
ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
ที่ ทีจ่ะซ้ือหรอืจ้ำง โดยสังเขป

รำยชือ่ รำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รบักำรคัดเลือก รำคำทีต่กลง เลขที่ วันที่
1 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ3 รายการ 3,160.00        3,160.00       เฉพาะเจาะจง บ.วทิวสัการค้า จ ากัด 3,160.00       บ.วทิวสัการค้า จ ากัด 3,160.00       ราคาที่เสนออยูใ่นวงเงินงบประมาณ 23/64 17-ธ.ค.-63

2 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ 416-57-0097 500.00          500.00         เฉพาะเจาะจง เอ็น พี เอ็น คอมพิวเตอร์ 500.00         เอ็น พี เอ็น คอมพิวเตอร์ 500.00         ราคาที่เสนออยูใ่นวงเงินงบประมาณ 09/64 17-ธ.ค.-63

3 ซ้ือวสัดุส านักงานปลัด 31 รายการ 19,989.00      19,989.00     เฉพาะเจาะจง บ.วทิวสัการค้า จ ากัด 19,989.00     บ.วทิวสัการค้า จ ากัด 19,989.00     ราคาที่เสนออยูใ่นวงเงินงบประมาณ 24/64 18-ธ.ค.-63

4 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว ศพด.ดงมหาวนั 20,000.00      20,000.00     เฉพาะเจาะจง จ.ีจ.ี ซัพพลาย 20,000.00     จ.ีจ.ี ซัพพลาย 20,000.00     ราคาที่เสนออยูใ่นวงเงินงบประมาณ 25/64 18-ธ.ค.-63

5 จา้งท าป้ายรณรงค์ 7 วนัอันตราย 24 ป้าย 13,920.00      13,920.00     เฉพาะเจาะจง ไอ แอม กราฟฟิค 13,920.00     ไอ แอม กราฟฟิค 13,920.00     ราคาที่เสนออยูใ่นวงเงินงบประมาณ 10/64 18-ธ.ค.-63

6 จา้งท าป้ายโครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 450.00 450.00         เฉพาะเจาะจง ไอ แอม กราฟฟิค 450.00         ไอ แอม กราฟฟิค 450.00         ราคาที่เสนออยูใ่นวงเงินงบประมาณ 11/64 22-ธ.ค.-63

7 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ 416-59-0902 1,890.00 1,890.00       เฉพาะเจาะจง พี พี แอลโปรเฟสชั่นนัล ฯ 1,890.00       พี พี แอลโปรเฟสชั่นนัล ฯ 1,890.00       ราคาที่เสนออยูใ่นวงเงินงบประมาณ 12/64 22-ธ.ค.-63

8 ซ้ือวสัดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ จดัท าแผน 13,547.00 13,547.00     เฉพาะเจาะจง บ.วทิวสัการค้า จ ากัด 13,547.00     บ.วทิวสัการค้า จ ากัด 13,547.00     ราคาที่เสนออยูใ่นวงเงินงบประมาณ 26/64 22-ธ.ค.-63

9 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว ส านักปลัด 4 รายการ 2,640.00        2,640.00       เฉพาะเจาะจง บ.วทิวสัการค้า จ ากัด 2,640.00       บ.วทิวสัการค้า จ ากัด 2,640.00       ราคาที่เสนออยูใ่นวงเงินงบประมาณ 27/64 25-ธ.ค.-63

10 ซ้ือน้ าด่ืมบริการประชาชน 740.00 740.00         เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมตราเหรียญทอง อาร์โอ 740.00         น้ าด่ืมตราเหรียญทอง อาร์โอ 740.00         ราคาที่เสนออยูใ่นวงเงินงบประมาณ 28/64 25-ธ.ค.-63

11 อาหารเสริม (นม) ศพด. ม.ค.64 10,501.68 10,501.68     เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 10,501.68     เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 10,501.68     ราคาที่เสนออยูใ่นวงเงินงบประมาณ 29/64 30-ธ.ค.-63

12
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลฯ (เพิม่)       
1 ม.ค. - 9 เม.ย.64

934.36 934.36         เฉพาะเจาะจง เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 934.36         เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 934.36         ราคาที่เสนออยูใ่นวงเงินงบประมาณ 30/64 30-ธ.ค.-63

13 โครงการก่อสร้างศาลาพักศพ ม.3 150,000.00 152,876.90    เฉพาะเจาะจง หจก.เพิม่ทรัพยไ์พบูลย์ 149,500.00    หจก.เพิม่ทรัพยไ์พบูลย์ 149,500.00    ราคาที่เสนออยูใ่นวงเงินงบประมาณ 07/64 23-ธ.ค.-63

หจก.ธนกรณ์โชครุ่งเรือง 149,700.00    

หจก.สุขเกษมทรัพยพ์ิม่พูน 150,000.00    

14 โครงการก่อสร้างท่อระบาบน้ า คสล. ม.9 150,000.00    159,690.94    เฉพาะเจาะจง หจก.ส.แสงสวา่งการโยธา 149,000.00    หจก.ส.แสงสวา่งการโยธา 149,000.00    ราคาที่เสนออยูใ่นวงเงินงบประมาณ 08/64 25-ธ.ค.-63

หจก.วลิาวลัยก์่อสร้าง 149,500.00    

หจก.ธนกรณ์โชครุ่งเรือง 150,000.00    

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ม.2 100,000.00    112,470.64    เฉพาะเจาะจง หจก.ส.แสงสวา่งการโยธา 99,500.00     หจก.ส.แสงสวา่งการโยธา 99,500.00     ราคาที่เสนออยูใ่นวงเงินงบประมาณ 09/64 25-ธ.ค.-63

หจก.วลิาวลัยก์่อสร้าง 100,000.00    

บจก.ส.16 การช่าง 100,000.00    

แบบ   สขร.1

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม  2564
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมหำวัน

วันที ่14 มกรำคม 2564
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ และรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง




