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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 จัดซื้อเครื่องอ&านบัตรประชาชน 2,800          2,800          เฉพาะเจาะจง บริษัท เด&นชัยเทค จํากัด / บริษัท เด&นชัยเทค จํากัด / เพื่อเป1นประโยชน3ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 89/2562

2,800 บาท 2,800 บาท ราชการ ลว. 2 เมษายน 2562

2 จัดซื้อเครื่องไทยธรรมโครงการ 100,000       8,800          เฉพาะเจาะจง ร�านน�องมาศ  /8,800 บ. ร�านน�องมาศ  /8,800 บ. เป1นร�านที่ประกอบกิจการ ใบสั่งซื้อ  90/2562

รดน้ําดําหัวผู�สูงอายุป<=ใหม&เมือง ด�านนี้โดยตรง และเป1น ลว. 5 เมษายน  2562

ตามประเพณีสงกรานต3 ประโยชน3ต&อทางราชการ

3 จัดซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็งโครงการ 100,000       2,000          เฉพาะเจาะจง นายอินตา  กันทา / นายอินตา  กันทา / เป1นร�านที่ประกอบกิจการ ใบสั่งซื้อ  91/2562

รดน้ําดําหัวผู�สูงอายุป<=ใหม&เมือง 2,000  บาท 2,000  บาท ด�านนี้โดยตรง และเป1น ลว. 5 เมษายน  2562

ตามประเพณีสงกรานต3 ประโยชน3ต&อทางราชการ

4 จัดซื้อน้ําดื่ม น้ําแข็ง 7 วัน 10,000        1,400          เฉพาะเจาะจง นายอินตา  กันทา / นายอินตา  กันทา / เพื่อเป1นประโยชน3ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 92/2562

อันตราย 1,400 บาท 1,400 บาท ราชการ ลว. 5 เมษายน 2562

5 จัดซื้อวัสดุก&อสร�าง กองช&าง 250,000       4,394          เฉพาะเจาะจง หจก.แม&วางวัสดุก&อสร�าง / หจก.แม&วางวัสดุก&อสร�าง / เพื่อเป1นประโยชน3ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 93/2562

4,394 บาท 4,394 บาท ราชการ ลว. 5 เมษายน  2562

6 จัดซื้อวัสดุเพื่อช&วยเหลือผู� 107,092 15,797        เฉพาะเจาะจง หจก.แม&วางวัสดุก&อสร�าง / หจก.แม&วางวัสดุก&อสร�าง / เพื่อเป1นประโยชน3ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 94/2562

ประสบวาตภัย วันที่ 17,21,23 15,797 บาท 15,797 บาท ราชการ ลว. 26 เมษายน  2562

เมษายน

7 จัดซื้อกล�าไม�โครงการปลูก 45,600        5,000          เฉพาะเจาะจง ร�านผ&องศรี กล�าไม� / ร�านผ&องศรี กล�าไม� / เพื่อเป1นประโยชน3ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 95/2562

ต�นไม�ในที่สาธารณะและปDา 5,000 บาท 5,000 บาท ราชการ ลว. 26 เมษายน  2562

ชุมชนประจําป< งปม. 2562

8 จัดซื้อน้ําดื่ม โครงการปลูก 45,600        240            เฉพาะเจาะจง นายอินตา  กันทา / นายอินตา  กันทา / เพื่อเป1นประโยชน3ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 96/2562
ต�นไม�ในที่สาธารณะและปDา 240 บาท 240 บาท ราชการ ลว. 26 เมษายน  2562
ชุมชนประจําป< งปม. 2562

                                                                                    สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน เมษายน  2562

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

                                                                                                 วัน   30   เดือน  เมษายน  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 จัดซื้อรถยนต3 840,000       - E-bidding - - เพื่อเป1นประโยชน3ต&อทาง -

ราชการ

10 จัดซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้น 40,000        2,000          เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นบีปริ้นเตอร3เซอร3วิส/ ทีเอ็นบีปริ้นเตอร3เซอร3วิส/ เพื่อเป1นประโยชน3ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 98/2562

เตอร3 สป. 2,000 บาท 2,000 บาท ราชการ ลว. 29 เมษายน 2562

12 จัดซื้อนม ศพด.เดือน พ.ค. 40,000        เฉพาะเจาะจง สหกรณ3โคนมเชียงใหม& จํากัด/ สหกรณ3โคนมเชียงใหม& จํากัด/ เพื่อเป1นประโยชน3ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 99/2562

              บาท               บาท ราชการ ลว. 30 เมษายน 2562

13 จัดซื้อหนังสือพิมพ3 อบต. 10,000        410            เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  อินตOะวงค3/ นายทวีศักดิ์  อินตOะวงค3/ เพื่อเป1นประโยชน3ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 101/2562

