
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ี จัดจ้ำง หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือน้ ำด่ืม ประจ ำเดือน 30,000       1,250       เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมวังน้ ำค้ำง/ น้ ำด่ืมวังน้ ำค้ำง/ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังซ้ือ 1/2564

ประจ ำเดือน ตุลำคม 63 1,250 บำท 1,250 บำท รำชกำร ลว. 1 ตุลำคม 2563
2 ซ้ือน้ ำมัน ประจ ำเดือน 80,000       2,164.97   เฉพำะเจำะจง หจก.พนำพนธ์ เชียงใหม่/ หจก.พนำพนธ์ เชียงใหม่/ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังซ้ือ 2/2564

ประจ ำเดือน ตุลำคม 63 2,164.97บำท 2,164.97บำท รำชกำร ลว. 1 ตุลำคม 2563
3 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 24,500       2,050.00 เฉพำะเจำะจง นำยทวีศักด์ิ อินต๊ะวงค์   / นำยทวีศักด์ิ อินต๊ะวงค์   / เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังซ้ือ 3/2564

ประจ ำเดือน ตุลำคม 63 2,050 บำท 2,050 บำท รำชกำร ลว. 1 ตุลำคม 2563
4 จัดซ้ือนมโรงเรียน 68,640       1,710.80 เฉพำะเจำะจง อสค.เชียงใหม่/ อสค.เชียงใหม่/ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังซ้ือ 4/2564

ประจ ำเดือน ตุลำคม 63 1,710.80 บำท 1,710.80 บำท รำชกำร ลว. 1 ตุลำคม 2563
5 จัดซ้ือนม ศพด.บ้ำนใหม่ปำงเติม 41,600       1,094.80 เฉพำะเจำะจง อสค.เชียงใหม่/ อสค.เชียงใหม่/ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังซ้ือ 5/2564

ประจ ำเดือน ตุลำคม 63 1,094.80 บำท 1,094.80 บำท รำชกำร ลว. 1 ตุลำคม 2563
6 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถดับเพลิง 70,000       6,200       เฉพำะเจำะจง ต๋ีไดนำโม/6,200 บำท ต๋ีไดนำโม/6,200 บำท เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังซ้ือ 6/2564

ผย 1795 เชียงใหม่ รำชกำร ลว. 26 ตุลำคม 2563
7 ซ้ือคอนกรีตส ำเร็จรูป 214,758     5,250       เฉพำะเจำะจง บจก. พี-มิกซ์ โปรดักส์ / บจก. พี-มิกซ์ โปรดักส์ / เพ่ือใช้ในกำรซ่อมแซม ใบส่ังซ้ือ 7/2564

5,250 บำท 5,250 บำท ถนนกลำงหมู่บ้ำนจำก ลว. 26 ตุลำคม 2563
ข้ำงบ้ำนนำยประเทือง
ปันสม ม.9

8 จัดซ้ือน้ ำด่ืม ประจ ำเดือน 30,000       1,250       เฉพำะเจำะจง น้ ำด่ืมวังน้ ำค้ำง/ น้ ำด่ืมวังน้ ำค้ำง/ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังซ้ือ 8/2564
ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 63 1,250 บำท 1,250 บำท รำชกำร ลว. 30 ตุลำคม 2563

9 ซ้ือน้ ำมัน ประจ ำเดือน 80,000       2,164.97   เฉพำะเจำะจง หจก.พนำพนธ์ เชียงใหม่/ หจก.พนำพนธ์ เชียงใหม่/ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังซ้ือ 9/2564
ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 63 2,164.97บำท 2,164.97บำท รำชกำร ลว. 30 ตุลำคม 2563

10 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 24,500       2,050.00 เฉพำะเจำะจง นำยทวีศักด์ิ อินต๊ะวงค์   / นำยทวีศักด์ิ อินต๊ะวงค์   / เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังซ้ือ 10/2564
ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 63 2,050 บำท 2,050 บำท รำชกำร ลว. 30 ตุลำคม 2563

