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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 จัดซื้อวัสดุคอมฯ กองช*าง 20,000        5,250          เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร3 เซอร3วิส/ ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร3 เซอร3วิส/ เพื่อเป5นประโยชน3ต*อทาง ใบสั่งซื้อ  73/2562

5,250  บาท 5,250  บาท ราชการ ลว. 5 มีนาคม 2562

2 จัดซื้อเครื่องเสียง 1 ชุด 15,000        15,000        เฉพาะเจาะจง ร�านวี อาร3 เทคนิคซาวด3/ ร�านวี อาร3 เทคนิคซาวด3/ เป5นร�านที่ประกอบกิจการ ใบสั่งซื้อ  74/2562

15,000 บาท 15,000 บาท ด�านนี้โดยตรง และเป5น ลว. 11  มีนาคม  2562

ประโยชน3ต*อทางราชการ

3 จัดซื้อโปรเจคเตอร3 64,300        38,000        เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นบีปริ้นเตอร3/ ทีเอ็นบีปริ้นเตอร3/ เป5นร�านที่ประกอบกิจการ ใบสั่งซื้อ 75/2562

38,000  บาท 38,000  บาท ด�านนี้โดยตรง และเป5น ลว. 21 มีนาคม 2562

ประโยชน3ต*อทางราชการ

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน กองคลัง 30,000        6,920          เฉพาะเจาะจง หจก. ส.คุรุภัณฑ3 99/ หจก. ส.คุรุภัณฑ3 99/ เพื่อเป5นประโยชน3ต*อทาง ใบสั่งซื้อ 76/2562

6,920 บาท 6,920 บาท ราชการ ลว. 21 มีนาคม 2562

5 จัดซื้อหน�ากากอนามัย 10,000        4,000          เฉพาะเจาะจง ร�านมยุรี (เจBติ๋ม) / ร�านมยุรี (เจBติ๋ม) / เพื่อเป5นประโยชน3ต*อทาง ใบสั่งซื้อ 77/2562

4,000 บาท 4,000 บาท ราชการ ลว. 25 มีนาคม  2562

6 จัดซื้อถังขยะ 25,000        1,650          เฉพาะเจาะจง หจก. เปFาเปา / 1,650 บ. หจก. เปFาเปา / 1,650 บ. เพื่อเป5นประโยชน3ต*อทาง ใบสั่งซื้อ 78/2562

ราชการ ลว. 25 มีนาคม  2562

7 จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ�า 45,600        16,500        เฉพาะเจาะจง ร�านบุษบา เพ็ท ซัพพลาย / ร�านบุษบา เพ็ท ซัพพลาย / เพื่อเป5นประโยชน3ต*อทาง ใบสั่งซื้อ 79/2562

16,500 บาท 16,500 บาท ราชการ ลว. 26 มีนาคม 2562

8 จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน เม.ย 30,000        1,700          เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวังน้ําค�าง/1,700 บ. น้ําดื่มวังน้ําค�าง/1,700 บ. เพื่อเป5นประโยชน3ต*อทาง ใบสั่งซื้อ 81/2562

ราชการ ลว. 29 มีนาคม 2562

9 จัดซื้อนม ศพด.เดือน เม.ย. 40,000        2,627.52      เฉพาะเจาะจง สหกรณ3โคนมเชียงใหม* จํากัด/ สหกรณ3โคนมเชียงใหม* จํากัด/ เพื่อเป5นประโยชน3ต*อทาง ใบสั่งซื้อ 83/2562

2,627.52 บาท 2,627.52 บาท ราชการ ลว. 29 มีนาคม 2562

                                                                                                                                                                                                                          แบบ สขร. 1

                                                                                สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน มีนาคม  2562

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

                                                                                           วัน   29  เดือน  มีนาคม   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

10 จัดซื้อหนังสือพิมพ3 อบต. 10,000        410            เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  อินตBะวงค3/ นายทวีศักดิ์  อินตBะวงค3/ เพื่อเป5นประโยชน3ต*อทาง ใบสั่งซื้อ 84/2562

