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

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สํานักปลัด) 1,400.00       1,400.00      เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม ร้านชา่งคอม ราคาท้องตลาด 78/2563  , ลว.2/ม.ิย/2563
2 จัดซื้อวัสดุกอ่สร้าง (กองชา่ง) 5,107.00      5,107.00     เฉพาะเจาะจง รา้นรักพงศ์พานิช ร้านรักพงศ์พานิช ราคาท้องตลาด 79/2563  , ลว.2/ม.ิย/2563
3 จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ 540.00        540.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย ราคาท้องตลาด 80/2563  , ลว.2/ม.ิย/2563
4 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 22,908.00    22,908.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย ราคาท้องตลาด 81/2563  , ลว.8/ม.ิย/2563
5 จัดซื้อวัสดุกอ่สร้าง ศพด.บ้านกาดฮาว 2,210.00       2,210.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน P.C อลูมิเนียม ร้าน P.C อลูมิเนียม ราคาท้องตลาด 82/2563  , ลว.9/ม.ิย/2563
6 จัดซื้อวัสดุโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 19,050.00    19,050.00    เฉพาะเจาะจง รา้นเชยีงใหม ่เอส.อาร์ ร้านเชียงใหม ่เอส.อาร์ ราคาท้องตลาด 83/2563  , ลว.12/ม.ิย/2563
7 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองชา่ง) 2,850.00      2,850.00      เฉพาะเจาะจง รา้นเอสเคการไฟฟ้า รา้นเอสเคการไฟฟ้า ราคาท้องตลาด 84/2563  , ลว.15/ม.ิย/2563
8 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สํานักปลัด) 19,160.00     19,160.00    เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  คําอ้าย นายปัญญา  คําอ้าย ราคาท้องตลาด 85/2563  , ลว.15/ม.ิย/2563
9 จัดซื้อวัสดุกอ่สร้าง (กองชา่ง) 460.00          460.00         เฉพาะเจาะจง รา้นรักพงศ์พานิช ร้านรักพงศ์พานิช ราคาท้องตลาด 86/2563  , ลว.25/ม.ิย/2563

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 4,200.00       4,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย ราคาท้องตลาด 87/2563  , ลว.30/ม.ิย/2563
11 จ้างตัดหญา้ ศพด.บ้านกาดฮาว 600.00          600.00         เฉพาะเจาะจง นายอินทร  สายรุด นายอนิทร  สายรุด 64/2563  , ลว.1/ม.ิย/2563
12 จ้างตัดหญา้ ศพด.บ้านแม่ก๊ะเปียง 600.00          600.00         เฉพาะเจาะจง นางนิภาพร  ร่มเกลา้ฟ้างาม นางนภิาพร  ร่มเกลา้ฟ้างาม 65/2563  , ลว.1/ม.ิย/2563
13 จา้งซอ่มแซมเครื่องคอมพวิเตอร์ รหัส 416-55-0041 300.00          300.00         เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม ร้านชา่งคอม 66/2563  , ลว.2/ม.ิย/2563
14 จ้างทําป้ายไวนิลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 1,800.00       1,800.00      เฉพาะเจาะจง รา้นพีซีเวริ์ค รา้นพีซีเวริ์ค 67/2563  , ลว.2/ม.ิย/2563
15 จ้างทําป้ายอะคริลิค 600.00          600.00         เฉพาะเจาะจง รา้นพีซีเวริ์ค รา้นพีซีเวริ์ค 68/2563  , ลว.8/ม.ิย/2563
16 จ้างตัดหญา้ 2 ขา้งทาง หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว 3,000.00       3,000.00      เฉพาะเจาะจง นายอินทร  สายรุด นายอนิทร  สายรุด 69/2563  , ลว.11/ม.ิย/2563
17 จ้างตัดหญา้ 2 ขา้งทาง หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง 2,500.00       2,500.00      เฉพาะเจาะจง นายวรีะพันธ ์ร่มเกลา้ฟ้างาม นายวรีะพันธ ์ร่มเกลา้ฟ้างาม 70/2563  , ลว.11/ม.ิย/2563
18 จ้างทําตรายาง 1,386.00      1,386.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 71/2563  , ลว.17/ม.ิย/2563
19 จ้างทําป้ายไวนิล โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 3,960.00       3,960.00      เฉพาะเจาะจง รา้นพีซีเวริ์ค รา้นพีซีเวริ์ค 72/2563  , ลว.18/ม.ิย/2563
20 จ้างตัดหญา้ 2 ขา้งทาง หมู่ที่ 7 บ้านแม่ก๊ะเปียง 2,500.00       2,500.00      เฉพาะเจาะจง นายวันรมณ ์ เตปา นายวันรมณ์  เตปา 73/2563  , ลว.18/ม.ิย/2563
21 จา้งซอ่มแซมเครื่องสํารองไฟ รหัส 416-58-0063 850.00          850.00         เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม ร้านชา่งคอม 74/2563  , ลว.25/ม.ิย/2563
22 จา้งซอ่มแซมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-44-0002,420-44-0004 1,300.00       1,300.00      เฉพาะเจาะจง นายอมรเทพ  มะศักดิ์ นายอมรเทพ  มะศักดิ์ 75/2563  , ลว.25/ม.ิย/2563
23 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ของ อบต.สะลวง 7,600.00      7,600.00      เฉพาะเจาะจง นางอุไร  สุภาบุญ นางอุไร  สุภาบุญ 76/2563  , ลว.29/ม.ิย/2563
24 จ้างตรวจเช็คและซอ่มแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รหัส 416-51-0018 850.00          850.00         เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม ร้านชา่งคอม 77/2563  , ลว.30/ม.ิย/2563
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน  2563

องค์กาบริหารส่วนตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่     เดอืน   กรกฎาคม   พ.ศ. 2563

ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจา้ง ราคากลาง วธิซีื้อหรือจา้ง



วงเงนิ รายชื่อผู้เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
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หรอืจา้ง  หรอืจา้ง โดยสรุป ตกลงในการซื้อหรือจา้ง

ร้านจันทร์ธรรม ร้านจันทร์ธรรม
ราคา 75,000 บาท ราคา 75,000 บาท

หจก.เชียงใหมโ่สภากอ่สร้าง หจก.เชยีงใหมโ่สภากอ่สรา้ง
ราคา 171,000 บาท ราคา 171,000 บาท
ร้านเชียงใหมพ่งศธร ร้านเชียงใหมพ่งศธร
ราคา 495,000 บาท ราคา 495,000 บาท

หจก.เชียงใหมโ่สภากอ่สร้าง หจก.เชยีงใหมโ่สภากอ่สรา้ง
ราคา 64,000 บาท ราคา 64,000 บาท

28 โครงการก่อสร้างราวกันตก หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน 64,000.00       64,000.00      เฉพาะเจาะจง 19/2563  , ลว.30/ม.ิย/2563

27 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ําประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก 500,000.00     497,000.00   เฉพาะเจาะจง 18/2563  , ลว.26/ม.ิย/2563

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บ้านสะลวงนอก 186,000.00    171,000.00   เฉพาะเจาะจง 17/2563  , ลว.17/ม.ิย/2563

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง 84,000.00      76,000.00      เฉพาะเจาะจง 16/2563  , ลว.10/ม.ิย/2563
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