
 
 
 
 

ที่ ชม 71203.1/767                      องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
                                200 หมู่ 4 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 

                                                                       จังหวัดเชียงใหม่   50180 

        2   เมษายน  2563 

เรื่อง  การรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

เรียน  นายอ าเภอแม่ริม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบ สขร. 1 ประจ าเดือน เมษายน 2563  จ านวน  1  ชุด 

 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) ก าหนดให้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 
90 ให้นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ นั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  จึงขอส่งรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าเดือน เมษายน 2563  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 
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แบบ สรข.1

ล ำดับ วงเงินที่จะซ้ือ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 วสัดุคอมพวิเตอร์ 4,785.00 4,785.00 วธิเีฉพาะ บจก.นอร์ทเทิร์น บจก.นอร์ทเทิร์น ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 39/2563

เจาะจง โอ.เอ.มาร์เกต็ต้ิง โอ.เอ.มาร์เกต็ต้ิง และราคากลาง ลงวนัที ่2 เม.ย. 2563

4,785.00 4,785.00

2 วสัดุกอ่สร้าง 122,300.00 122,300.00 วธิเีฉพาะ บจก.เชียงใหม่วรีะ บจก.เชียงใหม่วรีะ ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 40/2563

เจาะจง วศิวการ วศิวการ และราคากลาง ลงวนัที ่2 เม.ย. 2563

122,300.00 122,300.00

3 วสัดุเชื้อเพลิงฯ 1,562.20 1,562.20 วธิเีฉพาะ ร้านฉตัรชัยอะไหล่ยนต์ ร้านฉตัรชัยอะไหล่ยนต์ ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 41/2563

เจาะจง 1,562.20 1,562.20 และราคากลาง ลงวนัที ่7 เม.ย. 2563

4 วสัดุกอ่สร้าง 1,080.00 1,080.00 วธิเีฉพาะ บจก.เชียงใหม่วรีะ บจก.เชียงใหม่วรีะ ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 42/2563

เจาะจง วศิวการ วศิวการ และราคากลาง ลงวนัที ่9 เม.ย. 2563

1,080.00 1,080.00

5 วสัดุกอ่สร้าง 2,715.00 2,715.00 วธิเีฉพาะ บจก.เชียงใหม่วรีะ บจก.เชียงใหม่วรีะ ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 43/2563

เจาะจง วศิวการ วศิวการ และราคากลาง ลงวนัที ่14 เม.ย. 2563

2,715.00 2,715.00

6 วสัดุกอ่สร้าง 5,200.00 5,200.00 วธิเีฉพาะ นายเจษฎา  บุญตันอั่น นายเจษฎา  บุญตันอั่น ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 44/2563

เจาะจง 5,200.00 5,200.00 และราคากลาง ลงวนัที ่14 เม.ย. 2563

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน 2563

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลดอนแก้ว

วนัที ่5 พฤษภำคม 2563



ล ำดับ วงเงินที่จะซ้ือ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,450.00 1,450.00 วธิเีฉพาะ หจก.นีโอสปีด หจก.นีโอสปีด ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 45/2563

เจาะจง เอก็ซ์ตรีมช็อป เอก็ซ์ตรีมช็อป และราคากลาง ลงวนัที ่27 เม.ย. 2563

1,450.00 1,450.00

8 วสัดุยานพาหนะ 7,152.95 7,152.95 วธิเีฉพาะ บจก.นานา แมธชีนพาร์ท บจก.นานา แมธชีนพาร์ท ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 46/2563

เจาะจง 7,152.95 7,152.95 และราคากลาง ลงวนัที ่28 เม.ย. 2563

9 จา้งเหมาบุคคลธรรมดา 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพาะ นายณรงค์ฤทธิ์  แยม้วจี นายณรงค์ฤทธิ์  แยม้วจี ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 56/2563

เป็นเจา้หน้าทีส่ ารวจพืน้ที่ เจาะจง 9,000.00 9,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่30 เม.ย. 2563

10 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพาะ นายณัฐพล  วงค์ฤทธิ์ นายณัฐพล  วงค์ฤทธิ์ ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 57/2563

เป็นเจา้หน้าทีง่านภาคสนาม เจาะจง 9,000.00 9,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่30 เม.ย. 2563