เดือน เม.ย. 410 บาท 410 บาท ราชการ ลว. 29 มีนาคม 2562

11 จัดซื้อหนังสือพิมพ3 หมู*บ�าน 21,600        2,050          เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  อินตBะวงค3/ นายทวีศักดิ์  อินตBะวงค3/ เพื่อเป5นประโยชน3ต*อทาง ใบสั่งซื้อ 85/2562

เดือน เม.ย. 2,050 บาท 2,050 บาท ราชการ ลว. 29 มีนาคม 2562

12 จัดซื้อน้ํามัน เดือน เม.ย. 100,000       7,200          เฉพาะเจาะจง สหกรณ3การเกษตรสัน- สหกรณ3การเกษตรสัน- เพื่อเป5นประโยชน3ต*อทาง ใบสั่งซื้อ 86/2562

ปFาตอง จก./ 7,200 บ. ปFาตอง จก./ 7,200 บ. ราชการ ลว. 29 มีนาคม 2562

13 จัดซื้อวัสดุก*อสร�าง กองช*าง 20,000        1,929          เฉพาะเจาะจง หจก.แม*วางวัสดุก*อสร�าง/ หจก.แม*วางวัสดุก*อสร�าง/ เพื่อเป5นประโยชน3ต*อทาง ใบสั่งซื้อ 87/2562

1,929 บ. 1,929 บ. ราชการ ลว. 29 มีนาคม 2562

14 จ�างซ*อมแอมปLขยายเสียง 40,000        800            เฉพาะเจาะจง ร�านวี อาร3 เทคนิคซาวด3/ ร�านวี อาร3 เทคนิคซาวด3/ เพื่อเป5นประโยชน3ต*อทาง ใบสั่งจ�าง 41/2562

800 บ. 800 บ. ราชการ ลว. 5 มีนาคม 2562

15 จ�างสํารวจแผนที่ภาษีโซน 200,000       200,000      เฉพาะเจาะจง หจก.พันธกิจซัพพลาย หจก.พันธกิจซัพพลาย เพื่อเป5นประโยชน3ต*อทาง สัญญาจ�าง ที่ 001/2562

01,02 เซลล3แอนด3เซอร3วิส/ เซลล3แอนด3เซอร3วิส/ ราชการ ลว. 13 มีนาคม 2562

200,000 บ. 200,000 บ.

16 จ�างซ*อมรถจักรยานยนต3 40,000        400            เฉพาะเจาะจง นายอภิชัย  แก�วพิงค3/ นายอภิชัย  แก�วพิงค3/ เพื่อเป5นประโยชน3ต*อทาง ใบสั่งจ�าง 43/2562

ทะเบียน 1 กศ 4066 ชม 400 บาท 400 บาท ราชการ ลว. 19 มีนาคม 2562

17 จ�างกําจัดสิ่งปฏิกูล 20,000        1,200          เฉพาะเจาะจง นายทองเขียน  ฟองแก�ว/ นายทองเขียน  ฟองแก�ว/ เพื่อเป5นประโยชน3ต*อทาง ใบสั่งจ�าง 44/2562

1,200 บาท 1,200 บาท ราชการ ลว. 19 มีนาคม 2562

18 จ�างทําปOายโครงการปOองกัน 26,550        300            เฉพาะเจาะจง แม*วางโฆษณา/300 บ. แม*วางโฆษณา/300 บ. เพื่อเป5นประโยชน3 ใบสั่งจ�าง 45/2562

และควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า ต*อทางราชการ ลว. 19 มีนาคม 2562

19 จ�างทําอาหารว*างและอาหาร 26,550        1,200          เฉพาะเจาะจง นางสุมิตรา  พรหมไชย/ นางสุมิตรา  พรหมไชย/ เพื่อเป5นประโยชน3 ใบสั่งจ�าง 46/2562

