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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 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 40,000        4,100          เฉพาะเจาะจง หจก. ส.คุรุภัณฑ 99 หจก. ส.คุรุภัณฑ 99 เพื่อประโยชน สูงสุดของ ใบสั่งซื้อ 130/2562

สํานักงานปลัด 4100 บาท 4100 บาท ทางราชการ ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2562

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 40,000        2,015          เฉพาะเจาะจง หจก. เป6าเปา หจก. เป6าเปา เพื่อเป7นประโยชน ต9อทาง ใบสั่งซื้อ 131/2562

สํานักงานปลัด 2,015 บาท 2,015 บาท ราชการ ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2562

3 จัดซื้อวัสดุไฟฟ<าและวิทยุ 35,000        11,400        เฉพาะเจาะจง ณัฐพงษ พาณิชย ณัฐพงษ พาณิชย เพื่อเป7นประโยชน ต9อทาง ใบสั่งซื้อ 132/2562

กองช9าง 11,400 บาท 14,500 บาท ราชการ ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2562

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 10,000        1,240           เฉพาะเจาะจง หจก.ส.คุรุภัณฑ  99 หจก.ส.คุรุภัณฑ  99 เป7นประโยชน ต9อทางดAาน ใบสั่งซื้อ 133/2562

สํานักงานปลัด 1,240 บาท 1,240 บาท ราชการและทํางานเร็ว ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2562

5 จัดซื้อวัสดุก9อสรAาง 250,000       315             เฉพาะเจาะจง ณัฐพงษ พาณิชย ณัฐพงษ พาณิชย เพื่อเป7นประโยชน ต9อทาง ใบสั่งซื้อ 134/2562

กองช9าง 315 บาท 315 บาท ราชการ ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2562

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 20,000        1,500           เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นบีปริ้นเตอร เซอร วิส ทีเอ็นบีปริ้นเตอร เซอร วิส เพื่อประโยชน สูงสุดของ ใบสั่งซื้อ 135/2562

กองช9าง 1,500 บาท 1,500 บาท ทางราชการ ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2562

7 จัดซื้อวัสดุก9อสรAาง 250,000       148            เฉพาะเจาะจง แม9วางวัสดุก9อสรAาง แม9วางวัสดุก9อสรAาง เพื่อเป7นประโยชน ต9อทาง ใบสั่งซื้อ 136/2562

 กองช9าง 148 บาท 148 บาท ราชการ ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2562

8 จัดซื้อนมโรงเรียนบAานใหม9 70,000        5,132.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท เชียงใหม9เฟรชมิลค  จํากัดบริษัท เชียงใหม9เฟรชมิลค  จํากัดเพื่อเป7นประโยชน ต9อทาง ใบสั่งซื้อ 137/2562

ปางเติม 5132.40 บ. 5132.40 บ. ราชการ ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2562

9 จัดซื้อนมศูนย พัฒนาเด็กเล็ก 40,000        1,094.80      เฉพาะเจาะจง บจก. เชียงใหม9เฟรชมิลค / บจก. เชียงใหม9เฟรชมิลค / เพื่อเป7นประโยชน ต9อทาง ใบสั่งซื้อ 138/2562

บAานใหม9ปางเติม 1,094.80 บ. 1,094.80 บ. ราชการ ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2562

10 จัดซื้อน้ําดื่ม 30,000        1,575          เฉพาะเจาะจง รAานน้ําดื่มวังน้ําคAาง รAานน้ําดื่มวังน้ําคAาง เพื่อเป7นประโยชน ต9อทาง ใบสั่งซื้อ 139/2562

1,575 บ. 1,575 บ. ราชการ ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2562

                                                                                                                                                                                                      แบบ สขร. 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

ชื่อหน/วยงาน อบต.บ�านกาด อําเภอแม/วาง จังหวัดเชียงใหม/

วันที่  30  เดือน มิถุนายน  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

11 จัดจAางทําป<ายประชุมแผนฯ 10,000        300            เฉพาะเจาะจง รAานแม9วางโฆษณา รAานแม9วางโฆษณา เพื่อประโยชน สูงสุดของ ใบสั่งจAาง 74/2562

300 300 ทางราชการ ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2562

12 จัดจAางทําอาหารว9างโครงการจัดทําแผน 10,000        2,000          เฉพาะเจาะจง นางสุมิตรา  พรหมไชย นางสุมิตรา  พรหมไชย เพื่อเป7นประโยชน ต9อทาง ใบสั่งซื้อ 75/2562

2,000 บาท 2,000 บาท ราชการ ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2562

13 จัดจAางทําป<ายประชาสัมพันธ 30,000           300            เฉพาะเจาะจง รAานแม9วางโฆษณา รAานแม9วางโฆษณา เพื่อประโยชน สูงสุดของทาง ใบสั่งซื้อ 76/2562

300 บาท 300 บาท ราชการ ลงวันที่ 6 มิ.ย. 2562

14 จัดจAางทําป<ายประชาสัมพันธ 20,000           1,280          เฉพาะเจาะจง รAานแม9วางโฆษณา รAานแม9วางโฆษณา เพื่อประโยชน สูงสุดของทางใบสั่งซื้อ 77/2562