(งานส ารวจ/ออกแบบ)  

11 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพาะ น.ส.กมลภพ  เจริญฉาย น.ส.กมลภพ  เจริญฉาย ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 58/2563

เป็นเจา้หน้าทีง่านภาคสนาม เจาะจง 9,000.00 9,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่30 เม.ย. 2563

(งานส ารวจ/ออกแบบ)  

12 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพาะ ว่าที่ ร.ต.หญิงปารณีย ์ ปาลี ว่าที่ ร.ต.หญิงปารณีย ์ ปาลี ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 59/2563

เป็นเจา้หน้าทีง่านภาคสนาม เจาะจง 9,000.00 9,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่30 เม.ย. 2563

(งานจดัเกบ็ขอ้มูล) 
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ล ำดับ วงเงินที่จะซ้ือ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

13 จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดา 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพาะ น.ส.ปาริฉตัร  จติต์คุปต์ิ น.ส.ปาริฉตัร  จติต์คุปต์ิ ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 60/2563

เป็นเจา้หน้าทีจ่ดัเกบ็ขอ้มูล  เจาะจง 9,000.00 9,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่30 เม.ย. 2563

14 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัท์- 2,191,202.00 2,191,202.00 วธิปีระกวด หจก.ธนาทรัพยก์ารโยธา หจก.ธนาทรัพยก์ารโยธา ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สัญญาจา้งเลขที ่17/2563

ติกคอนกรีต รหสัทางหลวงท้องถิ่น ราคาอเิล็ก- 2,191,202.00 2,191,202.00 และราคากลาง ลงวนัที ่10 เม.ย. 2563

ชม.ถ.100-04 ถนนสายหลัก ทรกนิกส์

หมูท่ี ่4,7,6 ต.ดอนแกว้ อ.แม่ริม

จ.เชียงใหม่

15 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลัท์- 8,783,416.45 8,783,416.45 วธิปีระกวด บจก.สร้างค่าทรัพยากร บจก.สร้างค่าทรัพยากร ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สัญญาจา้งเลขที ่18/2563

ติกคอนกรีต รหสัทางหลวงท้องถิ่น ราคาอเิล็ก- 8,783,416.45 8,783,416.45 และราคากลาง ลงวนัที ่16 เม.ย. 2563

ชม.ถ.100-01,ชม.ถ.100-02, ทรกนิกส์

ชม.ถ.100-06,ชม.ถ.100-89

ชม.ถ.100-132 ต.ดอนแกว้

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

16 โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. 236,000.00 236,000.00 วธิเีฉพาะ หจก.ณัฐนภา หจก.ณัฐนภา ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สัญญาจา้งเลขที ่19/2563

ซอย 2 ม.8 ต.ดอนแกว้ เจาะจง คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น และราคากลาง ลงวนัที ่24 เม.ย. 2563

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 236,000.00 236,000.00
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ล ำดับ วงเงินที่จะซ้ือ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

17 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 217,000.00 217,000.00 วธิเีฉพาะ หจก.ณัฐนภา หจก.ณัฐนภา ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สัญญาจา้งเลขที ่20/2563

ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ต้ังแต่บ้านเลขที่ เจาะจง คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น และราคากลาง ลงวนัที ่24 เม.ย. 2563

74-10 ซอย 2 ม.4 ต.ดอนแกว้ 217,000.00 217,000.00

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

18 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 286,000.00 286,000.00 วธิเีฉพาะ หจก.บ้านสล่า กอ่สร้าง หจก.บ้านสล่า กอ่สร้าง ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สัญญาจา้งเลขที ่21/2563

ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ต้ังแต่บ้านเลขที่ เจาะจง 286,000.00 286,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่28 เม.ย. 2563

214 - บ้านเลขที ่424 ม.5

ต.ดอนแกว้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

19 โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. 415,000.00 415,000.00 วธิเีฉพาะ หจก.บ้านสล่า กอ่สร้าง หจก.บ้านสล่า กอ่สร้าง ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สัญญาจา้งเลขที ่22/2563

ซอย 9 ม.8 ต.ดอนแกว้ เจาะจง 415,000.00 415,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่28 เม.ย. 2563