11 จัดซ้ือนมโรงเรียน 68,640       1,710.80 เฉพำะเจำะจง อสค.เชียงใหม่/ อสค.เชียงใหม่/ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังซ้ือ 11/2564

                                                                                                                                                                             แบบ สขร. 1
                                                                 สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
                                                                ช่ือหน่วยงาน   อบต.บ้านกาด อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
                                                                         วัน   31   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2563

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปวิธีซ้ือหรือจ้ำงรำคำกลำง
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ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 63 1,710.80 บำท 1,710.80 บำท รำชกำร ลว. 30 ตุลำคม 2563
12 จัดซ้ือนม ศพด.บ้ำนใหม่ปำงเติม 41,600       1,094.80 เฉพำะเจำะจง อสค.เชียงใหม่/ อสค.เชียงใหม่/ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังซ้ือ 12/2564

ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 63 1,094.80 บำท 1,094.80 บำท รำชกำร ลว. 30 ตุลำคม 2563
13 จ้ำงเหมำบริกำรขนและก ำจัด 20,000       1,104.00   เฉพำะเจำะจง หจก. ธเนศกำรก่อสร้ำง/ หจก. ธเนศกำรก่อสร้ำง/ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังจ้ำง 1/2564

ขยะ ภำยใน อบต.บ้ำนกำด 1,104 บำท 1,104 บำท รำชกำร ลว. 1 ตุลำคม 2563
ประจ ำเดือน ตุลำคม 63

14 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนดูแล 108,000     9,000       ตกลงรำคำ นำยวีรชัย  สัตย์ซ่ือ/ นำยวีรชัย  สัตย์ซ่ือ/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทึกตกลงจ้ำง 1/2564
ควำมสะอำดและจัดส่วน 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 1 ตุลำคม 2563
ประจ ำเดือน ตุลำคม 63

15 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนท ำ 108,000     9,000       ตกลงรำคำ นำงจีรพันธ์ุ  พุทธรักษำ/ นำงจีรพันธ์ุ  พุทธรักษำ/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทึกตกลงจ้ำง 2/2564
ควำมสะอำดภำยในส ำนักงำน 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 1 ตุลำคม 2563
ประจ ำเดือน ตุลำคม 63

16 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนท ำ 108,000     9,000       ตกลงรำคำ น.ส.แคทลียำ  ศิริ/ น.ส.แคทลียำ  ศิริ/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทึกตกลงจ้ำง 3/2564
ควำมสะอำด ศพด.บ้ำนใหม่ 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 1 ตุลำคม 2563
ปำงเติม ประจ ำเดือน ตุลำคม 63

17 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนปฏิบัติ 108,000     9,000       เฉพำะเจำะจง นำยนรินทร์  ค ำหลวง/ นำยนรินทร์  ค ำหลวง/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทีกตกลงจ้ำง 4/2564
งำนด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 1 ตุลำคม 2563
ประจ ำเดือน ตุลำคม 63

18 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนปฏิบัติ 108,000     9,000       เฉพำะเจำะจง นำยถนัด  ญำณพันธ์/ นำยถนัด  ญำณพันธ์/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทีกตกลงจ้ำง 5/2564
งำนด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 1 ตุลำคม 2563
ประจ ำเดือน ตุลำคม 63

19 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนปฏิบัติ 108,000     9,000       เฉพำะเจำะจง นำยจักรกฤษณ์  ปำปวน/ นำยจักรกฤษณ์  ปำปวน/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทีกตกลงจ้ำง 6/2564
งำนด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 1 ตุลำคม 2563
ประจ ำเดือน ตุลำคม 63

20 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนปฏิบัติ 108,000     9,000       เฉพำะเจำะจง นำงสำววิจิตรำ ปัญญำ/ นำงสำววิจิตรำ ปัญญำ/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทีกตกลงจ้ำง 7/2564
งำนด้ำนพัฒนำชุมชน ประจ ำ 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 1 ตุลำคม 2563
เดือน ตุลำคม 2563

