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

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 190,000.00  190,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรกาลันต์ปโิตรเลียม จํากัด บ.กรกาลันต์ปโิตรเลียม จํากัด ราคาท้องตลาด 1/2563  , ลว.1/ต.ค/2562
2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,000.00      8,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสงวน   ทองมูล นายสงวน   ทองมูล ราคาท้องตลาด 2/2563  , ลว.1/ต.ค/2562
3 จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ 65,800.00  65,800.00  เฉพาะเจาะจง บ.นิยมพานิช จํากัด บ.นิยมพานิช จํากัด ราคาท้องตลาด 3/2563  , ลว.2/ต.ค/2562
4 จัดซื้อผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตัง้ 18,850.00   18,850.00  เฉพาะเจาะจง รา้นแมร่ิมผ้ามา่น ร้านแมร่ิมผ้ามา่น ราคาท้องตลาด 4/2563 , ลว.2/ต.ค/2562
5 จัดซื้อครุภัณฑส์ํานักงาน 47,400.00   47,400.00  เฉพาะเจาะจง ร้านตนานุวัฒน์ ร้านตนานุวัฒน์ ราคาท้องตลาด 5/2562 , ลว.3/ต.ค/2562
6 จัดซื้อครุภัณฑส์ํานักงาน (กองการศกึษา) 7,000.00      7,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านตนานุวัฒน์ ร้านตนานุวัฒน์ ราคาท้องตลาด 6/2563  , ลว.3/ต.ค/2562
7 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,830.00      3,830.00    เฉพาะเจาะจง รา้นเอสเคการไฟฟ้า รา้นเอสเคการไฟฟ้า ราคาท้องตลาด 7/2563  , ลว.11/ต.ค/2562
8 จัดซื้อนม ศพด.ภาคเรียนที่ 2/2562 58,341.80   58,341.80  เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ บ.เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ ราคาทอ้งตลาด 8/2563  , ลว.30/ต.ค/2562
9 จัดซื้อนม โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 296,343.20 296,343.20 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ บ.เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ ราคาทอ้งตลาด 9/2563  , ลว.30/ต.ค/2562

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3,200.00      3,200.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย ราคาท้องตลาด 10/2562  , ลว.31/ต.ค/2562
11 จ้างปฏิบัติงานทั่วไป ประจํากองช่าง 54,000.00    54,000.00  เฉพาะเจาะจง นางไพรรินทร์  ชัยแก้ว นางไพรรินทร ์ ชัยแกว้ 1/2563  , ลว.1/ต.ค/2562
12 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด อบต.สะลวง 57,000.00   57,000.00  เฉพาะเจาะจง นางศรัญญา  สาธุเม นางศรัญญา  สาธุเม 2/2563 , ลว.1/ต.ค/2562
13 จ้างปฏิบัติงานทั่วไป  ประจําสํานักปลัด 54,000.00    54,000.00  เฉพาะเจาะจง นางยุพิน  ทางกลาง นางยุพิน  ทางกลาง 3/2562 , ลว.1/ต.ค/2562
14 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 28,800.00   28,800.00  เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้ แอกเซส รา้นกอ๊ปปี้ แอกเซส 4/2563  , ลว.1/ต.ค/2562
15 จา้งซอ่มแซม CPU เครื่องคอมพวิเตอร์ รหัส 416-49-0008(18) 2,000.00      2,000.00     เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม ร้านชา่งคอม 5/2563  , ลว.2/ต.ค/2562
16 จ้างเหมาตัดหญา้ ศพด.บ้านแม่ก๊ะเปียง 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ร่มเกลา้ฟ้างาม นางนภิาพร  ร่มเกลา้ฟ้างาม 6/2563  , ลว.3/ต.ค/2562
17 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพวิเตอร์ รหัส 416-56-0046 2,000.00      2,000.00     เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม ร้านชา่งคอม 7/2563  , ลว.22/ต.ค/2562
18 จา้งซอ่มแซมรถกู้ชีพกูภ้ัย ทะเบียน ขม 5098 15,083.90   15,083.90  เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครพิงค ์เชยีงใหม่ บ.โตโยต้านครพิงค ์เชยีงใหม่ 8/2563  , ลว.22/ต.ค/2562
19 จ้างเหมาตัดหญา้ ศพด.บ้านกาดฮาว 600.00         600.00        เฉพาะเจาะจง นายอินทร  สายรุด นายอนิทร  สายรุด 9/2563  , ลว.22/ต.ค/2562
20 จ้างเหมาตัดหญา้ 2 ขา้งทาง หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย 2,500.00      2,500.00     เฉพาะเจาะจง นายสงัด  บุญลี นายสงัด  บุญลี 10/2563  , ลว.24/ต.ค/2562
21 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าอเนกประสงค ์ทะเบียน 82-8911 5,800.00      5,800.00    เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  คําอ้าย นายปัญญา  คําอ้าย 11/2563  , ลว.25/ต.ค/2562
22 จ้างตัดหญา้ 2 ขา้งทาง หมู่ที่  7 บ้านห้วยส้มสุก 2,500.00      2,500.00     เฉพาะเจาะจง นายวันรมณ์  เตปา นายวันรมณ์  เตปา 12/2563  , ลว.31/ต.ค/2562

                                                                                                                                                                           1                                                                                                                                          แบบ สขร.1
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องค์กาบริหารส่วนตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจา้ง ราคากลาง วธิซีื้อหรือจา้ง


