKาเปา/9,396 บ. หจก. เปKาเปา/9,396 บ. เพื่อเป7นประโยชน4ต9อทาง ใบสั่งซื้อ 40/2562

กองการศึกษาฯ ราชการ ลว. 8 ม.ค. 2562

6 จัดซื้ออุปกรณ4งานวันเด็ก 50,000        4,000          เฉพาะเจาะจง ร�านมยุรี (เจAติ๋ม)/4,000 บ. ร�านมยุรี (เจAติ๋ม)/4,000 บ. เพื่อเป7นประโยชน4ต9อทาง ใบสั่งซื้อ 41/2562

กองการศึกษาฯ ราชการ ลว. 8 ม.ค. 2562

7 จัดซื้ออุปกรณ4งานวันเด็ก 50,000        2,961          เฉพาะเจาะจง หจก.เปKาเปา/2,961 บ. หจก.เปKาเปา/2,961 บ. เพื่อประโยชน4สูงสุดของ ใบสั่งซื้อ 42/2562

กองการศึกษาฯ ทางราชการ ลว. 8 ม.ค. 2562

8 จัดซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง แก�ว- 50,000        1,325          เฉพาะเจาะจง นายอินตา  กันทา/ นายอินตา  กันทา/ เพื่อเป7นประโยชน4ต9อทาง ใบสั่งซื้อ 43/2562

พลาสติก งานวันเด็ก 1,325 บาท 1,325 บาท ราชการ ลว. 8 ม.ค. 2562

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร4 สป. 40,000        850            เฉพาะเจาะจง เอ็นบีปริ้นเตอร4เซอร4วิส / เอ็นบีปริ้นเตอร4เซอร4วิส / เพื่อเป7นประโยชน4ต9อทาง ใบสั่งซื้อ 44/2562

850 บาท 850 บาท ราชการ ลว. 23 ม.ค. 2562

                                                                                                                                                                                                                         แบบ สขร. 1

                                                                 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน   มกราคม  2562

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

                                                                         วัน   31   เดือน  มกราคม    พ.ศ.  2562

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง
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10 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต9งกาย 40,000        39,483        เฉพาะเจาะจง ร�านศักดิ์ชัยเซอร4วิส / ร�านศักดิ์ชัยเซอร4วิส / เพื่อเป7นประโยชน4ต9อทาง ใบสั่งซื้อ 45/2562

(ชุดดับเพลิง) 39,483 บาท 39,483 บาท ราชการ ลว. 24 ม.ค. 2562

11 จัดซื้อวัสดุไฟฟPาและวิทยุ 35,000        8,153.40      เฉพาะเจาะจง แม9วางการไฟฟPา / แม9วางการไฟฟPา / เพื่อเป7นประโยชน4ต9อทาง ใบสั่งซื้อ 46/2562

กองช9าง 8,153.40 บาท 8,153.40 บาท ราชการ ลว. 25 ม.ค. 2562

12 จัดซื้อตู�เหล็กกองคลัง 11,000        10,400        เฉพาะเจาะจง ร�านตนานุวัฒน4/ ร�านตนานุวัฒน4/ เพื่อเป7นประโยชน4ต9อทาง ใบสั่งซื้อ 47/2562

10,400 บาท 10,400 บาท ราชการ ลว. 31 ม.ค. 2562

13 จัดซื้อเก�าอี้ (สป.) 76,000        74,380        เฉพาะเจาะจง ร�านตนานุวัฒน4 / ร�านตนานุวัฒน4 / เพื่อเป7นประโยชน4ต9อทาง ใบสั่งซื้อ 48/2562

74,380 บาท 74,380 บาท ราชการ ลว. 31 ม.ค. 2562

14 จัดซื้อหนังสือพิมพ4 อบต. 10,000        380            เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  อินตAะวงค4/ นายทวีศักดิ์  อินตAะวงค4/ เป7นร�านที่ประกอบกิจการ ใบสั่งซื้อ 49/2562

ประจําเดือน กุมภาพันธ4 2561 380 บาท 380 บาท ด�านนี้โดยตรง และเป7น ลว. 31 ม.ค. 2562

15 จัดซื้อหนังสือพิมพ4 หมู9บ�าน 21,600        1,900          เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  อินตAะวงค4/ นายทวีศักดิ์  อินตAะวงค4/ เพื่อเป7นประโยชน4ต9อทาง ใบสั่งซื้อ 50 /2562