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

20 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 467,000.00 467,000.00 วธิเีฉพาะ หจก.บ้านสล่า กอ่สร้าง หจก.บ้านสล่า กอ่สร้าง ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ สัญญาจา้งเลขที ่23/2563

ค.ส.ล. บริเวณล าเหมืองสาธารณ เจาะจง 467,000.00 467,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่28 เม.ย. 2563

ประโยชน์ ด้านหลังกองทุนหมูบ่้าน

ม.9 ต.ดอนแกว้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
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ล ำดับ วงเงินที่จะซ้ือ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

25 หนังสือพมิพไ์ทยรัฐ ไทยนิวส์ 4,950.00 4,950.00 วธิเีฉพาะ นางสาวมยรีุ  พทุธา นางสาวมยรีุ  พทุธา ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 16/2563

เจาะจง 4,950.00 4,950.00 และราคากลาง ลงวนัที ่1 เมษายน 2563

26 ค่าจา้งเหมาปฏบิัติงานด้านแม่บ้าน 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพาะ นางสาวพรสวรรค์  ค าภมูี นางสาวพรสวรรค์  ค าภมูี ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 118/2563

เจาะจง 9,000.00 9,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่1 เมษายน 2563

27 ค่าจา้งเหมาปฏบิัติงานด้านการ 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพาะ นางสาวชนิดา  จนัต๊ะ นางสาวชนิดา  จนัต๊ะ ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 119/2563

สอนคอมพวิเตอร์ เจาะจง 9,000.00 9,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่1 เมษายน 2563

28 ค่าจา้งเหมาปฏบิัติงานด้านการ 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพาะ นางสาวดรุณี  กนัทะวงั นางสาวดรุณี  กนัทะวงั ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 120/2563

สอนสังคมศึกษา เจาะจง 9,000.00 9,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่1 เมษายน 2563

29 ค่าจา้งเหมาปฏบิัติงานด้านการ 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพาะ นางสาวณัฐสุดา  ค าฟู นางสาวณัฐสุดา  ค าฟู ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 121/2563

สอนภาษาองักฤษ เจาะจง 9,000.00 9,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่1 เมษายน 2563

30 ค่าจา้งเหมาปฏบิัติงานด้านการสอน 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพาะ นายกติติกร  เนตรทิพย์ นายกติติกร  เนตรทิพย์ ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 122/2563

วทิยาศาสตร์ เจาะจง 9,000.00 9,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่1 เมษายน 2563

31 ค่าจา้งเหมาปฏบิัติงานด้านการสอน 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพาะ นายธวชัชัย  ใจค า นายธวชัชัย  ใจค า ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 123/2563

วทิยาศาสตร์ เจาะจง 9,000.00 9,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่1 เมษายน 2563

5



ล ำดับ วงเงินที่จะซ้ือ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

32 ค่าจา้งเหมาปฏบิัติงานด้าน 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพาะ นายอครา  ไชยวงศ์ นายอครา  ไชยวงศ์ ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 124/2563

เจา้หน้าทีโ่สตทัศนูปกรณ์ เจาะจง 9,000.00 9,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่1 เมษายน 2563

33 ค่าจา้งเหมาปฏบิัติงานด้านการ 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพาะ นางสาวนวรัตน์  ขนุยาง นางสาวนวรัตน์  ขนุยาง ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 125/2563

สอนภาษาองักฤษ เจาะจง 9,000.00 9,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่1 เมษายน 2563

34 ค่าจา้งเหมาปฏบิัติงานด้าน 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพาะ นางสาวศิริพร  สาธเุม นางสาวศิริพร  สาธเุม ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 126/2563

การดูแลเด็กเล็ก เจาะจง 9,000.00 9,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่1 เมษายน 2563

35 ค่าจา้งเหมาปฏบิัติงานด้าน 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพาะ นางสาวณฐมณ  มาเมืองกล นางสาวณฐมณ  มาเมืองกล ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 127/2563

การสอนแนะแนว เจาะจง 9,000.00 9,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่1 เมษายน 2563

36 ค่าจา้งเหมาปฏบิัติงานด้าน 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพาะ นางสาวรัตนมน  แสนค า นางสาวรัตนมน  แสนค า ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 128/2563