21 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนปฏิบัติ 108,000     9,000       เฉพำะเจำะจง นำยนันทภพ  ลีกู/ นำยนันทภพ  ลีกู/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทีกตกลงจ้ำง 8/2564



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
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งำนกองคลัง ประจ ำเดือน 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 1 ตุลำคม 2563
 ตุลำคม 2563

22 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนปฏิบัติ 108,000     9,000       เฉพำะเจำะจง นำยกิตติภพ  จงอำรี/ นำยกิตติภพ  จงอำรี/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทีกตกลงจ้ำง 9/2564
งำนกองช่ำง ประจ ำเดือน 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 1 ตุลำคม 2563
 ตุลำคม 2563

23 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนปฏิบัติ 108,000     9,000       เฉพำะเจำะจง นำงสำวริสำ  บัวระพันธ์ุ/ นำงสำวริสำ  บัวระพันธ์ุ/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทีกตกลงจ้ำง 10/2564
งำนด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำ 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 1 ตุลำคม 2563
เดือน ตุลำคม 2563

24 จ้ำงจัดท ำพวงมำลำ 13 ต.ค.63 10,000       1,500       เฉพำะเจำะจง น.ส.เสำวลักษณ์  พันมูล/ น.ส.เสำวลักษณ์  พันมูล/ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังจ้ำง 2/2564
1,500 บำท 1,500 บำท รำชกำร ลว. 9 ตุลำคม 2563

25 จ้ำงจัดท ำอำหำรว่ำงประชุม 10,000       500         เฉพำะเจำะจง นำงสำวมุกดำ เลิศทอง/ นำงสำวมุกดำ เลิศทอง/ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังจ้ำง 3/2564
แผนฯ 500 บำท 500 บำท รำชกำร ลว. 9 ตุลำคม 2563

24 จ้ำงจัดท ำพวงมำลำ 23 ต.ค.63 10,000       1,500       เฉพำะเจำะจง น.ส.เสำวลักษณ์  พันมูล/ น.ส.เสำวลักษณ์  พันมูล/ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังจ้ำง 4/2564
1,500 บำท 1,500 บำท รำชกำร ลว. 12 ตุลำคม 2563

25 จ้ำงถ่ำยเอกสำรข้อบัญญัติ 749,000     3,215       เฉพำะเจำะจง ร้ำนธนคูณ เคร่ืองเขียน ร้ำนธนคูณ เคร่ืองเขียน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังจ้ำง 5/2564
ถ่ำยเอกสำร/ 3,215 บำท ถ่ำยเอกสำร/ 3,215 บำท รำชกำร ลว. 21 ตุลำคม 2563

26 จ้ำงจัดท ำเวปไซต์ 10,000       10,000     เฉพำะเจำะจง หจก. ซีเอ็มเว็บไซต์/ หจก. ซีเอ็มเว็บไซต์/ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังจ้ำง  6/2564
10,000 บำท 10,000 บำท รำชกำร ลว. 30 ตุลำคม 2563

27 จ้ำงเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 749,000     2,400       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ตัวจี โอเอ แอนด์ ร้ำน ตัวจี โอเอ แอนด์ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังจ้ำง 7/2564
ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 63 ซัพพลำย/ 2,400 บ. ซัพพลำย/ 2,400 บ. รำชกำร ลว. 30 ตุลำคม 2563

28 จ้ำงเหมำบริกำรขนและก ำจัด 20,000       เฉพำะเจำะจง หจก. ธเนศกำรก่อสร้ำง/ หจก. ธเนศกำรก่อสร้ำง/ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังจ้ำง 8/2564
ขยะ ภำยใน อบต.บ้ำนกำด บำท  บำท รำชกำร ลว. 30 ตุลำคม 2563
ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 63

29 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนดูแล 108,000     9,000       ตกลงรำคำ นำยวีรชัย  สัตย์ซ่ือ/ นำยวีรชัย  สัตย์ซ่ือ/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทึกตกลงจ้ำง 11/2564
ควำมสะอำดและจัดส่วน 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 30 ตุลำคม 2563
ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 63

