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

1 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองชา่ง) 3,475.00     3,475.00    เฉพาะเจาะจง รา้นเอสเคการไฟฟ้า รา้นเอสเคการไฟฟ้า ราคาท้องตลาด 56/2562  , ลว.5/ม.ิย/2562
2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 3,660.00      3,660.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย ราคาท้องตลาด 57/2562  , ลว.5/ม.ิย/2562
3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองการศกึษา) 2,800.00    2,800.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย ราคาท้องตลาด 58/2562  , ลว.6/ม.ิย/2562
4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองชา่ง) 1,500.00      1,500.00     เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม ร้านชา่งคอม ราคาท้องตลาด 59/2562 , ลว.11/ม.ิย/2562
5 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองชา่ง) 1,700.00      1,700.00    เฉพาะเจาะจง รา้นเอสเคการไฟฟ้า รา้นเอสเคการไฟฟ้า ราคาท้องตลาด 60/2562 , ลว.14/ม.ิย/2562
6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองชา่ง) 4,725.00     4,725.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย ราคาท้องตลาด 61/2562  , ลว.18/ม.ิย/2562
7 จัดซื้อวัสดุโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 19,050.00    19,050.00  เฉพาะเจาะจง รา้นเชยีงใหมเ่อส.อาร์ ร้านเชียงใหมเ่อส.อาร์ ราคาท้องตลาด 62/2562  , ลว.25/ม.ิย/2562
8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองชา่ง) 3,480.00      3,480.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย ราคาท้องตลาด 63/2562  , ลว.28/ม.ิย/2562
9 จ้างเหมาตัดหญา้ 2 ขา้งทาง หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง 2,500.00      2,500.00     เฉพาะเจาะจง นายวรีพันธ ์ ร่มเกลา้ฟ้างาม นายวรีพันธ ์ ร่มเกลา้ฟ้างาม 64/2562  , ลว.5/ม.ิย/2562

10 จ้างเหมาตัดหญา้ 2 ขา้งทาง หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน 2,000.00      2,000.00     เฉพาะเจาะจง นายธนาวุฒ ิ สุขสบาย นายธนาวุฒ ิ สุขสบาย 65/2562  , ลว.14/ม.ิย/2562
11 จา้งซอ่มแซมรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค ์ทะเบียน ผท 9989 800.00         800.00        เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  คําอ้าย นายปัญญา  คําอ้าย 66/2562  , ลว.14/ม.ิย/2562
12 จ้างเหมาตัดหญา้ ศพด.บ้านกาดฮาว 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง นายอินทร  สายรุด นายอนิทร  สายรุด 67/2562  , ลว.18/ม.ิย/2562
13 จ้างสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัขและแมว หมู่ที่ 1-8 3,000.00      3,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักดิ์  ธรรมชาติ นายเพิ่มศักดิ์  ธรรมชาติ 68/2562 , ลว.18/ม.ิย/2562
14 จา้งซอ่มแซมคอมพวิเตอร์ ศพด.บ้านกาดฮาว 950.00         950.00        เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม ร้านชา่งคอม 69/2562  , ลว.20/ม.ิย/2562
15 จา้งซอ่มแซมคอมพวิเตอร์ รหัส 416-53-0022 , 416-58-0068 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม ร้านชา่งคอม 70/2562 , ลว.20/ม.ิย/2562
16 จ้างเหมาตัดหญา้ ศพด.บ้านแม่ก๊ะเปียง 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ร่มเกลา้ฟ้างาม นางนภิาพร  ร่มเกลา้ฟ้างาม 71/2562 , ลว.24/ม.ิย/2562

หจก.เชียงใหมโ่สภากอ่สร้าง หจก.เชยีงใหมโ่สภากอ่สรา้ง
ราคา 200,000 บาท ราคา 200,000 บาท
ร้านเชียงใหมพ่งศธร ร้านเชียงใหมพ่งศธร
ราคา 345,000 บาท ราคา 345,000 บาท

หจก.เชียงใหมโ่สภากอ่สร้าง หจก.เชยีงใหมโ่สภากอ่สรา้ง
ราคา 53,000 บาท ราคา 53,000 บาท

19 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่  3 บ้านสะลวงนอก 53,000.00      53,000.00    เฉพาะเจาะจง 21/2562  , ลว.25/ม.ิย/2562

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  1 บ้านนาหืก 348,000.00   348,000.00  เฉพาะเจาะจง 20/2562  , ลว.13/ม.ิย/2562

17 โครงการปรับปรุง/ต่อเติม ศพด.ในสังกัด อบต.สะลวง 200,000.00    200,000.00  เฉพาะเจาะจง 19/2562  , ลว.7/ม.ิย/2562

                                                                                                                                                                           1                                                                                                                                          แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ในรอบเดือน  มิถุนายน  2562

องค์กาบริหารส่วนตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่        เดอืน   กรกฎาคม   พ.ศ. 2562

ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจา้ง ราคากลาง วธิซีื้อหรือจา้ง


