
วงเงนิ ราคาที่ตกลงซื้อ เหตุผลที่ เลขที่และวันที่

ที่จะซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หรือจ้าง คัดเลือก ของสัญญาหรือขอ้

หรอืจา้ง  โดยสรุป ตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุกอ่สรา้ง (กองชา่ง) 280.00      280.00       เฉพาะเจาะจง รา้นรักพงศ์พานิช 280.00       ร้านรักพงศ์พานิช 280.00 ราคาท้องตลาด 21/2564  , ลว.5/ม.ค/2564

2 จัดซื้อวัสดุกอ่สรา้ง (กองชา่ง) 3,400.00   3,400.00   เฉพาะเจาะจง รา้นรักพงศ์พานิช 3,400.00    ร้านรักพงศ์พานิช 3,400.00 ราคาท้องตลาด 22/2564  , ลว.14/ม.ค/2564

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 8,821.00   8,821.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 8,821.00   หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 8,821.00 ราคาท้องตลาด 23/2564  , ลว.20/ม.ค/2564

4 จัดซื้อหลังคารถบรรทุก 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นอดุลย์รุ่งเรืองศิลป์ 27,000.00 ร้านอดุลย์รุ่งเรืองศิลป์ 27,000.00 ราคาท้องตลาด 24/2564  , ลว.22/ม.ค/2564

5 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มใิชย่า 4,947.30  4,947.30  เฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสัชกรรม 4,947.30   องค์การเภสัชกรรม 4,947.30 ราคาท้องตลาด 25/2564  , ลว.26/ม.ค/2564

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์(กองชา่ง) 5,350.00   5,350.00   เฉพาะเจาะจง รา้นชา่งคอม 5,350.00    ร้านชา่งคอม 5,350.00 ราคาท้องตลาด 26/2564  , ลว.26/ม.ค/2564

7 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวทิยุ (กองชา่ง) 1,700.00   1,700.00  เฉพาะเจาะจง รา้นเอสเคการไฟฟ้า 1,700.00   ร้านเอสเคการไฟฟ้า 1,700.00 ราคาท้องตลาด 27/2564  , ลว.27/ม.ค/2564

8 จัดซื้อวัสดุตามโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค ์เพื่อจัดทําเอง 56,274.00 56,274.00 เฉพาะเจาะจง รา้นรักพงศ์พานิช 56,274.00 ร้านรักพงศ์พานิช 56,274.00 ราคาท้องตลาด 28/2564  , ลว.27/ม.ค/2564

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองชา่ง) 1,974.00   1,974.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 1,974.00   หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 1,974.00 ราคาท้องตลาด 29/2564  , ลว.28/ม.ค/2564

10 จัดซื้อชุดอุปกรณ์สําหรับห้องเรียน  DLTV 25,600.00 25,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอโอนอน จํากัด 25,600.00  บ.ไอโอนอน จํากัด 25,600.00 ราคาท้องตลาด 5/2564  , ลว.18/ม.ค/2564

11 จ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 4,560.00   4,560.00   เฉพาะเจาะจง รา้นพีซีเวริ์ค 4,560.00    ร้านพีซีเวิร์ค 4,560.00 30/2564 , ลว.8/ม.ค/2564

12 จา้งซ๋อมแซมรถกระเชา้อเนกประสงค ์ทะเบียน 82-8911 5,900.00   5,900.00   เฉพาะเจาะจง นายปัญญา  คําอ้าย 5,900.00    นายปัญญา  คําอ้าย 5,900.00 31/2564 , ลว.15/ม.ค/2564

13 จ้างเหมาตัดหญ้า ศพด.บ้านกาดฮาว 600.00       600.00       เฉพาะเจาะจง นายอินทร  สายรุด 600.00       นายอินทร  สายรุด 600.00 32/2564 , ลว.20/ม.ค/2564

14 จา้งหเหมาปฏบิัติงานด้านเกษตร ประจําสํานักปลัด 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรีนันท ์ เดอแฮ 27,000.00 นางสาวจีรนันท ์ เดอแฮ 27,000.00 33/2564 , ลว.15/ม.ค/2564

15 จ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานทั่วไป ประจํากองคลัง 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา ใจงาม 21,000.00  นางสาววรางคณา ใจงาม 21,000.00 34/2564 , ลว.29/ม.ค/2564

16 จ้างจัดทําตรายาง 1,255.00   1,255.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 1,255.00    หจก.ทวีวรรณ ซัพพลาย 1,255.00 35/2564 , ลว.29/ม.ค/2564

17 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ํา คสล.หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย 460,000.00 460,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเชยีงใหมพ่งศธร 455,000.00 ร้านเชียงใหมพ่งศธร 455,000.00 4/2564 , ลว.19/ม.ค/2564

18 โครงการปรับปรุง/ต่อเติม/ซอ่มแซม อาคารอเนกประสงค ์หมู่ที่ 5 395,000.00 395,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นจันทร์ธรรม 394,000.00 ร้านจันทร์ธรรม 394,000.00 5/2564 , ลว.26/ม.ค/2564

19 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านสะลวงใน 23,100.00 23,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชยีงใหมโ่สภาก่อสร้าง 23,000.00  หจก.เชยีงใหมโ่สภาก่อสร้าง 23,000.00 6/2564 , ลว.28/ม.ค/2564
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม  2564
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ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจา้ง ราคากลาง วธิซีื้อหรือจา้ง