ประจําเดือน กุมภาพันธ4 2561 1,900 บาท 1,900 บาท ราชการ ลว. 31 ม.ค. 2562

16 จัดซื้อนมโรงเรียน เดือน กพ. 70,000        18,130.20    เฉพาะเจาะจง สหกรณ4โคนมเชียงใหม9 / สหกรณ4โคนมเชียงใหม9 / เพื่อเป7นประโยชน4ต9อทาง ใบสั่งซื้อ 51/2562

18,130.20 บาท 18,130.20 บาท ราชการ ลว. 31 ม.ค. 2562

17 จัดซื้อนม ศพด.เดือน กพ. 40,000        2,377.28      เฉพาะเจาะจง สหกรณ4โคนมเชียงใหม9 / สหกรณ4โคนมเชียงใหม9 / เป7นประโยชน4ต9อทางด�าน ใบสั่งซื้อ 52/2562

2,377.28 บาท 2,377.28 บาท ราชการและทํางานเร็ว ลว. 31 ม.ค. 2562

18 จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน กพ. 30,000        1,075          เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวังน้ําค�าง/1,075 บ. น้ําดื่มวังน้ําค�าง/1,075 บ. เพื่อเป7นประโยชน4ต9อทาง ใบสั่งซื้อ 53/2562

ราชการ ลว. 31 ม.ค. 2562

19 จัดซื้อน้ํามัน เดือน กพ. 100,000       8,400          เฉพาะเจาะจง สหกรณ4การเกษตร- สหกรณ4การเกษตร- เพื่อเป7นประโยชน4ต9อทาง ใบสั่งซื้อ 54/2562

สันปKาตอง จก./8,400 บ. สันปKาตอง จก./8,400 บ. ราชการ ลว. 31 ม.ค. 2562

20 จ�างซ9อมแซมถนน ม.1 สาย 430,000       64,200        เฉพาะเจาะจง นายมงคล แสนพรหม/ นายมงคล แสนพรหม/ เพื่อเป7นประโยชน4ต9อทาง ใบสั่งจ�าง 20/2562

เลียบลําเหมืองห�วยผึ้ง 64,200 บ. 64,200 บ. ราชการ ลว.7 ม.ค.2562
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21 จ�างทําสปอร4ตโฆษณางาน 50,000        1,500          เฉพาะเจาะจง นายขจร ทรงคํา/1,500 บ. นายขจร ทรงคํา/1,500 บ. เพื่อเป7นประโยชน4ต9อทาง ใบสั่งจ�าง 21/2562

วันเด็ก ราชการ ลว. 7 ม.ค. 2562

22 จ�างทําปPายประชาสัมพันธ4 50,000        2,475          เฉพาะเจาะจง แม9วางโฆษณา/2,475 บ. แม9วางโฆษณา/2,475 บ. เพื่อเป7นประโยชน4ต9อทาง ใบสั่งจ�าง 22/2562

โครงการวันเด็ก ราชการ ลว. 7 ม.ค. 2562

23 จ�างทําปPายตกแต9งสถานที่ 50,000        180            เฉพาะเจาะจง แม9วางโฆษณา/180 บ. แม9วางโฆษณา/180 บ. เพื่อเป7นประโยชน4ต9อทาง ใบสั่งจ�าง 23/2562

งานวันเด็ก ราชการ ลว. 7 ม.ค. 2562

24 จ�างเครื่องเสียงงานวันเด็ก 50,000        3,000          เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  แสนพรหม / นายสมชาย  แสนพรหม / เพื่อเป7นประโยชน4ต9อทาง ใบสั่งจ�าง 24/2562

3,000 บ. 3,000 บ. ราชการ ลว. 7 ม.ค. 2562

25 จ�างทําอาหารงานวันเด็ก 50,000        12,000        เฉพาะเจาะจง นางวรรณา  พิทักษ4กุลชล/ นางวรรณา  พิทักษ4กุลชล/ เพื่อประโยชน4สูงสุดของ ใบสั่งจ�าง 25/2562

12,000 บ. 12,000 บ. ทางราชการ ลว. 7 ม.ค. 2562

26 จ�างทําปPายโครงการเรียนรู� 40,000        375            เฉพาะเจาะจง แม9วางโฆษณา/375 บ. แม9วางโฆษณา/375 บ. เพื่อประโยชน4สูงสุดของ ใบสั่งจ�าง 26/2562

