
วงเงิน เหตุผลที่

ที่จะซ้ือ รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลอืก หรอืจาง คัดเลอืก

หรอืจาง  โดยสรปุ

1 จัดซือ้วัสดุไฟฟาและวทิย ุ(กองชาง) 3,465.00      3,465.00       เฉพาะเจาะจง รานเอส.เค.การไฟฟา 3,465.00     รานเอส.เค.การไฟฟา 3,465.00 ราคาทองตลาด

2 จัดซือ้ธงตราสัญลักษณพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 90 พรรษา 540.00         540.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ทววีรรณ ซัพพลาย 540.00         หจก.ทววีรรณ ซัพพลาย 540.00      ราคาทองตลาด

3 จัดซ้ือวัสดุทางการเกษตร (สํานักปลัด) 8,950.00      8,950.00      เฉพาะเจาะจง รานธนอนันต 8,950.00     รานธนอนันต 8,950.00  ราคาทองตลาด

4 จัดซ้ือชุดเครื่องขยายเสียงรถแห 24,503.00    24,503.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ทกิเกอรซาวด 24,503.00   หจก.ทกิเกอรซาวด 24,503.00  ราคาทองตลาด

5 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว (สํานักปลัด) 3,600.00      3,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทววีรรณ ซัพพลาย 3,600.00      หจก.ทววีรรณ ซัพพลาย 3,600.00   ราคาทองตลาด

6 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (กองการศกึษา) 3,000.00      3,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.คอมฟอรม จํากัด 3,000.00      บ.คอมฟอรม จํากัด 3,000.00   ราคาทองตลาด

7 จัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวทิยุ (กองชาง) 4,060.00      4,060.00       เฉพาะเจาะจง รานเอส.เค.การไฟฟา 4,060.00      รานเอส.เค.การไฟฟา 4,060.00   ราคาทองตลาด

8 จัดซ้ือวัสดุกอสราง ซอมแซมไหลทางถนนหมูที่ 6 26,660.00    26,660.00     เฉพาะเจาะจง รานรกัพงศพานชิ 26,660.00    รานรกัพงศพานชิ 26,660.00   ราคาทองตลาด

9 จัดซ้ือกระสอบทราย 3,480.00      3,480.00      เฉพาะเจาะจง รานรกัพงศพานชิ 3,480.00     รานรักพงศพานชิ 3,480.00  ราคาทองตลาด

10 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน (สํานักปลัด) 4,529.00      4,529.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทววีรรณ ซัพพลาย 4,529.00     หจก.ทววีรรณ ซัพพลาย 4,529.00  ราคาทองตลาด

11 จัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวทิยุ (กองชาง) 1,650.00      1,650.00       เฉพาะเจาะจง รานเอส.เค.การไฟฟา 1,650.00      รานเอส.เค.การไฟฟา 1,650.00   ราคาทองตลาด

12 จัดซ้ือวัสดุกอสราง ซอมแซมไหลทางถนนหมูที่ 7 112,150.00  112,150.00  เฉพาะเจาะจง รานรกัพงศพานชิ 112,150.00 รานรกัพงศพานชิ 112,150.00 ราคาทองตลาด

13 จัดซ้ือครุภัณฑคอมพวิเตอร (กองการศกึษา) 15,000.00      15,000.00     เฉพาะเจาะจง รานชางคอม 15,000.00    รานชางคอม 15,000.00    ราคาทองตลาด

14 จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 45,000.00      45,000.00    เฉพาะเจาะจง รานสมพงษแอรเซอรวสิ 45,000.00   รานสมพงษแอรเซอรวสิ 45,000.00    ราคาทองตลาด

15 จางเหมาตัดหญา ศพด.บานกาดฮาว 600.00         600.00         เฉพาะเจาะจง นายธนานันท อนิชัย 600.00         นายธนานันท อนิชัย 600.00

16 จางทําปายไวนลิตามโครงการปลูกปาสรางฝาย 432.00         432.00         เฉพาะเจาะจง รานพซีเีวริค 432.00        รานพซีเีวริค 432.00

17 จางเชาพ้ืนที่จัดทําเว็บไซด อบต.สะลวง 13,375.00   13,375.00    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ไอ.ที.โกลโบล จํากัด 13,375.00  บรษิัท ไอ.ที.โกลโบล จํากัด 13,375.00

18 จางตรวจเช็คและซอมแซมเครื่องคอมพวิเตอรและแบตเตอร่ี 3,490.00      3,490.00      เฉพาะเจาะจง รานชางคอม 3,490.00     รานชางคอม 3,490.00

เครื่องสํารองไฟ(กองการศกึษา)

20 จางเปลี่ยนผงเคมีถังดับเพลงิ 1,950.00      1,950.00       เฉพาะเจาะจง รานเชยีงใหมการดับเพลงิ 1,950.00      รานเชยีงใหมการดับเพลงิ 1,950.00

21 จางปฏบิัติงานขับรถยนต 13,500.00      13,500.00    เฉพาะเจาะจง นายโยธิน  ปยดลิก 13,500.00   นายโยธิน  ปยดลิก 13,500.00

22 จางเหมาพนหมอกควันโครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลอืดออก 13,000.00      13,000.00    เฉพาะเจาะจง นายจรญั  แสงเรอืน 13,000.00   นายจรญั  แสงเรอืน 13,000.00

23 จางตัดหญา 2 ขางทาง หมูที่ 4 บานกาดฮาว 3,000.00         3,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสงเสรมิ  จอดเดช 3,000.00      นายสงเสรมิ  จอดเดช 3,000.00

24 จางตัดหญา ศพด.บานแมกะเปยง 600.00            600.00          เฉพาะเจาะจง นางนภิาพร  รมเกลาฟางาม 600.00         นางนภิาพร  รมเกลาฟางาม 600.00

25 จางซอมแซมเครื่องพนหมอกควัน รหัส 054-57-0004 4,480.00      4,480.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เคมเทค แอนด เมดิคอล กรุป 4,480.00     หจก.เคมเทค แอนด เมดิคอล กรุป 4,480.00
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สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อ / จัดจาง ในรอบเดือนสิงหาคม  2565

องคกาบรหิารสวนตําบลสะลวง อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม

วันที่   8  เดอืนกันยายน  พ.ศ. 2565

ลําดับ งานจัดซื้อ/จัดจาง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจาง

ราคาที่ตกลงซื้อ



วงเงิน ราคาที่ตกลงซื้อ เหตุผลที่

ที่จะซ้ือ รายชื่อผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลอืก หรอืจาง คัดเลอืก

หรอืจาง  โดยสรปุ

26 จางตรวจเช็คและซอมแซมรถยนตสวนกลางทะเบยีน กบ 9787 14,169.48    14,169.48    เฉพาะเจาะจง บรษิัท ธารา อซีูซุ จํากัด 14,169.48   บรษิัท ธารา อซีูซุ จํากัด 14,169.48   

27 โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 1 บานนาหืก 448,000.00    448,000.00    เฉพาะเจาะจง รานเพิ่มพูนทรัพยเอ็นเตอรไพร 445,000.00 รานเพิ่มพูนทรัพยเอ็นเตอรไพร 445,000.00  

28 โครงการปรับปรุงระบบประปาโดยใชพลังงานแสงอาทติย หมูที่ 3 400,000.00  400,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เวยีงพงิค อคีวปิเมนท 396,000.00 หจก.เวยีงพงิค อคีวปิเมนท 396,000.00  
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