กลางวัน โครงการปOองกันและ 1,200 บ. 1,200 บ. ต*อทางราชการ ลว. 19 มีนาคม 2562

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ�า

20 จ�างทําปOายประชาสัมพันธ3 20,000        2,700          เฉพาะเจาะจง แม*วางโฆษณา/2,700 บ. แม*วางโฆษณา/2,700 บ. เพื่อเป5นประโยชน3 ใบสั่งจ�าง 47/2562

โครงการปOองกันหมอกควัน ต*อทางราชการ ลว. 26 มีนาคม 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

21 จ�างติดตั้งผ�าม*านห�องประชุม 28,000        28,000        เฉพาะเจาะจง ร�าน นําสวัสดิ์ กรุBป/  ร�าน นําสวัสดิ์ กรุBป/  เพื่อเป5นประโยขน3ต*อ ใบสั่งจ�าง 48/2562

พร�อมอุปกรณ3 28,000 บาท 28,000 บาท ทางราชการ ลว. 27 มีนาคม  2562

22 จ�างกําจัดขยะ เดือน เม.ย 20,000        1,128          เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศการก*อสร�าง/ หจก.ธเนศการก*อสร�าง/ เพื่อเป5นประโยชน3 ใบสั่งจ�าง 49/2562

 1,128 บ. 1,128 บ. ต*อทางราชการ ลว. 29 มีนาคม 2562

23 จ�างพนักงานรักษาความปลอด 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายวีรชัย  สัตย3ซื่อ/ นายวีรชัย  สัตย3ซื่อ/ เพื่อเป5นประโยชน3 บันทึกตกลงจ�าง 49/2562

ภัยเดือน เม.ย. 9,000 บ. 9,000 บ. ต*อทางราชการ ลว. 29 มีนาคม 2562

24 จ�างพนักงานทําความสะอาด 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นางจีรพันธุ3  พุทธรักษา/ นางจีรพันธุ3  พุทธรักษา/ เพื่อเป5นประโยชน3 บันทึกตกลงจ�าง 50/2562

เดือน เม.ย. 9,000 บ. 9,000 บ. ต*อทางราชการ ลว. 29 มีนาคม 2562

25 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐถิดา  ตาเป5ง/ น.ส.ณัฐถิดา  ตาเป5ง/ เพื่อเป5นประโยชน3 บันทึกตกลงจ�าง 51/2562

กองทุนฯ เดือน เม.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท ต*อทางราชการ ลว. 29 มีนาคม 2562

26 จ�างพนักงานทําความสะอาด 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง น.ส.แคทลียา  ศิริ/ น.ส.แคทลียา  ศิริ/ เพื่อเป5นประโยชน3ต*อทาง บันทึกตกลงจ�าง 52/2562

ศพด. เดือน เม.ย 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 29 มีนาคม 2562

27 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายนรินทร3  คําหลวง/ นายนรินทร3  คําหลวง/ เพื่อเป5นประโยชน3ต*อทาง บันทึกตกลงจ�าง 53/2562

การแพทย3ฉุกเฉิน เดือน เม.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 29 มีนาคม 2562

28 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายถนัด  ญาณพันธ3/ นายถนัด  ญาณพันธ3/ เพื่อเป5นประโยชน3ต*อทาง บันทึกตกลงจ�าง 54/2562

การแพทย3ฉุกเฉิน เดือน เม.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 29 มีนาคม 2562

29 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ3  ปาปวน/ นายจักรกฤษณ3  ปาปวน/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 55/2562

การแพทย3ฉุกเฉิน เดือน เม.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท การทางด�านนี้ ลว. 29 มีนาคม 2562

30 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายปรีชาชาญ  ศรีประโคน/ นายปรีชาชาญ  ศรีประโคน/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 56/2562

การโยธา เดือน เม.ย. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 29 มีนาคม 2562
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