นอกสถานที่ฯ ทางราชการ ลว. 21 ม.ค. 2562

27 จ�างรถตู�โดยสารโครงการ 40,000        5,000          เฉพาะเจาะจง นายวินัย  นิลเกษม/ นายวินัย  นิลเกษม/ เพื่อเป7นประโยชน4สูงสุดของ ใบสั่งจ�าง 27/2562
เรียนรู�นอกสถานที่ฯ 5,000 บ. 5,000 บ. ทางราชการ ลว. 21 ม.ค. 2562

28 จ�างพนักงานรักษาความปลอด 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง วีรชัย  สัตย4ซื่อ/9,000 บ. วีรชัย  สัตย4ซื่อ/9,000 บ. คนในพื้นที่มีความชํานาญการ บันทึกตกลงจ�าง 33/2562
ภัย เดือน ก.พ. ที่เหมาะสมกับการปฎิบัติงาน ลว. 31 ม.ค. 2562

29 จ�างพนักงานทําความสะอาด 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง จีรพันธุ4  พุทธรักษา/ จีรพันธุ4  พุทธรักษา/ คนในพื้นที่มีความชํานาญการ บันทึกตกลงจ�าง 34/2562
เดือน ก.พ. 9,000 บ. 9,000 บ. ที่เหมาะสมกับการปฎิบัติงาน ลว. 31 ม.ค. 2562

30 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐถิดา  ตาเป7ง/ น.ส.ณัฐถิดา  ตาเป7ง/ คนในพื้นที่มีความชํานาญการ บันทึกตกลงจ�าง 35/2562
กองทุนฯ เดือน ก.พ. 9,000 บาท 9,000 บาท ที่เหมาะสมกับการปฎิบัติงาน ลว. 31 ม.ค. 2562

31 จ�างพนักงานทําความสะอาด 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง น.ส.แคทลียา  ศิริ/ น.ส.แคทลียา  ศิริ/ คนในพื้นที่มีความชํานาญการ บันทึกตกลงจ�าง 36/2562
ศพด. เดือน ก.พ. 9,000 บาท 9,000 บาท ที่เหมาะสมกับการปฎิบัติงาน ลว. 31 ม.ค. 2562

32 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายนรินทร4  คําหลวง/ นายนรินทร4  คําหลวง/ คนในพื้นที่มีความชํานาญการ บันทึกตกลงจ�าง 37/2562
การแพทย4ฉุกเฉิน เดือน ก.พ. 9,000 บาท 9,000 บาท ที่เหมาะสมกับการปฎิบัติงาน ลว. 31 ม.ค. 2562
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33 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายถนัด  ญาณพันธ4/ นายถนัด  ญาณพันธ4/ คนในพื้นที่มีความชํานาญการ บันทึกตกลงจ�าง 38/2562
การแพทย4ฉุกเฉิน เดือน ก.พ. 9,000 บาท 9,000 บาท ที่เหมาะสมกับการปฎิบัติงาน ลว. 31 ม.ค. 2562

34 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ4  ปาปวน/ นายจักรกฤษณ4  ปาปวน/ คนในพื้นที่มีความชํานาญการ บันทึกตกลงจ�าง 39/2562
การแพทย4ฉุกเฉิน เดือน ก.พ. 9,000 บาท 9,000 บาท ที่เหมาะสมกับการปฎิบัติงาน ลว. 31 ม.ค. 2562

35 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายปรีชาชาญ  ศรีประโคน/ นายปรีชาชาญ  ศรีประโคน/ คนในพื้นที่มีความชํานาญการ บันทึกตกลงจ�าง 40/2562
การโยธา เดือน ก.พ. 9,000 บาท 9,000 บาท ที่เหมาะสมกับการปฎิบัติงาน ลว. 31 ม.ค. 2562

36 จ�างทําปPายประชาคมแผนฯ 10,000        432            เฉพาะเจาะจง แม9วางโฆษณา/432 บ. แม9วางโฆษณา/432 บ. เพื่อเป7นประโยชน4ต9อทาง ใบสั่งจ�าง 28/2562
ราชการ ลว. 31 ม.ค. 2562
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