
วงเงนิ ราคาที่ตกลงซื้อ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
ที่จะซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หรือจ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือขอ้
หรอืจา้ง  โดยสรุป ตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองชา่ง) 4,200.00    4,200.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 4,200.00     หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 4,200.00 ราคาท้องตลาด 14/2564  , ลว.3/ธ.ค/2563
2 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สํานักปลัด) 2,250.00   2,250.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 2,250.00     หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 2,250.00 ราคาท้องตลาด 15/2564  , ลว.7/ธ.ค/2563
3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองคลัง) 3,060.00    3,060.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 3,060.00      หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 3,060.00 ราคาท้องตลาด 16/2564  , ลว.7/ธ.ค/2563
4 จัดซื้อวัสดุกอ่สร้าง (กองชา่ง) 465.00       465.00        เฉพาะเจาะจง รา้นรักพงศ์พานิช 465.00         ร้านรักพงศ์พานิช 465.00 ราคาท้องตลาด 17/2564 , ลว.15/ธ.ค/2563
5 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองชา่ง) 3,585.00      3,585.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอสเคการไฟฟ้า 3,585.00           ร้านเอสเคการไฟฟ้า 3,585.00 ราคาท้องตลาด 18/2564 , ลว.22/ธ.ค/2563
6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 700.00      700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านช่างคอม 700.00        ร้านช่างคอม 700.00 ราคาท้องตลาด 19/2564 , ลว.24/ธ.ค/2563
7 จัดซื้อเสื้อกันหนาว 90,000.00  90,000.00  เฉพาะเจาะจง รา้นคุณนายผ้าขาว 90,000.00    ร้านคุณนายผ้าขาว 90,000.00 ราคาท้องตลาด 20/2564 , ลว.25/ธ.ค/2563
9 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 43,742.76  43,742.76  เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ 43,742.76  บ.เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ 43,742.76 ราคาท้องตลาด 12/2564 , ลว.30/พ.ย/2563

10 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 323,970.36 323,970.36 เฉพาะเจาะจง บ.เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ 323,970.36 บ.เชยีงใหมเ่ฟรชมลิค์ 323,970.36 ราคาท้องตลาด 13/2564 , ลว.30/พ.ย/2563
11 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 118,000.00 118,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เคมเทค แอนด์เมดิคอลกรุป๊ 118,000.00   หจก.เคมเทค แอนด์เมดิคอลกรุป๊ 118,000.00 ราคาท้องตลาด 1/2564  , ลว.3/พ.ย/2563
12 จา้งซอ่มแซมรถยนตก์ู้ชีพกูภ้ัย ทะเบียน ขม 5098 6,000.00      6,000.00        เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  คําอ้าย 6,000.00        นายปัญญา  คําอ้าย 6,000.00 14/2564  , ลว.2/ธ.ค/2563
13 จา้งซอ่มแซมรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค ์ทะเบียน ผท 9989 5,000.00     5,000.00        เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  คําอ้าย 5,000.00        นายปัญญา  คําอ้าย 5,000.00 15/2564  , ลว.3/ธ.ค/2563
14 จา้งซอ่มแซมเครื่องสํารองไฟ รหัส 416-61-0108 , 5,100.00     5,100.00       เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม 5,100.00        ร้านชา่งคอม 5,100.00 16/2564  , ลว.3/ธ.ค/2563

416-61-0109 , 416-61-0110
15 จา้งซอ่มแซมรถยนตส์ว่นกลาง ทะเบียน กบ 9787 800.00        800.00          เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  คําอ้าย 800.00           นายปัญญา  คําอ้าย 800.00 17/2564  , ลว.4/ธ.ค/2563
16 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าอเนกประสงค ์ทะเบียน 82-8911 3,600.00     3,600.00        เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  คําอ้าย 3,600.00        นายปัญญา  คําอ้าย 3,600.00 18/2564  , ลว.4/ธ.ค/2563
17 จา้งซอ่มแซมรถบรรทุกเทท้าย ทะเบียน 82-8913 4,800.00     4,800.00       เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  คําอ้าย 4,800.00        นายปัญญา  คําอ้าย 4,800.00 19/2564  , ลว.4/ธ.ค/2563
18 จ้างทําป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1,800.00     1,800.00       เฉพาะเจาะจง รา้นพีซีเวริ์ค 1,800.00        ร้านพีซีเวิร์ค 1,800.00 20/2564  , ลว.7/ธ.ค/2563

รัชการที่ 10
19 จ้างตัดหญา้ 2 ขา้งทาง หมู่ที่ 1 บ้านนาหืก 2,000.00     2,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  ไชยปิน 2,000.00        นายเจริญ  ไชยปิน 2,000.00 21/2564  , ลว.7/ธ.ค/2563
20 จ้างตัดหญา้ 2 ขา้งทาง หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน 2,000.00     2,000.00        เฉพาะเจาะจง นายธนาวุฒ ิ สุขสบาย 2,000.00        นายธนาวุฒ ิ สุขสบาย 2,000.00 22/2564 , ลว.14/ธ.ค/2563
21 จ้างทําเอกสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน อบต.สะลวง 22,000.00   22,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.สบายปริ้น จํากัด 22,000.00      บ.สบายปริ้น จํากัด 22,000.00 23/2564 , ลว.14/ธ.ค/2563
22 จ้างสํารวจขอ้มูลจํานวนสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 3,450.00     3,450.00       เฉพาะเจาะจง นายเพิ่มศักดิ์  ธรรมชาติ 3,450.00        นายเพิ่มศักดิ์  ธรรมชาติ 3,450.00 24/2564 , ลว.21/ธ.ค/2563
23 จ้างเติมน้ํายาเคมเีครื่องดับเพลงิ ชนิดเคมีแห้ง 1,300.00     1,300.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เชยีงใหมก่ารดับเพลงิ 1,300.00        หจก.เชยีงใหมก่ารดับเพลงิ 1,300.00 25/2564 , ลว.28/ธ.ค/2563
24 จ้างทําป้ายไวนิล โครงการรวมใจต้ายภัยหนาว 1,300.00     1,300.00       เฉพาะเจาะจง รา้นพีซีเวริ์ค 1,300.00        ร้านพีซีเวิร์ค 1,300.00 26/2564 , ลว.28/ธ.ค/2563
25 จ้างทําป้ายไวนิล ชีวิตวิถีใหม ่ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ 360.00       360.00        เฉพาะเจาะจง รา้นพีซีเวริ์ค 360.00         ร้านพีซีเวิร์ค 360.00 27/2564 , ลว.28/ธ.ค/2563

                                                                                                                                                                           1                                                                                                                                          แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม  2563

องค์กาบริหารส่วนตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่     เดอืน   มกราคม   พ.ศ. 2564

ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจา้ง ราคากลาง วธิซีื้อหรือจา้ง



วงเงนิ ราคาที่ตกลงซื้อ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่
ที่จะซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หรือจ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือขอ้
หรอืจา้ง  โดยสรุป ตกลงในการซื้อหรือจ้าง

26 จา้งซอ่มแซมรถยนตส์ว่นกลาง ทะเบียน งจ 5116 1,250.00    1,250.00    เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  คําอ้าย 1,250.00     นายปัญญา  คําอ้าย 1,250.00 28/2564 , ลว.30/ธ.ค/2563
27 จ้างปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวารินทร ์ พุทธเหมาะ 81,000.00   นางสุวารินทร ์ พุทธเหมาะ 81,000.00 29/2564 , ลว.30/ธ.ค/2563
28 โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจันทร์ธรรม 299,000.00 ร้านจันทร์ธรรม 299,000.00 3/2564  , ลว.17/ธ.ค/2563

                                                                                                                                                                           2                                                                                                                                          แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม  2563

องค์กาบริหารส่วนตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่     เดอืน   มกราคม   พ.ศ. 2564

ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจา้ง ราคากลาง วธิซีื้อหรือจา้ง


