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

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สํานักปลัด) 2,100.00      2,100.00     เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม ร้านชา่งคอม ราคาท้องตลาด 69/2562  , ลว.1/กสค/2562
2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองชา่ง) 3,210.00      3,210.00    เฉพาะเจาะจง รา้นเอสเคการไฟฟ้า รา้นเอสเคการไฟฟ้า ราคาท้องตลาด 70/2562  , ลว.1/ส.ค/2562
3 จัดซื้อพัดลมติดผนัง (สํานักปลัด) 6,993.00    6,993.00     เฉพาะเจาะจง บ.สหพานชิเชยีงใหมจ่ํากัด บ.สหพานชิเชยีงใหมจ่ํากัด ราคาท้องตลาด 71/2562  , ลว.1/ส.ค/2562
4 จัดซื้อครุภัณฑส์ํานักงาน (สํานักปลัด) 19,500.00    19,500.00  เฉพาะเจาะจง ร้านตนานุวัฒน์ ร้านตนานุวัฒน์ ราคาท้องตลาด 72/2562 , ลว.1/ส.ค/2562
5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 5,680.00      5,680.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย ราคาท้องตลาด 73/2562 , ลว.2/ส.ค/2562
6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 11,955.00    11,955.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย ราคาท้องตลาด 74/2562  , ลว.2/ส.ค/2562
7 จัดซื้อครุภัณฑอ์ื่น ,ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 10,250.00    10,250.00  เฉพาะเจาะจง หจก.สังคมศิลป์ หจก.สังคมศิลป์ ราคาท้องตลาด 75/2562  , ลว.5/ส.ค/2562
8 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองชา่ง) 3,200.00      3,200.00    เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม ร้านชา่งคอม ราคาท้องตลาด 76/2562  , ลว.8/ส.ค/2562
9 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,773.84    4,773.84   เฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาท้องตลาด 77/2562  , ลว.9/ส.ค/2562

10 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,440.00    10,440.00  เฉพาะเจาะจง รา้นเชยีงใหม ่เอส.อาร์ ร้านเชียงใหม ่เอส.อาร์ ราคาท้องตลาด 78/2562  , ลว.16/ส.ค/2562
11 จัดซื้อวัสดุกอ่สร้าง ซอ่มแซมถนน หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย 3,778.00     3,778.00   เฉพาะเจาะจง รา้นรักพงศ์พานิช ร้านรักพงศ์พานิช ราคาท้องตลาด 79/2562  , ลว.23/ส.ค/2562
12 จัดซื้อวัสดุกอ่สร้าง ซอ่มแซมถนน หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง 16,729.00   16,729.00  เฉพาะเจาะจง รา้นรักพงศ์พานิช ร้านรักพงศ์พานิช ราคาท้องตลาด 80/2562  , ลว.23/ส.ค/2562
13 จัดซื้อวัสดุกอ่สร้าง ซอ่มแซมถนน หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง 6,450.00      6,450.00     เฉพาะเจาะจง บ.โฮมรีแพร ช็อป จํากัด บ.โฮมรีแพร ช็อป จํากัด ราคาท้องตลาด 81/2562  , ลว.23/ส.ค/2562
14 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองชา่ง) 15,650.00    15,650.00  เฉพาะเจาะจง รา้นเอสเคการไฟฟ้า รา้นเอสเคการไฟฟ้า ราคาท้องตลาด 82/2562  , ลว.30/ส.ค/2562
15 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ํามันดีเซล) 25,000.00    25,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.กรกาลันต์ ปโิตเลียม จํากัด บ.กรกาลันต์ ปโิตเลียม จํากัด ราคาท้องตลาด 83/2562  , ลว.30/ส.ค/2562
16 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 27,400.00   27,400.00  เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม ร้านชา่งคอม ราคาท้องตลาด 6/2562  , ลว.14/ส.ค/2562
17 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (กองการศกึษา) 5,000.00      5,000.00     เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม ร้านชา่งคอม ราคาท้องตลาด 7/2562  , ลว.14/ส.ค/2562
18 จัดซื้อครุภัณฑเ์ครื่องปรับอากาศ 106,000.00  106,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทอดศักดิ์  จันทร์ทิพย์ นายทอดศักดิ์  จันทร์ทิพย์ ราคาท้องตลาด 8/2562  , ลว.26/ส.ค/2562
19 จ้างทําตรายางกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สะลวง 980.00         980.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 79/2562  , ลว.1/ส.ค/2562
20 จ้างเหมาบริการรถพร้อมน้ํามันและคนขับโครงการศกึษาดูงาน ศพด. 14,500.00    14,500.00  เฉพาะเจาะจง นายวรวทิย์  สาริบุตร นายวรวิทย์  สาริบุตร 80/2562  , ลว.5/ส.ค/2562
21 จา้งซอ่มแซมเครื่องปรับอากาศ 9,950.00      9,950.00    เฉพาะเจาะจง รา้นแอ็ดเครื่องทําน้ําเย็น รา้นแอ็ดเครื่องทําน้ําเย็น 81/2562  , ลว.5/ส.ค/2562
22 จ้างเหมาตัดหญา้ ศพด.บ้านแม่ก๊ะเปียง 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ร่มเกลา้ฟ้างาม นางนภิาพร  ร่มเกลา้ฟ้างาม 82/2562  , ลว.8/ส.ค/2562
23 จ้างเหมาตัดหญา้ ศพด.บ้านกาดฮาว 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง นายอินทร  สายรุด นายอนิทร  สายรุด 83/2562  , ลว.8/ส.ค/2562
24 จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซด์ อบต.สะลวง 10,000.00    10,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไอ.ท.ีโกลบอล บ.ไอ.ท.ีโกลบอล 84/2562  , ลว.9/ส.ค/2562
25 จ้างปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด์ 17,000.00   17,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.ไอ.ท.ีโกลบอล บ.ไอ.ท.ีโกลบอล 85/2562  , ลว.9/ส.ค/2562
26 จา้งซอ่มแซมรถยนตส์ว่นกลาง หมายเลขทะเบียน  กบ 9787 6,490.89      6,490.89    เฉพาะเจาะจง บ.ธารา จํากัด บ.ธารา จํากัด 86/2562  , ลว.15/ส.ค/2562

