
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ี จัดจ้ำง หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำงซ่อมอ่ำง 10,000        450            เฉพำะเจำะจง ร้ำนม่ังมูลพำนิช /450 บ. ร้ำนม่ังมูลพำนิช /450 บ. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังซ้ือ  41/2564

ล้ำงหน้ำ (สป) รำชกำร ลว. 17 กุมภำพันธ์  2564
2 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 20,000        16,925        เฉพำะเจำะจง ร้ำนณัฐพงษ์พำณิชย์/ ร้ำนณัฐพงษ์พำณิชย์/ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังซ้ือ  42/2564

กองช่ำง 16,925 บ. 16,925 บ. รำชกำร ลว. 22 กุมภำพันธ์  2564
3 จัดซ้ือน้ ำด่ืมโครงกำรป้องกัน 40,000        1,800.00 เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมวังน้ ำค้ำง / 1,800 บ. น้ ำด่ืมวังน้ ำค้ำง / 1,800 บ. เป็นประโยชน์ต่อทำงด้ำน ใบส่ังซ้ือ 43/2564

หมอกควันไฟป่ำ รำชกำรและท ำงำนเร็ว ลว. 24 กุมภำพันธ์ 2564
4 จัดซ้ือวัสดุโครงกำรป้องกัน 40,000        2,340.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมยุรี (เจ๊ต๋ิม)/2,340 บ. ร้ำนมยุรี (เจ๊ต๋ิม)/2,340 บ. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังซ้ือ 44/2564

หมอกควันไฟป่ำ รำชกำร ลว. 24 กุมภำพันธ์ 2564
5 จัดซ้ือน้ ำแข็งโครงกำรป้องกัน 40,000        270            เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุทธนำกำรค้ำ/270 บ. ร้ำนยุทธนำกำรค้ำ/270 บ. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังซ้ือ 45/2564

หมอกควันไฟป่ำ รำชกำร ลว. 24 กุมภำพันธ์  2564
6 จัดซ้ือน้ ำด่ืม ประจ ำเดือน 30,000        เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมวังน้ ำค้ำง /       บ. น้ ำด่ืมวังน้ ำค้ำง /        บ. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังซ้ือ 46/2564

 มี.ค.64 รำชกำร ลว. 25 กุมภำพันธ์  2564
7 จัดซ้ือน้ ำมัน ประจ ำเดือน 80,000        เฉพำะเจำะจง หจก.พนำพนธ์ เชียงใหม่/ หจก.พนำพนธ์ เชียงใหม่/ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังซ้ือ 47/2564

ประจ ำเดือน มีนำคม 2564            บำท             บำท รำชกำร ลว. 25 กุมภำพันธ์ 2564
8 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์และวำรสำร 24,500        2,050         เฉพำะเจำะจง นำยทวีศักด์ิ อินต๊ะวงค์   / นำยทวีศักด์ิ อินต๊ะวงค์   / เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังซ้ือ 48/2564

ประจ ำเดือน มี.ค. 64 2,050 บำท 2,050 บำท รำชกำร ลว. 25 กุมภำพันธ์ 2564
9 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 68,640        1,447.60     เฉพำะเจำะจง อสค.เชียงใหม่/1,447.60 บ.อสค.เชียงใหม่/1,447.60 บ.เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังซ้ือ 49/2564

ประจ ำเดือน มี.ค.64 รำชกำร ลว. 25กุมภำพันธ์ 2564
10 จัดซ้ืออำหำรเสริม (นม) ศพด. 41,600        1,204.28     เฉพำะเจำะจง อสค.เชียงใหม่/1,204.28 บ. อสค.เชียงใหม่/1,204.28 บ. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังซ้ือ 50/2564

ประจ ำเดือน มี.ค.64 รำชกำร ลว. 25 กุมภำพันธ์ 2564
11 จ้ำงจัดท ำตรำยำง สป. 30,000        640            เฉพำะเจำะจง ร้ำนสระอูปร๊ินท์/640 บ. ร้ำนสระอูปร๊ินท์/640 บ. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง บันทึกขอจ้ำง 89/2564

รำชกำร ลว. 2 กุมภำพันธ์ 2564

                                                                                                                                                                             แบบ สขร. 1
                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2564
                                                                   ช่ือหน่วยงาน     อบต.บ้านกาด อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
                                                                         วัน   28  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2564

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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12 จ้ำงซ่อมแซมถนนบ้ำนน้ ำต้น ม.6 255,000       36,900        เฉพำะเจำะจง น.ส.ศิริลักษณ์ ปัญญำปิน/ น.ส.ศิริลักษณ์ ปัญญำปิน/ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง บันทึกขอจ้ำง 90/2564
36,900 บำท 36,900 บำท รำชกำร ลว. 17 กุมภำพันธ์ 2564

