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

1 จัดซื้อวัสดุกอ่สร้าง 53,471.00    53,471.00   เฉพาะเจาะจง รา้นรักพงศ์พานิช ร้านรักพงศ์พานิช ราคาท้องตลาด 67/2563  , ลว.14/พ.ค/2563
2 จัดซื้อวัสดุตามโครงการให้ความช่วยเหลอืประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 64,505.00    64,505.00    เฉพาะเจาะจง ร้านจิรภิญญา ร้านจริภิญญา ราคาท้องตลาด 68/2563  , ลว.14/พ.ค/2563
3 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์(สํานักปลัด) 3,500.00     3,500.00      เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม ร้านชา่งคอม ราคาท้องตลาด 69/2563  , ลว.15/พ.ค/2563
4 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองชา่ง) 1,700.00      1,700.00      เฉพาะเจาะจง รา้นเอสเคการไฟฟ้า รา้นเอสเคการไฟฟ้า ราคาท้องตลาด 70/2563  , ลว.21/พ.ค/2563
5 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สํานักปลัด) 3,400.00       3,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทววีรรณ ซัพพลาย หจก.ทววีรรณ ซัพพลาย ราคาท้องตลาด 71/2563  , ลว.21/พ.ค/2563
6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองชา่ง) 3,150.00       3,150.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย ราคาท้องตลาด 72/2563  , ลว.26/พ.ค/2563
7 จัดซื้อวัสดุกอ่สร้าง (กองชา่ง) 680.00          680.00         เฉพาะเจาะจง รา้นรักพงศ์พานิช ร้านรักพงศ์พานิช ราคาท้องตลาด 73/2563  , ลว.26/พ.ค/2563
8 จัดซื้อวัสดุกอ่สรา้ง (กองช่าง) 4,390.00       4,390.00      เฉพาะเจาะจง รา้นรักพงศ์พานิช ร้านรักพงศ์พานิช ราคาท้องตลาด 74/2563  , ลว.28/พ.ค/2563
9 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยซ่อมแซมตลิ่งและฝายน้ําล้น หมู่ที่ 5 11,680.00    11,680.00    เฉพาะเจาะจง รา้นรักพงศ์พานิช ร้านรักพงศ์พานิช ราคาท้องตลาด 75/2563  , ลว.28/พ.ค/2563

10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 2,250.00       2,250.00      เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม ร้านชา่งคอม ราคาท้องตลาด 76/2563  , ลว.28/พ.ค/2563
11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ศพด.บ้านกาดฮาว 690.00          690.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย ราคาท้องตลาด 77/2563  , ลว.28/พ.ค/2563
12 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ของศูนย์เด็กเล็ก 70,145.40    70,145.40   เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม ่เฟรชมลิค์ บ.เชยีงใหม ่เฟรชมลิค์ ราคาทอ้งตลาด 2/2563  , ลว.8/พ.ค/2563
13 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ของโรงเรียน 6,099.60       6,099.60      เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหม ่เฟรชมลิค์ บ.เชยีงใหม ่เฟรชมลิค์ ราคาทอ้งตลาด 3/2563  , ลว.8/พ.ค/2563
14 จา้งซอ่มแซมเครื่องคอมพวิเตอร์ รหัส 416-59-0069 950.00          950.00         เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม ร้านชา่งคอม 58/2563  , ลว.12/พ.ค/2563
15 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าอเนกประสงค ์หมายเลขทะเบียน  82-8911 เชียงใหม่ 3,700.00      3,700.00     เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  คําอ้าย นายปัญญา  คําอ้าย 59/2563  , ลว.20/พ.ค/2563
16 จา้งซอ่มแซมรถยนตก์ู้ชีพกูภ้ัย หมายเลขทะเบียน  ขม 5098 เชียงใหม่ 4,600.00       4,600.00      เฉพาะเจาะจง นางเยาวเรศ  ดวงดู นางเยาวเรศ  ดวงดู 60/2563  , ลว.20/พ.ค/2563
17 จา้งซอ่มแซมเครื่องสํารองไฟ รหัส 416-57-0054 (1) 850.00          850.00         เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม ร้านชา่งคอม 61/2563  , ลว.26/พ.ค/2563
18 จ้างเหมา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไปประจําสํานักปลัด 36,000.00     36,000.00    เฉพาะเจาะจง นางยุพิน  ทางกลาง นางยุพิน  ทางกลาง 62/2563  , ลว.29/พ.ค/2563
19 จ้างเหมา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองคลัง ด้านจัดเก็บรายได้ 18,000.00    18,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสุวารินทร ์ พุทธเหมาะ นางสุวารินทร ์ พุทธเหมาะ 63/2563  , ลว.29/พ.ค/2563

หจก.เชียงใหมโ่สภากอ่สร้าง หจก.เชยีงใหมโ่สภากอ่สรา้ง
ราคา 180,000 บาท ราคา 180,000 บาท
ร้านเชียงใหมพ่งศธร ร้านเชียงใหมพ่งศธร
ราคา 315,000 บาท ราคา 315,000 บาท

ร้านจันทร์ธรรม ร้านจันทร์ธรรม
ราคา 384,000 บาท ราคา 384,000 บาท

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง 331,500.00    317,000.00   เฉพาะเจาะจง 14/2563  , ลว.14/พ.ค/2563

20 โครงการก่อสร้างหอถังสูง ศพด.บ้านกาดฮาว หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว 180,000.00    180,000.00    เฉพาะเจาะจง 13/2563  , ลว.13/พ.ค/2563

                                                                                                                                                                           1                                                                                                                                          แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม  2563

องค์กาบริหารส่วนตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่   5  เดอืน   มิถุนายน   พ.ศ. 2563

ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจา้ง ราคากลาง วธิซีื้อหรือจา้ง

22 โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย 438,000.00    385,000.00   เฉพาะเจาะจง 15/2563  , ลว.28/พ.ค/2563


