




สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ   2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา 
 เหตุผลท่ีคัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญาหรือขอตกลง 
ในการซ้ือหรือจาง  

1 จางเหมาจัดหายานพาหนะ 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง 
นายดนุพล  โยธาดี 

 ราคา    30,000   บาท  
นายดนุพล  โยธาดี 

 ราคา    30,000   บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

44/62 
ลงวันท่ี  

12/2/62 

2 
จางจัดทําอาหารอาหารวาง
และเครื่องดื่ม 

5,375 5,375 เฉพาะเจาะจง 
นางรญัดร  บรรจง 

ราคา    5,000  บาท  
นางรญัดร  บรรจง 

ราคา    5,000  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

45/62 
ลงวันท่ี  

12/2/62 

3 จางจัดทําปายไวนิล 540 540 เฉพาะเจาะจง 
นายสุกิจ  เรงเร็ว 

ราคา    540  บาท  
นายสุกิจ  เรงเร็ว 

ราคา    540  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

46/62 
ลงวันท่ี  

12/2/62 

4 จางจัดหาของท่ีระลึก 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง 
นางสาวปรียา  นิ่มนวล 

ราคา     3,000  บาท  
นางสาวปรียา  นิ่มนวล 

ราคา     3,000  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

47/62 
ลงวันท่ี  

12/2/62 

5 จางปรับบอขยะ 25,600 25,600 เฉพาะเจาะจง 
นายพิพัฒน  พุฒดี 

 ราคา  25,600  บาท  
นายพิพัฒน  พุฒดี 

 ราคา  25,600  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

48/62 
ลงวันท่ี  

13/2/62 

6 
จางจัดทําอาหารกลางวัน
อาหารวางและเครื่องดื่ม 

35,250 35,250 เฉพาะเจาะจง 
นางรญัดร  บรรจง 
          ราคา   35,250 บาท  

นางรญัดร  บรรจง 
          ราคา   35,250 บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

49/62 
ลงวันท่ี  

25/2/62 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ/จาง 
รายช่ือผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ

ราคา 
  เหตุผลท่ีคัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

7 จางจัดทําปายไวนิล 480 480 เฉพาะเจาะจง 
น.ส.เปรมปรา ธเนศวิศิษฎกุล 

 ราคา   480  บาท  
น.ส.เปรมปรา ธเนศวิศิษฎกุล 

 ราคา   480  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

50/62 
ลงวันท่ี  

25/2/62 

8 จางก้ันกระสอบทราย 31,000 31,000 เฉพาะเจาะจง 
นายนิดชาญ  ชาวนาน  

 ราคา  31,000 บาท  
นายนิดชาญ  ชาวนาน  

 ราคา  31,000 บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

51/62 
ลงวันท่ี  

27/2/62 

9 
จางซอมถนนการเกษตร 
สายกวานปูหลา 

35,000 35,000 เฉพาะเจาะจง 
นายหยวน   บานสระ  

 ราคา   35,000  บาท  
นายหยวน   บานสระ  

 ราคา   35,000  บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

52/62 
ลงวันท่ี  

27/2/62 

10 จัดซ้ือยางมะตอย 49,920 49,920 เฉพาะเจาะจง 
รานวชิระ 

ราคา  49,920 บาท  
รานวชิระ 

ราคา  49,920 บาท 
เปนผูท่ีมีอาชีพ

จําหนายโดยตรง 

36/62 
ลงวันท่ี  

28/2/62 

11 จัดซ้ือหนังสือพิมพ 6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชยเจริญ 

 ราคา  6,300 บาท  
หจก.พาณิชยเจริญ 

 ราคา  6,300 บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ

จําหนายโดยตรง 

37/62 
ลงวันท่ี  

30/1/62 

 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ/จาง 
รายช่ือผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ

ราคา 
  เหตุผลท่ีคัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

12 จัดซ้ือน้ําดื่ม 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง 
นางกลอยใจ   กองแกว  

 ราคา  1,200  บาท  
นางกลอยใจ   กองแกว  

 ราคา  1,200  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ

จําหนายโดยตรง 

38/62 
ลงวันท่ี  

28/2/62 

13 เชาเครื่องถายเอกสาร 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง 
บ. เอส พี ซัพพลาย โอเอ 

 ราคา  2,400  บาท  
บ. เอส พี ซัพพลาย โอเอ 

 ราคา  2,400  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ

จําหนายโดยตรง 

39/62 
ลงวันท่ี  

28/2/62 

14 
จัดซ้ือแมกเนติก
คอนเทคเตอร 

3,380 3,380 เฉพาะเจาะจง 
ราน ช.มอเตอร  

 ราคา  3,380  บาท  
ราน ช.มอเตอร  

 ราคา  3,380  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ

จําหนายโดยตรง 

40/62 
ลงวันท่ี  

29/1/62 

15 
จางกอสรางอาคาร 
อเนกประสงค บานบอตน
สัก 

201,300 201,300 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงมวนอินทราณี 

 ราคา   201,300  บาท  
หจก.เชียงมวนอินทราณี 

 ราคา   201,300  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

8/62 
ลงวันท่ี  
1/2/62 

16 
จางกอสรางถนน 
 ค.ส.ม. ม.6 

179,400 179,400 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงมวนอินทราณี 

 ราคา  179,400 บาท  
หจก.เชียงมวนอินทราณี 

 ราคา  179,400 บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

9/62 
ลงวันท่ี  
1/2/62 

 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ/จาง 
รายช่ือผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ

ราคา 
  เหตุผลท่ีคัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

17 
จางกอสรางถนน 
 ค.ส.ม. ม.3 

162,500 162,500 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เชียงมวนอินทราณี 

 ราคา  162,500 บาท  
หจก.เชียงมวนอินทราณี 

 ราคา  162,500 บาท 
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

10/62 
ลงวันท่ี  
1/2/62 
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