
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงิน รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป

รำยช่ือ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลง เลขท่ี วันท่ี

1 จ้างเหมาท าความสะอาด อบต. 6 เดือน 54,000.00              54,000.00              เฉพาะเจาะจง นางศรีไพร ท่อนค า 54,000.00        นางศรีไพร ท่อนค า 54,000.00               ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 1/63 1-ต.ค.-63

2 จ้างเหมาบุคคลภายนอกท าหน้าท่ีภารโรง 6 เดือน 48,000.00              48,000.00              เฉพาะเจาะจง นายสนม ท่อนค า 48,000.00        นายสนม ท่อนค า 48,000.00               ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 2/63 1-ต.ค.-63

3 จ้างเหมาท าหน้าท่ีคนสวน ท่ีท าการ อบต. 6 เดือน 54,000.00              54,000.00              เฉพาะเจาะจง นายสวาท ไขยสาร 54,000.00        นายสวาท ไขยสาร 54,000.00               ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 3/63 1-ต.ค.-63

4 จ้างเหมาบริการช่างส ารวจ กองช่าง 6 เดือน 54,000.00              54,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวนิชา ค าบุญ 54,000.00        นางสาวนิชา ค าบุญ 54,000.00               ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 4/63 1-ต.ค.-63

5 จ้างเหมาพ่ีเล้ียงเด็ก ศพด. สันไทรงาม 6 เดือน 45,000.00              45,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ นัยต๊ิบ 45,000.00        นางสาวจุฑามาศ นัยต๊ิบ 45,000.00               ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 5/63 1-ต.ค.-63

6 จ้างเหมาพ่ีเล้ียงเด็ก ศพด. ร่องหวาย 6 เดือน 45,000.00              45,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวกชกร วิสาพล 45,000.00        นางสาวกชกร วิสาพล 45,000.00               ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 6/63 1-ต.ค.-63

7 จ้างเหมาพ่ีเล้ียงเด็ก ศพด. ปงเคียน 6 เดือน 45,000.00              45,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาววิลาสินี ละหว้า 45,000.00        นางสาววิลาสินี ละหว้า 45,000.00               ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 7/63 1-ต.ค.-63

8 ซ้ือน้ ามันเช่ือเพลิง (ส านักปลัด) 12 เดือน 160,000.00            160,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านเหล่าคาร์แคร์ 160,000.00      หจก.บ้านเหล่าคาร์แคร์ 160,000.00             ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 1/63 1-ต.ค.-63

9 ซ้ือน้ ามันเช่ือเพลิง (กองช่าง) 12 เดือน 5,000.00                5,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.บ้านเหล่าคาร์แคร์ 5,000.00          หจก.บ้านเหล่าคาร์แคร์ 5,000.00                 ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 2/63 1-ต.ค.-63

10 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ส านักปลัด) 12 เดือน 42,000.00              42,000.00              เฉพาะเจาะจง ส.การพิมพ์ 42,000.00        ส.การพิมพ์ 42,000.00               ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 3/63 1-ต.ค.-63

11 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองช่าง) 12 เดือน 18,000.00              18,000.00              เฉพาะเจาะจง ส.การพิมพ์ 18,000.00        ส.การพิมพ์ 18,000.00               ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 4/63 1-ต.ค.-63

12 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองการศึกษา) 12 เดือน 18,000.00              18,000.00              เฉพาะเจาะจง ส.การพิมพ์ 18,000.00        ส.การพิมพ์ 18,000.00               ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 5/63 1-ต.ค.-63

13 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ศพด. ต.ค.63 10,712.24              10,712.24              เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่เฟรชมิลล์ 10,712.24        เชียงใหม่เฟรชมิลล์ 10,712.24               ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 6/63 1-ต.ค.-63

14 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ร.ร.อนุบาลดงมหาวัน ต.ค.63 46,954.88              46,954.88              เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่เฟรชมิลล์ 46,954.88        เชียงใหม่เฟรชมิลล์ 46,954.88               ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 7/63 1-ต.ค.-63

15 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ร.ร.บ้านร่องหวาย ต.ค.63 25,688.32              25,688.32              เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่เฟรชมิลล์ 25,688.32        เชียงใหม่เฟรชมิลล์ 25,688.32               ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 8/63 1-ต.ค.-63

16 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ร.ร.บ้านปงเคียน ต.ค.63 42,954.24              42,954.24              เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่เฟรชมิลล์ 42,954.24        เชียงใหม่เฟรชมิลล์ 42,954.24               ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 9/63 1-ต.ค.-63

17 ซ้ืออาหารเสริม (นม) ศพด. พ.ย.63 10,225.32              10,225.32              เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่เฟรชมิลล์ 10,225.32        เชียงใหม่เฟรชมิลล์ 10,225.32               ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 10/63 30-ต.ค.-63

18 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (สอบวินัยร้ายแรง) 7,440.00                7,440.00               เฉพาะเจาะจง ร้านไดเร็กส์ 7,440.00          ร้านไดเร็กส์ 7,440.00                 ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 11/63 30-ต.ค.-63

แบบ   สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  2563

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน

วันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงิน รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก

ท่ี ท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง โดยสังเขป

รำยช่ือ รำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลง เลขท่ี วันท่ี

19 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย ม.9 53,000.00              46,458.58              เฉพาะเจาะจง บจก. ส.16 การช่าง 46,000.00        บจก.ส.16 การช่าง 46,000.00               ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 1/63 7-ต.ค.-63

หจก.เวียงเชียงรุ้ง กร๊ป 46,100.00        

หจก.ธนกรณ์โชครุ่งเรือง 46,400.00        

20 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย ม.5 17,600.00              17,570.78              เฉพาะเจาะจง นายสนิท อินไชย 16,400.00        นายสนิท อินไชย 16,400.00               ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 2/63 15-ต.ค.-63

นายสันดร แก้วค า 17,000.00        

ร้านเยาวรินก่อสร้าง 17,500.00        

21 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย ม.8 20,000.00              19,966.80              เฉพาะเจาะจง บจก. ส.16 การช่าง 19,500.00        บจก.ส.16 การช่าง 19,500.00               ราคาท่ีเสนออยู่ในวงเงินงบประมาณ 3/63 20-ต.ค.-63

หจก.ธนกรณ์โชครุ่งเรือง 19,900.00        

หจก.เวียงเชียงรุ้ง กร๊ป 19,966.00        

แบบ   สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม  2563

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน

วันท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563
รำยช่ือผู้เสนอรำคำ และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง


