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

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สํานักปลัด) 3,200.00      3,200.00    เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม ร้านชา่งคอม ราคาท้องตลาด 45/2562  , ลว.3/พ.ค/2562
2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองชา่ง) 2,985.00      2,985.00    เฉพาะเจาะจง รา้นเอสเคการไฟฟ้า รา้นเอสเคการไฟฟ้า ราคาท้องตลาด 46/2562  , ลว.8/พ.ค/2562
3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สํานักปลัด) 1,600.00     1,600.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย ราคาท้องตลาด 47/2562  , ลว.14/พ.ค/2562
4 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองชา่ง) 2,550.00      2,550.00    เฉพาะเจาะจง รา้นเอสเคการไฟฟ้า รา้นเอสเคการไฟฟ้า ราคาท้องตลาด 48/2562 , ลว.16/พ.ค/2562
5 จัดซื้อวัสดุกอ่สร้าง (ศพด.บ้านกาดฮาว) 11,160.00    11,160.00  เฉพาะเจาะจง รา้นรักพงศ์พานิช ร้านรักพงศ์พานิช ราคาท้องตลาด 49/2562 , ลว.17/พ.ค/2562
6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สํานักปลัด) 1,250.00      1,250.00    เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม ร้านชา่งคอม ราคาท้องตลาด 50/2562  , ลว.23/พ.ค/2562
7 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 295,450.60 295,450.60 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จํากัด บ.เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จํากัด ราคาท้องตลาด 51/2562  , ลว.15/พ.ค/2562
8 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. 54,523.40   54,523.40  เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จํากัด บ.เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ จํากัด ราคาท้องตลาด 52/2562  , ลว.15/พ.ค/2562
9 จัดซื้อวัสดุกอ่สร้าง (กองชา่ง) 795.00        795.00       เฉพาะเจาะจง รา้นรักพงศ์พานิช ร้านรักพงศ์พานิช ราคาท้องตลาด 53/2562  , ลว.24/พ.ค/2562

10 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สํานักปลัด) 550.00         550.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย ราคาท้องตลาด 54/2562  , ลว.27/พ.ค/2562
11 จัดซื้อวัสดุกอ่สร้าง (กองชา่ง) 3,840.00      3,840.00    เฉพาะเจาะจง รา้นรักพงศ์พานิช ร้านรักพงศ์พานิช ราคาท้องตลาด 55/2562  , ลว.29/พ.ค/2562
12 จา้งเหมาซอ่มแซมโทรทัศน ์หมายเลขครุภัณฑ ์456-49-0002 700.00         700.00       เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ  สุนันต๊ะ นายศรายุทธ  สุนันต๊ะ 55/2562  , ลว.3/พ.ค/2562
13 จ้างเหมาตัดหญา้ ศพด.บ้านกาดฮาว 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง นายอินทร  สายรุด นายอนิทร  สายรุด 56/2562  , ลว.3/พ.ค/2562
14 จ้างเหมาทําป้ายไวนิล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 360.00         360.00        เฉพาะเจาะจง รา้นพีซีเวริ์ค รา้นพีซีเวริ์ค 57/2562 , ลว.3/พ.ค/2562
15 จ้างเหมาทําซุ้มเฉลิมพระเกีรยติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 2,100.00      2,100.00     เฉพาะเจาะจง รา้นพีซีเวริ์ค รา้นพีซีเวริ์ค 58/2562  , ลว.3/พ.ค/2562
16 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าอเนกประสงค ์ทะเบียน 82-8911 เชียงใหม่ 6,060.00      6,060.00     เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  คําอ้าย นายปัญญา  คําอ้าย 59/2562 , ลว.14/พ.ค/2562
17 จา้งเหมาซอ่มแซมปรับปรุงบอ่น้ํา ศพด.บ้านกาดฮาว 13,000.00    13,000.00  เฉพาะเจาะจง นายจํานงค์  ต๊ะสม นายจํานงค์  ต๊ะสม 60/2562 , ลว.17/พ.ค/2562
18 จ้างเหมาตัดหญา้ ศพด.บ้านแม่ก๊ะเปียง 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ร่มเกลา้ฟ้างาม นางนภิาพร  ร่มเกลา้ฟ้างาม 61/2562 , ลว.22/พ.ค/2562
19 จ้างเหมาตรวจเช็คและซอ่มแซมรถกู้ชีพกูภ้ัย ทะเบียน ขม 5098 2,600.00      2,600.00     เฉพาะเจาะจง นางเยาวเรศ  ดวงดู นางเยาวเรศ  ดวงดู 62/2562 , ลว.28/พ.ค/2562
20 จ้างทําป้ายไวนิล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพมิลลักษณ พระบรมราชนิี 345.00         345.00       เฉพาะเจาะจง รา้นพีซีเวริ์ค รา้นพีซีเวริ์ค 63/2562 , ลว.29/พ.ค/2562

หจก.เชียงใหมโ่สภากอ่สร้าง หจก.เชยีงใหมโ่สภากอ่สรา้ง
ราคา 47,000 บาท ราคา 47,000 บาท

21 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่  2 บ้านสะลวงใน 47,000.00     47,000.00    เฉพาะเจาะจง 18/2562  , ลว.30/พ.ค/2562
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ในรอบเดือน  พฤษภาคม  2562

องค์กาบริหารส่วนตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่   4   เดอืน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562

ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจา้ง ราคากลาง วธิซีื้อหรือจา้ง