ทางร9วมทางแยก 1,280 บ. 1,280 บ. ราชการ ลงวันที่  18 มิ.ย. 2562

15 จAดจAางซ9อมเครื่องปรับอากาศ 20,000        800            เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  แกจ9าม นายอุเทน  แกจ9าม เพื่อเป7นประโยชน ต9อทาง ใบสั่งซื้อ 78/2562

กองคลัง 800 บ. 800 บ. ราชการ ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2562

16 จัดจAางซ9อมแอร กองช9าง 30,000        1,400          เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  แกจ9าม นายอุเทน  แกจ9าม เพื่อประโยชน สูงสุดของ ใบสั่งจAาง 79/2562

1,400 บ. 1,400 บ. ทางราชการ ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2562

17 จAางซ9อมแซมเครื่องปรับอากาศ 40,000        600            เฉพาะเจาะจง นายอุเทน  แกจ9าม นายอุเทน  แกจ9าม เพื่อประโยชน สูงสุดของ ใบสั่งจAาง 80/2562

สํานักงานปลัด 600 บ. 600 บ. ทางราชการ ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2562

18 จAางทําป<ายรณรงค เนื่องในวันต9อ 10,000        1,050          เฉพาะเจาะจง แม9วางโฆษณา/1,050 บ. แม9วางโฆษณา/1,050 บ. เพื่อประโยชน สูงสุดของ ใบสั่งจAาง 81/2562

ตAานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ทางราชการ ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2562

19 จAางซ9อมแซมระบบเบรครถขยะ 30,000        1,950          เฉพาะเจาะจง นางประยงค   จันทร ทา/ นางประยงค   จันทร ทา/ เพื่อประโยชน สูงสุดของ ใบสั่งจAาง  82/2562

ทะเบียน 83-2654 เชียงใหม9 1,950 บ. 1,950 บ. ทางราชการ ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2562

20 จAางพนักงานรักษาความปลอด 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายวีรชัย  สัตย ซื่อ/ นายวีรชัย  สัตย ซื่อ/ เพื่อเป7นประโยชน บันทึกขอจAาง 159/2562

ภัยเดือน ก.ค. 9,000 บ. 9,000 บ. ต9อทางราชการ ลว. 28 มิ.ย. 2562

21 จAางพนักงานทําความสะอาด 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นางจีรพันธุ   พุทธรักษา/ นางจีรพันธุ   พุทธรักษา/ เพื่อเป7นประโยชน บันทึกขอจAาง 160/2562

เดือน ก.ค. 9,000 บ. 9,000 บ. ต9อทางราชการ ลว. 28 มิ.ย. 2562

22 จAางพนักงานปฏิบัติงานดAาน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐถิดา  ตาเป7ง/ น.ส.ณัฐถิดา  ตาเป7ง/ เพื่อเป7นประโยชน บันทึกขอจAาง 161/2562

กองทุนฯ เดือน ก.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท ต9อทางราชการ ลว. 28 มิ.ย. 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

23 จAางพนักงานทําความสะอาด 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง น.ส.แคทลียา  ศิริ/ น.ส.แคทลียา  ศิริ/ เพื่อเป7นประโยชน ต9อทาง บันทึกขอจAาง 162/2562

ศพด. เดือน ก.ค 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 28 มิ.ย. 2562

24 จAางพนักงานปฏิบัติงานดAาน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายนรินทร   คําหลวง/ นายนรินทร   คําหลวง/ เพื่อเป7นประโยชน ต9อทาง บันทึกขอจAาง 163/2562

การแพทย ฉุกเฉิน เดือน ก.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 28 มิ.ย. 2562

25 จAางพนักงานปฏิบัติงานดAาน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายถนัด  ญาณพันธ / นายถนัด  ญาณพันธ / เพื่อเป7นประโยชน ต9อทาง บันทึกขอจAาง 164/2562

การแพทย ฉุกเฉิน เดือน ก.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 28 มิ.ย. 2562

26 จAางพนักงานปฏิบัติงานดAาน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ   ปาปวน/ นายจักรกฤษณ   ปาปวน/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกขอจAาง 165/2562

การแพทย ฉุกเฉิน เดือน ก.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท การทางดAานนี้ ลว. 28 มิ.ย. 2562

27 จAางพนักงานปฏิบัติงานดAาน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายปรีชาชาญ  ศรีประโคน/ นายปรีชาชาญ  ศรีประโคน/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกขอจAาง 166/2562

การโยธา เดือน ก.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 28 มิ.ย. 2562

28 จAางพนักงานปฏิบัติงานดAาน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นางสาววิจิตรา  ปQญญา/ นางสาววิจิตรา  ปQญญา/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกขอจAาง 167/2562

พัฒนาชุมน (คนที่ 1 ) เดือน ก.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 28 มิ.ย. 2562

29 จAางพนักงานปฏิบัติงานดAาน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นางสาวโชติกา  สอนศรี/ นางสาวโชติกา  สอนศรี/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกขอจAาง 168/2562

พัฒนาชุมน (คนที่ 2 ) เดือน ก.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 28 มิ.ย. 2562

30 จAางขนและกําจัดขยะของ 20,000        636.00        เฉพาะเจาะจง หจก. ธเนศการก�อสร�าง/ หจก. ธเนศการก�อสร�าง/ เพื่อเป7นประโยชน ต9อทาง บันทึกของจAาง 169/2562

อบต.เดือน กรกฎาคม 2562 636  บ. 636  บ. ราชการ ลว. 28 มิ.ย. 2562
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