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

1 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สํานักปลัด) 1,380.00      1,380.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย ราคาท้องตลาด 40/2563  , ลว.2/ม.ีค/2563
2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 5,635.00       5,635.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย ราคาท้องตลาด 41/2563  , ลว.4/ม.ีค/2563
3 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สํานักปลัด) 3,200.00     3,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย ราคาท้องตลาด 42/2563  , ลว.4/ม.ีค/2563
4 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองชา่ง) 2,705.00      2,705.00     เฉพาะเจาะจง รา้นเอสเคการไฟฟ้า รา้นเอสเคการไฟฟ้า ราคาท้องตลาด 43/2563  , ลว.5/ม.ีค/2563
5 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สํานักปลัด) 690.00          690.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ทววีรรณ ซัพพลาย หจก.ทววีรรณ ซัพพลาย ราคาท้องตลาด 44/2563  , ลว.6/ม.ีค/2563
6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  (กองชา่ง) 590.00          590.00         เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม ร้านชา่งคอม ราคาท้องตลาด 45/2563  , ลว.11/ม.ีค/2563
7 จัดซื้อวัสดุกอ่สร้าง 2,768.00      2,768.00     เฉพาะเจาะจง รา้นรักพงศ์พานิช ร้านรักพงศ์พานิช ราคาท้องตลาด 46/2563  , ลว.11/ม.ีค/2563
8 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 41,366.00     41,366.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวพัฒนา  โสรี นางสาวพัฒนา  โสรี ราคาท้องตลาด 47/2563  , ลว.11/ม.ีค/2563
9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สํานักงานปลัด) 500.00          500.00         เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม ร้านชา่งคอม ราคาท้องตลาด 48/2563  , ลว.18/ม.ีค/2563

10 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (ยางรถบรรทุก ทะเบียน 82-8913) 52,200.00    52,200.00    เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  คําอ้าย นายปัญญา  คําอ้าย ราคาท้องตลาด 49/2563  , ลว.19/ม.ีค/2563
11 จัดซื้อวัคซนีโครงการโรคพษิสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ 27,500.00    27,500.00   เฉพาะเจาะจง รา้นเชยีงใหม ่เอส.อาร์ ร้านเชียงใหม ่เอส.อาร์ ราคาท้องตลาด 50/2563  , ลว.23/ม.ีค/2563
12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักงานปลัด) 3,150.00       3,150.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย ราคาท้องตลาด 51/2563  , ลว.24/ม.ีค/2563
13 จัดซื้อวัสดุกอ่สร้าง ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว 50,000.00     50,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.พีพ ีคอนกรตีแอนด์คอนสตรัคชั่น จํากัด บ.พีพ ีคอนกรตีแอนด์คอนสตรัคชั่น จํากัด ราคาท้องตลาด 52/2563  , ลว.24/ม.ีค/2563
14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 1,148.00      1,148.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอนงคเ์ฟอร์นิเจอร์ ร้านอนงคเ์ฟอร์นิเจอร์ ราคาท้องตลาด 53/2563  , ลว.26/ม.ีค/2563
15 จัดซื้อวัสดุกอ่สร้าง 3,000.00       3,000.00      เฉพาะเจาะจง รา้นรักพงศ์พานิช ร้านรักพงศ์พานิช ราคาท้องตลาด 54/2563  , ลว.27/ม.ีค/2563
16 จา้งซอ่มแซมรถยนตส์ว่นกลาง ทะเบียน งจ 5116 2,550.00       2,550.00      เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  คําอ้าย นายปัญญา  คําอ้าย 36/2563  , ลว.2/ม.ีค/2563
17 จ้างจัดเก็บขยะ 2 ขา้งทาง ถนนสายหลักทางขึ้นพระบาทสี่รอย 4,500.00       4,500.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมใจ  ยาคํา นางสาวพิมใจ  ยาคํา 37/2563  , ลว.5/ม.ีค/2563
18 จ้างทําป้ายไวนิล โครงการรณรงค/์ป้องกันการเผาป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน 3,240.00      3,240.00      เฉพาะเจาะจง รา้นพีซีเวริ์ค รา้นพีซีเวริ์ค 38/2563  , ลว.5/ม.ีค/2563
19 จ้างทําแนวกันไฟ หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก 10,000.00     10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  ดุมเพชร นายสุรพล  ดุมเพชร 39/2563  , ลว.6/ม.ีค/2563
20 จ้างทําแนวกันไฟ หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน 10,000.00     10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายธนาวุฒ ิ สุขสบาย นายธนาวุฒ ิ สุขสบาย 40/2563  , ลว.6/ม.ีค/2563
21 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ 27,000.00    27,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสุวารินทร ์ พุทธเหมาะ นางสุวารินทร ์ พุทธเหมาะ 41/2563  , ลว.6/ม.ีค/2563
22 จ้างทําแนวกันไฟ หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว 10,000.00     10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสง่เสรมิ  จอมเดช นายส่งเสริม  จอมเดช 42/2563  , ลว.11/ม.ีค/2563
23 จา้งซอ่มแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ รหัส 416-53-0027 2,700.00      2,700.00      เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม ร้านชา่งคอม 43/2563  , ลว.12/ม.ีค/2563
24 จ้างทําแนวกันไฟ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก 10,000.00     10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายมนต์ชัย  ไซยมังกร นายมนต์ชัย  ไซยมังกร 44/2563  , ลว.18/ม.ีค/2563
25 จ้างทําแนวกันไฟ หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย 10,000.00     10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  สุขสบาย นายมนตร ี สุขสบาย 45/2563  , ลว.18/ม.ีค/2563
26 จ้างทําแนวกันไฟ หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก 10,000.00     10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักดิ์  ธรรมชาติ นายเพิ่มศักดิ์  ธรรมชาติ 46/2563  , ลว.19/ม.ีค/2563
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ในรอบเดือน  มีนาคม  2563

องค์กาบริหารส่วนตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่     เดอืน   เมษายน   พ.ศ. 2563

ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจา้ง ราคากลาง วธิซีื้อหรือจา้ง



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

27 จ้างทําแนวกันไฟ หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ 10,000.00     10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายเดช  อินต๊ะรัง นายเดช  อินต๊ะรัง 47/2563  , ลว.19/ม.ีค/2563
28 จ้างทําแนวกันไฟ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง 10,000.00     10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายจักรชัย  ชัยกุลเรืองรอง นายจักรชัย  ชัยกุลเรืองรอง 48/2563  , ลว.19/ม.ีค/2563
29 จา้งซอ่มแซมเครื่องคอมพวิเตอร์ รหัส 416-52-0019 1,200.00       1,200.00      เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม ร้านชา่งคอม 49/2563  , ลว.25/ม.ีค/2563
30 จา้งซอ่มแซมเครื่องสํารองไฟ รหัส 416-58-0064 850.00          850.00         เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม ร้านชา่งคอม 50/2563  , ลว.27/ม.ีค/2563
31 จา้งซอ่มแซมรถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน 82-8913 2,000.00       2,000.00      เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  คําอ้าย นายปัญญา  คําอ้าย 51/2563  , ลว.27/ม.ีค/2563
32 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด อบต.สะลวง 57,000.00    57,000.00   เฉพาะเจาะจง นางศรัญญา  สาธุเม นางศรัญญา  สาธุเม 52/2563  , ลว.31/ม.ีค/2563
33 จ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป ประจํากองช่าง 18,000.00    18,000.00    เฉพาะเจาะจง นางไพรรินทร์  ชัยแก้ว นางไพรรินทร ์ ชัยแกว้ 53/2563  , ลว.31/ม.ีค/2563
34 จ้างเหมาปฏิบัติงานทั่วไป ประจําสํานักปลัด 18,000.00    18,000.00    เฉพาะเจาะจง นางยุพิน  ทางกลาง นางยุพิน  ทางกลาง 54/2563  , ลว.31/ม.ีค/2563

หจก.เชียงใหมโ่สภากอ่สร้าง หจก.เชยีงใหมโ่สภากอ่สรา้ง
ราคา 149,000 บาท ราคา 149,000 บาท

หจก.เชียงใหมโ่สภากอ่สร้าง หจก.เชยีงใหมโ่สภากอ่สรา้ง
ราคา 25,000 บาท ราคา 25,000 บาท

นายภาสกร  นันตาบุตร นายภาสกร  นันตาบุตร
ราคา 30,000 บาท ราคา 30,000 บาท
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37 จ้างออกแบบรูปรายการงานกอ่สร้าง จํานวน 12 โครงการ 127,415.00   127,415.00   เฉพาะเจาะจง 10/2563  , ลว.27/ม.ีค/2563

35 โครงการก่อสร้างหอถังสูง อบต.สะลวง 177,945.20   150,000.00    เฉพาะเจาะจง 8/2563  , ลว.13/ม.ีค/2563

36 โครงการติดตั้งป้ายบอกทาง อบต.สะลวง 25,000.00       25,000.00      เฉพาะเจาะจง 9/2563  , ลว.18/ม.ีค/2563