13 จ้ำงท ำป้ำยโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ 40,000        300            เฉพำะเจำะจง แม่วำงโฆษณำ /300 บ. แม่วำงโฆษณำ /300 บ. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง บันทึกขอจ้ำง 91/2564
แก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ รำชกำร ลว. 24 กุมภำพันธ์ 2564

14 จ้ำงเหมำบริกำรขนและก ำจัด 20,000        เฉพำะเจำะจง หจก. ธเนศกำรก่อสร้ำง/ หจก. ธเนศกำรก่อสร้ำง/ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง บันทึกขอจ้ำง 92/2564
ขยะ ภำยใน อบต.บ้ำนกำด         บำท           บำท รำชกำร ลว. 25 กุมภำพันธ์ 2564
ประจ ำเดือน มีนำคม 64

15 จ้ำงเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 61,000        2,400         เฉพำะเจำะจง ร้ำน ตัวจี โอเอ แอนด์ ร้ำน ตัวจี โอเอ แอนด์ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง บันทึกขอจ้ำง 93/2564
ประจ ำเดือน มี.ค. 64 ซัพพลำย/2,400 บำท ซัพพลำย/2,400 บำท รำชกำร ลว. 25 ก.พ. 2564

16 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนดูแล 108,000       9,000         เฉพำะเจำะจง นำยวีรชัย  สัตย์ซ่ือ/ นำยวีรชัย  สัตย์ซ่ือ/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทึกขอจ้ำง 94/2564
ควำมสะอำดและจัดส่วน 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 25 ก.พ.2564
ประจ ำเดือน มี.ค. 64

17 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนท ำ 108,000       9,000         เฉพำะเจำะจง นำงจีรพันธ์ุ  พุทธรักษำ/ นำงจีรพันธ์ุ  พุทธรักษำ/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทึกขอจ้ำง 95/2564
ควำมสะอำดภำยในส ำนักงำน 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 25 ก.พ 2564
ประจ ำเดือน มี.ค. 64

18 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนท ำ 108,000       9,000         เฉพำะเจำะจง น.ส.แคทลียำ  ศิริ/ น.ส.แคทลียำ  ศิริ/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทึกขอจ้ำง 96/2564
ควำมสะอำด ศพด.บ้ำนใหม่ 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 25 ก.พ. 2564
ปำงเติม ประจ ำเดือน มี.ค. 64

19 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนปฏิบัติ 108,000       9,000         เฉพำะเจำะจง นำยนรินทร์  ค ำหลวง/ นำยนรินทร์  ค ำหลวง/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทึกขอจ้ำง 97/2564
งำนด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 25 ก.พ. 2564
ประจ ำเดือน มี.ค. 64

20 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนปฏิบัติ 108,000       9,000         เฉพำะเจำะจง นำยถนัด  ญำณพันธ์/ นำยถนัด  ญำณพันธ์/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทึกขอจ้ำง 98/2564
งำนด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 25 ก.พ. 2564
ประจ ำเดือน มี.ค. 64

21 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนปฏิบัติ 108,000       9,000         เฉพำะเจำะจง นำยจักรกฤษณ์  ปำปวน/ นำยจักรกฤษณ์  ปำปวน/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทึกขอจ้ำง 99/2564
งำนด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 25 ก.พ. 2564
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ประจ ำเดือน มี.ค. 64
22 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนจ้ำง 108,000       9,000         เฉพำะเจำะจง นำงสำววิจิตรำ ปัญญำ/ นำงสำววิจิตรำ ปัญญำ/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทึกขอจ้ำง 100/2564

ท่ัวไปปฏิบัติงำนใน ส ำนักปลัด 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 25 ก.พ. 2564
ประจ ำเดือน มี.ค. 2564

23 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนปฏิบัติ 108,000       9,000         เฉพำะเจำะจง นำยนันทภพ  ลีกู/ นำยนันทภพ  ลีกู/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทึกขอจ้ำง 101/2564
งำนกองคลัง ประจ ำเดือน 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 25 ก.พ. 2564
 มี.ค. 2564

24 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนปฏิบัติ 108,000       9,000         เฉพำะเจำะจง นำยกิตติภพ  จงอำรี/ นำยกิตติภพ  จงอำรี/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทึกขอจ้ำง 102/2564
งำนกองช่ำง ประจ ำเดือน 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 25 ก.พ. 2564
 มี.ค. 2564

25 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนปฏิบัติ 108,000       9,000         เฉพำะเจำะจง นำงสำวริสำ  บัวระพันธ์ุ/ นำงสำวริสำ  บัวระพันธ์ุ/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทึกขอจ้ำง 103/2564
งำนด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำ 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 25 ก.พ. 2564
เดือน มี.ค. 2564


