
วงเงนิ รายชื่อผู้เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
ที่จะซื้อ ราคาและราคา และราคาที่ตกลงซื้อ คัดเลือก ของสัญญาหรือข้อ
หรอืจา้ง  หรอืจา้ง โดยสรุป ตกลงในการซื้อหรือจา้ง

1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สํานักปลัด) 1,836.00      1,836.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย ราคาท้องตลาด 34/2562  , ลว.1/ม.ีค/2562
2 จัดซื้อวัสดุงานบ้าบงานครัว (สํานักปลัด) 1,600.00      1,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย ราคาท้องตลาด 35/2562  , ลว.8/ม.ีค/2562
3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 5,635.00    5,635.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย ราคาท้องตลาด 36/2562  , ลว.8/ม.ีค/2562
4 จัดซื้อวัสดุกอ่สร้าง (กองชา่ง) 1,546.00      1,546.00      เฉพาะเจาะจง รา้นรักพงษ์พานิช ร้านรักพงษ์พานิช ราคาท้องตลาด 37/2562 , ลว.13/ม.ีค/2562
5 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองชา่ง) 2,250.00      2,250.00      เฉพาะเจาะจง รา้นเอสเคการไฟฟ้า รา้นเอสเคการไฟฟ้า ราคาท้องตลาด 38/2562 , ลว.13/ม.ีค/2562
6 จัดซื้อกระสอบทราย (สํานักปลัด) 10,000.00    10,000.00    เฉพาะเจาะจง รา้นรักพงษ์พานิช ร้านรักพงษ์พานิช ราคาท้องตลาด 39/2562 , ลว.29/ม.ีค/2562
7 จา้งเหมาซอ่มแซมรถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน 82-8913 3,850.00      3,850.00      เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  คําอ้าย นายปัญญา  คําอ้าย 38/2562  , ลว.1/ม.ีค/2562
8 จ้างเหมาตัดหญา้ ศพด.บ้านกาดฮาว 600.00         600.00          เฉพาะเจาะจง นายอินทร  สายรุด นายอนิทร  สายรุด 39/2562  , ลว.4/ม.ี/2562
9 จ้างเหมาทําแนวกันไฟป่า หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก 10,000.00    10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายจักรนิ  บัวตรง นายจักรนิ  บัวตรง 40/2562  , ลว.5/ม.ีค/2562

10 จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์กู้ชีพกูภ้ัย ทะเบียน ขม 5098 2,200.00      2,200.00      เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  คําอ้าย นายปัญญา  คําอ้าย 41/2562  , ลว.13/ม.ีค/2562
11 จ้างเหมาทําอาหาร ตามโครงการทอ้งถิ่นเคลื่อนที่บริการประชาชน 3,900.00      3,900.00      เฉพาะเจาะจง นางจันทร์ทา  สายรุด นางจันทร์ทา  สายรุด 42/2562  , ลว.15/ม.ีค/2562
12 จ้างเหมาทําแนวกันไฟป่า หมู่ที่ 1 บ้านพระบาทสี่รอย 10,000.00    10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  สุขสบาย นายมนตรี  สุขสบาย 43/2562  , ลว.19/ม.ีค/2562
13 จ้างเหมาจัดเก็บขยะบริเวณ 2 ข้างทางถนนสายหลัก 4,000.00      4,000.00      เฉพาะเจาะจง นายมนต์ชัย  ไชยมังกร นายมนต์ชัย  ไชยมังกร 44/2562  , ลว.20/ม.ีค/2562
14 จ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป ประจํากองช่าง 54,000.00    54,000.00    เฉพาะเจาะจง นางไพรรินทร์  ชัยแก้ว นางไพรรินทร ์ ชัยแกว้ 45/2562  , ลว.29/ม.ีค/2562
15 จ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป ประจําสํานักปลัด 54,000.00    54,000.00    เฉพาะเจาะจง นางยุพิน  ทางกลาง นางยุพิน  ทางกลาง 46/2562  , ลว.29/ม.ีค/2562
16 จ้างเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงาน อบต.สะลวง 57,000.00   57,000.00    เฉพาะเจาะจง นางศรัญญา  สาธุเม นางศรัญญา  สาธุเม 77/2562 , ลว.29/ม.ีค/2562

หจก.สันโป่งคอนสตรัคชั่น หจก.สันโป่งคอนสตรัคชั่น
ราคา 690,000 บาท ราคา 690,000 บาท

บรษิัท ช.นวกิจ  2009  จํากัด
ราคา 710,000 บาท

หจก.นริศ
ราคา 700,000 บาท

หจก.สันโป่งคอนสตรัคชั่น หจก.สันโป่งคอนสตรัคชั่น
ราคา 640,000 บาท ราคา 640,000 บาท

ร้านจันทร์ธรรม ร้านจันทร์ธรรม
ราคา 355,000 บาท ราคา 355,000 บาท

ร้านจันทร์ธรรม ร้านจันทร์ธรรม
ราคา 469,000 บาท ราคา 469,000 บาท

เฉพาะเจาะจง 12/2562  , ลว.20/ม.ีค/2562

                                                                                                                                                                           1                                                                                                                                          แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ในรอบเดือน  มีนาคม  2562

องค์กาบริหารส่วนตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่     เดอืน  เมษายน  พ.ศ. 2562

ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจา้ง ราคากลาง วธิซีื้อหรือจา้ง

751,000.00    751,000.00  

19 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย 356,000.00     356,000.00   

10/2562  , ลว.5/ม.ีค/2562

18 โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน อบต.สะลวง 692,000.00     690,000.00   11/2562  , ลว.5/ม.ีค/2562

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

17 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์อบต.สะลวง

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก 471,000.00    471,000.00  เฉพาะเจาะจง 13/2562  , ลว.20/ม.ีค/2562