เดือน พ.ค. 410 บาท 410 บาท ราชการ ลว. 30 เมษายน 2562

14 จัดซื้อหนังสือพิมพ3 หมู&บ�าน 21,600        2,050          เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์  อินตOะวงค3/ นายทวีศักดิ์  อินตOะวงค3/ เพื่อเป1นประโยชน3ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 102/2562

เดือน พ.ค. 2,050 บาท 2,050 บาท ราชการ ลว. 30 เมษายน 2562

15 จัดซื้อน้ํามัน เดือน พ.ค. 100,000       6,900          เฉพาะเจาะจง สหกรณ3การเกษตรสัน- สหกรณ3การเกษตรสัน- เพื่อเป1นประโยชน3ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 103/2562

ปDาตอง จก./6,900  บ. ปDาตอง จก./6,900  บ. ราชการ ลว. 30 เมษายน 2562

16 จัดซื้อน้ําดื่ม เดือน พ.ค. 20,000        1,475          เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มวังน้ําค�าง/1,475 บ. น้ําดื่มวังน้ําค�าง/1,475 บ. เพื่อเป1นประโยชน3ต&อทาง ใบสั่งซื้อ 104/2562

ราชการ ลว. 30 เมษายน 2562

17 จ�างซ&อมแซมถนนทางฝาย 430,000       23,000        เฉพาะเจาะจง นายศักรินทร3  ศรีวิชัย นายศักรินทร3  ศรีวิชัย เพื่อเป1นประโยชน3ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 50/2562

สมบูรณ3 23,000 บ. 23,000 บ. ราชการ ลว. 4 เมษายน 2562

18 จ�างซ&อมแซมถนนน ม.9 สาย 430,000       49,000        เฉพาะเจาะจง นางมัณฑิรา  มุงเมือง/ นางมัณฑิรา  มุงเมือง/ เพื่อเป1นประโยชน3ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 51/2562

ทุ&งห�วย1- ถนนวัดห�วยมะนาว 49,000 บ. 49,000 บ. ราชการ ลว. 5 เมษายน 2562

19 จ�างทําเครื่องประกอบพิธีสืบ 100,000       4,000          เฉพาะเจาะจง นายสอาด  ศรีมูลเจริญ  นายสอาด  ศรีมูลเจริญ  เพื่อเป1นประโยชน3ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 52/2562

ชะตา โครงการรดน้ําดําหัว 4,000 บาท 4,000 บาท ราชการ ลว. 5 เมษายน 2562

ป<=ใหม&เมืองตามประเพณีสงกรานต3

20 จ�างทําสถานที่ โครงการรดน้ํา 100,000       18,000        เฉพาะเจาะจง นายสําราญ  จันทร3แดง/ นายสําราญ  จันทร3แดง/ เพื่อเป1นประโยชน3ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 53/2562

ดําหัวป<=ใหม&เมืองตามประเพณี 18,000 บาท 18,000 บาท ราชการ ลว. 5 เมษายน 2562
สงกรานต3



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�างทําอาหาร โครงการรดน้ํา 100,000       35,000        เฉพาะเจาะจง นางสายสวาท  อุดทา/ นางสายสวาท  อุดทา/ เพื่อเป1นประโยชน3ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 54/2562

ดําหัวป<=ใหม&เมืองตามประเพณี 35,000 บาท 35,000 บาท ราชการ ลว. 5 เมษายน 2562

สงกรานต3

22 จ�างทําปRาย โครงการรดน้ํา 100,000       2,700          เฉพาะเจาะจง แม&วางโฆษณา/2,700 บ. แม&วางโฆษณา/2,700 บ. เพื่อเป1นประโยชน3 ใบสั่งจ�าง 55/2562

ดําหัวป<=ใหม&เมืองตามประเพณี ต&อทางราชการ ลว. 5 เมษายน 2562

สงกรานต3

23 จ�างเครื่องเสียง โครงการรดน้ํา 100,000       3,000          เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  แสนพรหม/ นายสมชาย  แสนพรหม/ เพื่อเป1นประโยชน3 ใบสั่งจ�าง 56/2562

ดําหัวป<=ใหม&เมืองตามประเพณี 3,000 บาท 3,000 บาท ต&อทางราชการ ลว. 5 เมษายน 2562

สงกรานต3

24 จ�างทําปRาย 7 วันอันตราย 10,000        4,340          เฉพาะเจาะจง แม&วางโฆษณา/4,340 บ. แม&วางโฆษณา/4,340 บ. เพื่อเป1นประโยขน3ต&อ ใบสั่งจ�าง 57/2562

ทางราชการ ลว. 5 เมษายน  2562

25 จ�างทําตรายาง กองช&าง 20,000        790            เฉพาะเจาะจง ร�านสระอูปริ๊นท3/ 790 บ. ร�านสระอูปริ๊นท3/ 790 บ. เพื่อเป1นประโยชน3 ใบสั่งจ�าง 58/2562