                                                                                                                                                                           1                                                                                                                                          แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ในรอบเดือน  สิงหาคม  2562

องค์กาบริหารส่วนตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่        เดอืน   กันยายน   พ.ศ. 2562

ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจา้ง ราคากลาง วธิซีื้อหรือจา้ง



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

27 จา้งซอ่มแซมรถจักรยานยนต ์คฉษ 841 630.00         630.00        เฉพาะเจาะจง นายดุสิต  ทองมูล นายดุสิต  ทองมูล 87/2562  , ลว.21/ส.ค/2562
28 จ้างเหมาตัดหญา้ 2 ขา้งทาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก 2,500.00      2,500.00     เฉพาะเจาะจง นายวันรมณ์  เตปา นายวันรมณ์  เตปา 88/2562  , ลว.21/ส.ค/2562
29 จ้างเหมาตัดหญา้ 2 ขา้งทาง หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง 2,500.00      2,500.00     เฉพาะเจาะจง นายวรีพันธ ์ ร่มเกลา้ฟ้างาม นายวรีพันธ ์ ร่มเกลา้ฟ้างาม 89/2562  , ลว.21/ส.ค/2562
30 จ้างเหมาตัดหญา้ 2 ขา้งทาง หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ 2,500.00      2,500.00     เฉพาะเจาะจง นายเดช  อินต๊ะรัง นายเดช  อินต๊ะรัง 90/2562  , ลว.30/ส.ค/2562

หจก.เชียงใหมโ่สภากอ่สร้าง หจก.เชยีงใหมโ่สภากอ่สรา้ง
ราคา 23,000 บาท ราคา 23,000 บาท

หจก.เชียงใหมโ่สภากอ่สร้าง หจก.เชยีงใหมโ่สภากอ่สรา้ง
ราคา 23,000 บาท ราคา 23,000 บาท

หจก.เชียงใหมโ่สภากอ่สร้าง หจก.เชยีงใหมโ่สภากอ่สรา้ง
ราคา 549,000 บาท ราคา 549,000 บาท

                                                                                                                                                                           2                                                                                                                                          แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ในรอบเดือน  สิงหาคม  2562

องค์กาบริหารส่วนตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่        เดอืน   กันยายน   พ.ศ. 2562

ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจา้ง ราคากลาง วธิซีื้อหรือจา้ง

31 โครงการต่อเติมอาคารสํานักงาน อบต.สะลวง 23,000.00       23,000.00    เฉพาะเจาะจง 22/2562  , ลว.16/ส.ค/2562

32 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.สะลวง 23,000.00       23,000.00    เฉพาะเจาะจง 23/2562  , ลว.16/ส.ค/2562

33 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะครบวงจร หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน 550,000.00     549,000.00  เฉพาะเจาะจง 24/2562  , ลว.22/ส.ค/2562


