




สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม   2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา 
 เหตุผลท่ีคัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญาหรือขอตกลง 
ในการซ้ือหรือจาง  

1 จางจัดทําพานพุม 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง 
นางสาววิยดา  ชุมภูชนะภัย 

 ราคา    1,500  บาท  
นางสาววิยดา  ชุมภูชนะภัย 

 ราคา    1,500  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

53/62 
ลงวันท่ี  

15/3/62 

2 
จางจัดทําอาหารอาหารวาง
และเครื่องดื่ม 

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง 
นางสาววิยดา  ชุมภูชนะภัย 

ราคา    1,800 บาท  
นางสาววิยดา  ชุมภูชนะภัย 

ราคา    1,800 บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

54/62 
ลงวันท่ี  

15/3/62 

3 จางซอมรถยนตสวนกลาง 5,470 5,470 เฉพาะเจาะจง 
นางจุฬา เทียนสวาง 

ราคา   5,470   บาท  
นางจุฬา เทียนสวาง 

ราคา   5,470   บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

55/62 
ลงวันท่ี  

19/3/62 

4 จางซอมรถบรรทุกขยะ 1,050 1,050 เฉพาะเจาะจง 
นางจุฬา เทียนสวาง 

ราคา     1,050  บาท  
นางจุฬา เทียนสวาง 

ราคา     1,050  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

56/62 
ลงวันท่ี  

19/3/62 

5 จางซอมรถยนตสวนกลาง 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ปราณีวัสดุกอสราง 

ราคา   3,000 บาท  
หจก.ปราณีวัสดุกอสราง 

ราคา   3,000 บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

57/62 
ลงวันท่ี  

19/3/62 

6 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 980 980 เฉพาะเจาะจง 
ราน ช.มอเตอร 
          ราคา   980  บาท  

ราน ช.มอเตอร 
          ราคา   980  บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

58/62 
ลงวันท่ี  

19/3/62 

 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ/จาง 
รายช่ือผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ

ราคา 
  เหตุผลท่ีคัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

7 
จางจัดทําอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง 
นางรญัดร  บรรจง 

 ราคา   10,000  บาท  
นางรญัดร  บรรจง 

 ราคา   10,000  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

59/62 
ลงวันท่ี  

22/3/62 

8 จางจัดเตรียมสนาม 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง 
นายนิดชาญ  ชาวนาน  

 ราคา  4,000 บาท  
นายนิดชาญ  ชาวนาน  

 ราคา  4,000 บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

60/62 
ลงวันท่ี  

22/3/62 

9 จางจัดทําปายไวนิล 540 540 เฉพาะเจาะจง 
นายสุกิจ เรงเร็ว 

 ราคา   540  บาท 
นายสุกิจ เรงเร็ว 

 ราคา   540  บาท 

เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

61/62 
ลงวันท่ี  

22/3/62 

10 
จางสํารวจขอมูลจํานวน
สัตว 

2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง 
นางสาววิยดา  ชุมภูชนะภัย 

ราคา  2,100 บาท  
นางสาววิยดา  ชุมภูชนะภัย 

ราคา  2,100 บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

62/62 
ลงวันท่ี  

28/3/62 

11 
จางจัดทําอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม 

12,500 12,500 เฉพาะเจาะจง 
นางสุพัฒน  มูลศรี 

 ราคา  12,500  บาท  
นางสุพัฒน  มูลศรี 

 ราคา  12,500  บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

63/62 
ลงวันท่ี  

29/3/62 

 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ/จาง 
รายช่ือผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ

ราคา 
  เหตุผลท่ีคัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

12 จัดซ้ือเครื่องสูบน้ํา 11,000 11,000 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ปราณีวัสดุกอสราง 

 ราคา  1,200  บาท  
หจก.ปราณีวัสดุกอสราง 

 ราคา  1,200  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ

จําหนายโดยตรง 

41/62 
ลงวันท่ี  
1/3/62 

13 จัดซ้ือวัสดุประปา 4,865 4,865 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ปราณีวัสดุกอสราง 

 ราคา  4,865  บาท  
หจก.ปราณีวัสดุกอสราง 

 ราคา  4,865  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ

จําหนายโดยตรง 

42/62 
ลงวันท่ี  
7/3/62 

14 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชยเจริญ 

 ราคา  1,500  บาท  
หจก.พาณิชยเจริญ 

 ราคา  1,500  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ

จําหนายโดยตรง 

43/62 
ลงวันท่ี  
7/3/62 

15 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง 
ราน.ช.มอเตอร 

 ราคา   1,100  บาท  
ราน.ช.มอเตอร 

 ราคา   1,100  บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

44/62 
ลงวันท่ี  
7/3/62 

16 จัดซ้ือถวยรางวัล 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พณิชยเจริญ 

 ราคา 1,500 บาท  
หจก.พณิชยเจริญ 

 ราคา 1,500 บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

45/62 
ลงวันท่ี  

22/3/62 

 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ/จาง 
รายช่ือผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ

ราคา 
  เหตุผลท่ีคัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

17 
จัดซ้ือวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง 
รานเบนโซซัพพลายส 

 ราคา 21,000 บาท  
รานเบนโซซัพพลายส 

 ราคา 21,000 บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

46/62 
ลงวันท่ี  

28/3/62 

18 จัดซ้ือกระเบื้อง 1,265 1,265 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ปราณีวัสดุกอสราง 

 ราคา 1,265  บาท  
หจก.ปราณีวัสดุกอสราง 

 ราคา 1,265  บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

47/62 
ลงวันท่ี  

28/3/62 

19 จัดซ้ือหนังสือพิมพ 6,100 6,100 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชยเจริญ 

 ราคา  6,100 บาท  
หจก.พาณิชยเจริญ 

 ราคา  6,100 บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ

จําหนายโดยตรง 

48/62 
ลงวันท่ี  

29/3/62 

20 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 

49/62 
ลงวันท่ี  

29/3/62 

21 จัดซ้ือน้ําดื่ม 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง 
นางกลอยใจ   กองแกว  

 ราคา  1,200  บาท  
นางกลอยใจ   กองแกว  

 ราคา  1,200  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ

จําหนายโดยตรง 

50/62 
ลงวันท่ี  

29/3/62 
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