 ต&อทางราชการ ลว. 23 เมษายน 2562

26 จ�างทําตรายาง กองคลัง 30,000        1,630          เฉพาะเจาะจง ร�านสระอูปริ๊นท3/ 1,630 บ. ร�านสระอูปริ๊นท3/ 1,630 บ. เพื่อเป1นประโยชน3 ใบสั่งจ�าง 59/2562

ต&อทางราชการ ลว. 23 เมษายน 2562

27 จ�างทําปRายโครงการปลูกต�น 10,000        600            เฉพาะเจาะจง แม&วางโฆษณา/600  บ. แม&วางโฆษณา/600  บ. เพื่อเป1นประโยชน3 ใบสั่งจ�าง 60/2562

ไม�ในที่สาธารณะ ต&อทางราชการ ลว. 26 เมษายน 2562

28 จ�างทําอาหารว&าง โครงการปลูก 10,000        1,500          เฉพาะเจาะจง นางวารุณี  ทองปลี / นางวารุณี  ทองปลี / เพื่อเป1นประโยชน3 ใบสั่งจ�าง 61/2562

ต�นไม�ในที่สาธารณะ 1,500 บาท 1,500 บาท ต&อทางราชการ ลว. 29 เมษายน 2562

29 จ�างทําปRายถวายพระพร ร.10 12,000        4,800          เฉพาะเจาะจง แม&วางโฆษณา/4,800  บ. แม&วางโฆษณา/4,800  บ. เพื่อเป1นประโยชน3ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 62/2562

ราชการ ลว. 26 เมษายน 2562

30 จ�างขนและกําจัดขยะ 20,000        1,128          เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศการก&อสร�าง/ หจก.ธเนศการก&อสร�าง/ เพื่อเป1นประโยชน3ต&อทาง ใบสั่งจ�าง 63/2562

เดือน พ.ค. 1,128 บ. 1,128 บ. ราชการ ลว. 30 เมษายน 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

31 จ�างพนักงานรักษาความปลอด 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายวีรชัย  สัตย3ซื่อ/ นายวีรชัย  สัตย3ซื่อ/ เพื่อเป1นประโยชน3 บันทึกตกลงจ�าง 57/2562

ภัยเดือน พ.ค. 9,000 บ. 9,000 บ. ต&อทางราชการ ลว. 30 เมษายน 2562

32 จ�างพนักงานทําความสะอาด 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นางจีรพันธุ3  พุทธรักษา/ นางจีรพันธุ3  พุทธรักษา/ เพื่อเป1นประโยชน3 บันทึกตกลงจ�าง 58/2562

เดือน พ.ค. 9,000 บ. 9,000 บ. ต&อทางราชการ ลว. 30 เมษายน 2562

33 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐถิดา  ตาเป1ง/ น.ส.ณัฐถิดา  ตาเป1ง/ เพื่อเป1นประโยชน3 บันทึกตกลงจ�าง 59/2562

กองทุนฯ เดือน พ.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท ต&อทางราชการ ลว. 30 เมษายน 2562

34 จ�างพนักงานทําความสะอาด 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง น.ส.แคทลียา  ศิริ/ น.ส.แคทลียา  ศิริ/ เพื่อเป1นประโยชน3ต&อทาง บันทึกตกลงจ�าง 60/2562

ศพด. เดือน พ.ค 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 30 เมษายน 2562

35 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายนรินทร3  คําหลวง/ นายนรินทร3  คําหลวง/ เพื่อเป1นประโยชน3ต&อทาง บันทึกตกลงจ�าง 61/2562

การแพทย3ฉุกเฉิน เดือน พ.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 30 เมษายน 2562

36 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายถนัด  ญาณพันธ3/ นายถนัด  ญาณพันธ3/ เพื่อเป1นประโยชน3ต&อทาง บันทึกตกลงจ�าง 62/2562

การแพทย3ฉุกเฉิน เดือน พ.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท ราชการ ลว. 30 เมษายน 2562

37 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ3  ปาปวน/ นายจักรกฤษณ3  ปาปวน/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 63/2562

การแพทย3ฉุกเฉิน เดือน พ.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท การทางด�านนี้ ลว. 30 เมษายน 2562

38 จ�างพนักงานปฏิบัติงานด�าน 108,000       9,000          เฉพาะเจาะจง นายปรีชาชาญ  ศรีประโคน/ นายปรีชาชาญ  ศรีประโคน/ คนในพื้นที่มีความชํานาญ บันทึกตกลงจ�าง 64/2562

การโยธา เดือน พ.ค. 9,000 บาท 9,000 บาท การที่เหมาะสมกับงาน ลว. 30 เมษายน 2562
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