30 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนท ำ 108,000     9,000       ตกลงรำคำ นำงจีรพันธ์ุ  พุทธรักษำ/ นำงจีรพันธ์ุ  พุทธรักษำ/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทึกตกลงจ้ำง 12/2564
ควำมสะอำดภำยในส ำนักงำน 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 30 ตุลำคม 2563



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือ วงเงินท่ีจะซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ี จัดจ้ำง หรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปวิธีซ้ือหรือจ้ำงรำคำกลำง

ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 63
31 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนท ำ 108,000     9,000       ตกลงรำคำ น.ส.แคทลียำ  ศิริ/ น.ส.แคทลียำ  ศิริ/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทึกตกลงจ้ำง 13/2564

ควำมสะอำด ศพด.บ้ำนใหม่ 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 30 ตุลำคม 2563
ปำงเติม ประจ ำเดือน ตุลำคม 63

32 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนปฏิบัติ 108,000     9,000       เฉพำะเจำะจง นำยนรินทร์  ค ำหลวง/ นำยนรินทร์  ค ำหลวง/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทีกตกลงจ้ำง 14/2564
งำนด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 30 ตุลำคม 2563
ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 63

33 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนปฏิบัติ 108,000     9,000       เฉพำะเจำะจง นำยถนัด  ญำณพันธ์/ นำยถนัด  ญำณพันธ์/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทีกตกลงจ้ำง 15/2564
งำนด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 30 ตุลำคม 2563
ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 63

34 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนปฏิบัติ 108,000     9,000       เฉพำะเจำะจง นำยจักรกฤษณ์  ปำปวน/ นำยจักรกฤษณ์  ปำปวน/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทีกตกลงจ้ำง 16/2564
งำนด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 30 ตุลำคม 2563
ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 63

35 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนปฏิบัติ 108,000     9,000       เฉพำะเจำะจง นำงสำววิจิตรำ ปัญญำ/ นำงสำววิจิตรำ ปัญญำ/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทีกตกลงจ้ำง 17/2564
งำนด้ำนพัฒนำชุมชน ประจ ำ 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 30 ตุลำคม 2563
เดือน พฤศจิกำยน 2563

36 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนปฏิบัติ 108,000     9,000       เฉพำะเจำะจง นำยนันทภพ  ลีกู/ นำยนันทภพ  ลีกู/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทีกตกลงจ้ำง 18/2564
งำนกองคลัง ประจ ำเดือน 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 30 ตุลำคม 2563
 พฤศจิกำยน 2563

37 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนปฏิบัติ 108,000     9,000       เฉพำะเจำะจง นำยกิตติภพ  จงอำรี/ นำยกิตติภพ  จงอำรี/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทีกตกลงจ้ำง 19/2564
งำนกองช่ำง ประจ ำเดือน 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 30 ตุลำคม 2563
 พฤศจิกำยน 2563

38 จ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนปฏิบัติ 108,000     9,000       เฉพำะเจำะจง นำงสำวริสำ  บัวระพันธ์ุ/ นำงสำวริสำ  บัวระพันธ์ุ/ คนในพ้ืนท่ีมีควำมช ำนำญกำร บันทีกตกลงจ้ำง 20/2564
งำนด้ำนสำธำรณสุข ประจ ำ 9,000 บำท 9,000 บำท ท่ีเหมำะสมกับกำรปฎิบัติงำน ลว. 30 ตุลำคม 2563
เดือน พฤศจิกำยน 2563

39 จ้ำงซ่อมเคร่ืองพิวเตอร์ 30,000       1,900       เฉพำะเจำะจง ทีเอ็นบีปร้ินเตอร์เซอร์วิส/ ทีเอ็นบีปร้ินเตอร์เซอร์วิส/ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทำง ใบส่ังจ้ำง 9/2564
ปลัด หมำยเลขครุภัณฑ์ 416 1,900 บำท 1,900 บำท รำชกำร ลว. 30 ตุลำคม 2563
60 0034 