การดูแลเด็กเล็ก เจาะจง 9,000.00 9,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่1 เมษายน 2563

37 ค่าจา้งเหมาปฏบิัติงานด้าน 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพาะ นางสาวปอ  ศรืทอง นางสาวปอ  ศรืทอง ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 129/2563

การดูแลเด็กเล็ก เจาะจง 9,000.00 9,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่1 เมษายน 2563

38 ค่าจา้งเหมาปฏบิัติงานด้าน 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพาะ นางสาวพสัชนันท์  ชัยยา นางสาวพสัชนันท์  ชัยยา ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 130/2563

การดูแลเด็กเล็ก เจาะจง และราคากลาง ลงวนัที ่1 เมษายน 2563
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ล ำดับ วงเงินที่จะซ้ือ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

39 ค่าจา้งเหมาปฏบิัติงาน 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพาะ นางสาววาวกิาร์  คล้ายไทย นางสาววาวกิาร์  คล้ายไทย ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 131/2563

ด้านเด็กปฐมวยั เจาะจง 9,000.00 9,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่1 เมษายน 2563

40 ค่าจา้งเหมาปฏบิัติงาน 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพาะ นางสาวชฎาพร  แดงขาวเขียว นางสาวชฎาพร  แดงขาวเขียว ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 132/2563

ด้านเด็กปฐมวยั เจาะจง 9,000.00 9,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่1 เมษายน 2563

41 ค่าจา้งเหมาปฏบิัติงานด้านการ 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพาะ นางสาวญาณิน  ไหวคิด นางสาวญาณิน  ไหวคิด ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 133/2563

สอนภาษาองักฤษ เจาะจง 9,000.00 9,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่1 เมษายน 2563

42 ค่าจา้งเหมาปฏบิัติงาน 9,000.00 9,000.00 วธิเีฉพาะ นายณัฐพงษ์  เม็งค า นายณัฐพงษ์  เม็งค า ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 134/2563

ด้านการสอนดนตรีไทย เจาะจง 9,000.00 9,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่1 เมษายน 2563

43 ค่าจา้งเหมาปฏบัติงาน 7,500.00 7,500.00 วธิเีฉพาะ นางสาวสายใจ  แกว้ตา นางสาวสายใจ  แกว้ตา ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 135/2563

ด้านการสอนสังคม เจาะจง 7,500.00 7,500.00 และราคากลาง ลงวนัที ่1 เมษายน 2563

44 ค่าจา้งเหมาปฏบิัติงานด้านภารโรง 9,000.00 90,000.00 วธิเีฉพาะ นางสาวซัว  แซ่เฒ่า นางสาวซัว  แซ่เฒ่า ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 136/2563

เจาะจง 9,000.00 9,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่1 เมษายน 2563
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ล ำดับ วงเงินที่จะซ้ือ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

45 ค่าจา้งเหมาปฏบิัติงานด้านธรุการ     9,000.00 90,000.00 วธิเีฉพาะ นางสาวจรินุช  ใจน้อย นางสาวจรินุช  ใจน้อย ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 137/2563

กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม เจาะจง 9,000.00 9,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่1 เมษายน 2563

46 ค่าจา้งเหมาปฏบิัติงานด้าน 6,000.00 6,000.00 วธิเีฉพาะ นางสาวชลภทัร  ทินกร นางสาวชลภทัร  ทินกร ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 138/2563

ศูนยป์ระจ าฟติเนสเซ็นเตอร์ เจาะจง 6,000.00 6,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่1 เมษายน 2563

47 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์ 4,100.00 4,100.00 วธิเีฉพาะ ช.แสงเซอร์วสิ ช.แสงเซอร์วสิ ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจา้ง 16/2563

ยานพาหนะและขนส่ง เจาะจง 4,100.00 4,100.00 และราคากลาง ลงวนัที ่8 เมษายน 2563

48 ครุภณัฑ์การศึกษา 39,000.00 39,000.00 วธิเีฉพาะ บจ.ไอคิวเซ็นเตอร์พลัส บจ.ไอคิวเซ็นเตอร์พลัส ไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือ 17/2563

เจาะจง 39,000.00 39,000.00 และราคากลาง ลงวนัที ่21 เมษายน 2563
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