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

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ํามันดีเซล) 200,000.00   200,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.กรกาลันต ์ปิโตรเลียม จํากัด 200,000.00   บ.กรกาลันต์ ปิโตรเลียม จํากัด 200,000.00 ราคาท้องตลาด 1/2565 , ลว.1 /ต.ค/2564
2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ํามันเบนซิน) 9,000.00       9,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสงวน  ทองมูล 9,000.00        นายสงวน  ทองมูล 9,000.00 ราคาท้องตลาด 2/2565 , ลว.1 /ต.ค/2564
3 จัดซื้อวัสดุกอ่สร้าง (กองชา่ง) 395.00          395.00           เฉพาะเจาะจง ร้านรักพงศ์พานิช 395.00          ร้านรักพงศ์พานิช 395.00 ราคาท้องตลาด 3/2565 , ลว.5/ ต.ค/2564
4 จัดซื้อวัสดุกอ่สร้าง (กองชา่ง) 2,950.00       2,950.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรักพงศ์พานิช 2,950.00       ร้านรักพงศ์พานิช 2,950.00 ราคาท้องตลาด 4/2565 , ลว.5 /ต.ค/2564
5 จัดซื้อฉากกั้นพลาสติก (โครงการจัดการเลือกตัง้) 2,900.00       2,900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.เค การคา้ 2,900.00        ร้านเอส.เค การคา้ 2,900.00 ราคาท้องตลาด 5/2565 , ลว.5/ ต.ค/2564
6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (โครงการจัดการเลือกตัง้) 525.00          525.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ทววีรรณ ซัพพลาย 525.00          หจก.ทววีรรณ ซัพพลาย 525.00 ราคาท้องตลาด 6/2565 , ลว.21/ต.ค/2564
7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กองการศกึษา) 2,187.00      2,187.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทววีรรณ ซัพพลาย 2,187.00       หจก.ทววีรรณ ซัพพลาย 2,187.00 ราคาท้องตลาด 7/2565 , ลว.27/ ต.ค/2564
8 จัดซื้อบอร์ดปิดประกาศ (โครงการจัดการเลือกตัง้) 48,000.00     48,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.เค การคา้ 48,000.00     ร้านเอส.เค การคา้ 48,000.00 ราคาท้องตลาด 8/2565 , ลว.27/ ต.ค/2564
9 จัดซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง (โครงการจัดการเลอืกตัง้) 642.00          642.00           เฉพาะเจาะจง บ.ไปรษณีย์ไทย จํากัด(สาขาสันปา่ยาง) 642.00           บ.ไปรษณีย์ไทย จํากัด(สาขาสันปา่ยาง) 642.00 ราคาท้องตลาด 9/2565 , ลว.28/ ต.ค/2564

10 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด อบต.สะลวง 57,000.00    57,000.00     เฉพาะเจาะจง นางศรัญญา  สาธุเม 57,000.00     นางศรัญญา  สาธุเม 57,000.00 1/2565 , ลว.1/ ต.ค/2564
11 จ้างปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ 54,000.00     54,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสุวารินทร์  พุทธเหมาะ 54,000.00     นางสุวารินทร์  พุทธเหมาะ 54,000.00 2/2565 , ลว.1/ ต.ค/2564
12 จ้างปฏิบัติงานทั่วไป ประจํากองคลัง 108,000.00   108,000.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.วรางคณา  ใจงาม 108,000.00   น.ส.วรางคณา  ใจงาม 108,000.00 3/2565 , ลว.1/ ต.ค/2564
13 จ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ประจําสักนักปลัด 54,000.00     54,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.จีรนันท ์ เดอแฮ 54,000.00     น.ส.จีรนันท ์ เดอแฮ 54,000.00 4/2565 , ลว.1 /ต.ค/2564
14 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 28,800.00    28,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปปี้ แอกเซส 28,800.00     ร้านก๊อปปี้ แอกเซส 28,800.00 5/2565 , ลว.1 /ต.ค/2564
15 จ้างตัดหญา้ 2 ขา้งทาง หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว 7,750.00      7,750.00       เฉพาะเจาะจง นายจรัญ  แสงเรือน 3,000.00        นายจรัญ  แสงเรือน 3,000.00 6/2565 , ลว.5 /ต.ค/2564
16 จ้างจัดทําป้ายไวนิลโครงการจัดการเลอืกตัง้สมาชกิสภาและนายก อบต. 3,960.00       3,960.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพีซีเวิร์ค 3,960.00        ร้านพีซีเวิร์ค 3,960.00 7/2565 , ลว.5/ ต.ค/2564
17 จ้างจัดทําป้ายไวนิลโครงการจัดการเลอืกตัง้สมาชกิสภาและนายก อบต. 3,479.00      3,479.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพีซีเวิร์ค 3,479.00       ร้านพีซีเวิร์ค 3,479.00 8/2565 , ลว.29/ ต.ค/2564
18 จ้างตัดหญ้า ศพด.บ้านกาดฮาว 600.00          600.00           เฉพาะเจาะจง นายอินทร  สายรุด 600.00           นายอินทร  สายรุด 600.00 9/2565 , ลว.29/ ต.ค/2564
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