
 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานมาง 
เรื่อง  ปดประกาศผลการจัดซ้ือจัดจางประจําเดือน  ธันวาคม   ๒๕๖๒   

...................................................... 

     ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานมาง ไดดําเนินการ จัดซ้ือจัดจางโดย วิธีเฉพาะเจาะจง , วิธีประกาศ
เชิญชวนท่ัวไป , วิธีคัดเลือก ,วิธีสอบราคา  ประจําเดือน   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  

     เพ่ือใหการดําเนินการ  เปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ องคการ
บริหารสวนตําบลบานมาง จึงขอสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ประจําเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือ
ประชาสัมพันธใหประชาชน  ไดรับทราบ  หากมีขอสงสัย สามารถตรวจสอบขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง  ไดท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลบานมาง 

 
       จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี     มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

                                                  ลงชื่อ 
 

                   (นายสมชัย      อุนตาล) 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลบานมาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ท่ี พย  ๗๔9๐๒ /ว  ๔      องคการบริหารสวนตําบลบานมาง
       ถนนเชยีงมวน – พะเยา 56160 

                                                          
 

                                                     ๓     มกราคม   ๒๕๖๓ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ  

เรียน  ผูใหญบาน  หมูท่ี   ๓ - ๑๑ 

สิ่งท่ีสงมาดวย  ๑. สรุปผลรายงานขอซ้ือขอจาง                          จํานวน  ๑  ชุด    

               ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานมาง  ไดดําเนินการสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางประจําเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 
๒๕๖๒  เพ่ือใหประชาชนไดตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลบานมาง เพ่ือใหเกิดประโยชนและ
เปนไปตามแนวทางการใหบริการประชาชน   

           ในการนี้  องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  จึงขอความอนุเคราะหทาน ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับ
ทราบโดยท่ัวกัน องคการบริหารสวนตําบลบานมาง หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานดวยดีอยางเชน
เคยขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้   

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายสมชัย  อุนตาล) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานมาง 

 

 

 

 

 

กองคลัง 
งานพัสดุ 
โทรศัพท /โทรสาร  ๐-๕๔๔๙-๕๓๓๓     
www.banmanglocal.go.th 
นางสาววลัยพร  เมืองกอน ๐๘๓-๓๒๐๑๘๙๐ 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   ธันวาคม  2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา 
 เหตุผลท่ีคัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญาหรือขอตกลง 
ในการซ้ือหรือจาง  

1 จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร 445 445 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชยเจริญ 

ราคา    445  บาท 
หจก.พาณิชยเจริญ 

ราคา    445  บาท 
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

27/63 
ลงวันท่ี  

25/12/62 

2 จางจัดทําอาหารกลางวัน 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง 
นางรญัดร  บรรจง 

ราคา     5,500   บาท  
นางรญัดร  บรรจง 

ราคา     5,500   บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

28/63 
ลงวันท่ี  

25/12/62 

3 จางจัดทําปายไวนิล 540 540 เฉพาะเจาะจง 
นายสุกิจ  เรงเร็ว 

ราคา     540   บาท  
นายสุกิจ  เรงเร็ว 

ราคา     540   บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

29/63 
ลงวันท่ี  

25/12/62 

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 850 850 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชยเจริญ 

ราคา     850  บาท  
หจก.พาณิชยเจริญ 

ราคา     850  บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

22/63 
ลงวันท่ี  

9/12/62 

5 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชยเจริญ 

ราคา     2,400  บาท  
หจก.พาณิชยเจริญ 

ราคา     2,400  บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

23/63 
ลงวันท่ี  

9/12/62 

6 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 140 140 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชยเจริญ 

ราคา     140  บาท  
หจก.พาณิชยเจริญ 

ราคา     140  บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

24/63 
ลงวันท่ี  

9/12/62 

 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม  2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีซ้ือ/จาง 
รายช่ือผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและ

ราคา 
  เหตุผลท่ีคัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซ้ือ
หรือจาง 

7 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา 715 715 เฉพาะเจาะจง 
ราน ช.มอเตอร 

ราคา     715   บาท  
ราน ช.มอเตอร 

ราคา     715   บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

25/63 
ลงวันท่ี  

9/12/62 

8 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณประปา 4,720 4,720 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ปราณีวัสดุกอสราง 

ราคา     4,720   บาท  
หจก.ปราณีวัสดุกอสราง 

ราคา     4,720   บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

26/63 
ลงวันท่ี  

9/12/62 

9 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 9,200 9,200 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชยเจริญ 

ราคา     9,200  บาท  
หจก.พาณิชยเจริญ 

ราคา     9,200  บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

27/63 
ลงวันท่ี  

25/12/62 

10 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 850 850 เฉพาะเจาะจง 
หจก.พาณิชยเจริญ 

ราคา     850  บาท  
หจก.พาณิชยเจริญ 

ราคา     850  บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

28/63 
ลงวันท่ี  

25/12/62 

11 จัดซ้ือน้ําดื่ม 1,200 1,200 เฉพาะเจาะจง 
นางกลอยใจ  กองแกว 

 ราคา  1,200  บาท  
นางกลอยใจ  กองแกว 

 ราคา  1,200  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ

จําหนายโดยตรง 

29/63 
ลงวันท่ี  

27/12/62 

 
 
 
 



สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  2562 
องคการบริหารสวนตําบลบานมาง  อําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 

ลําดับ
ท่ี 

งานจัดซ้ือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือกและราคา 
 เหตุผลท่ีคัดเลือก     
     โดยสังเขป 

เลขท่ีและวันท่ีของ 
สัญญาหรือขอตกลง 
ในการซ้ือหรือจาง  

12 เชาเครื่องถายเอกสาร 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง 
หจก.เอส พี ซัพพลายส โอเอ 

 ราคา  2,400  บาท  
หจก.เอส พี ซัพพลายส โอเอ 

 ราคา  2,400  บาท  
เปนผูท่ีมีอาชีพ

จําหนายโดยตรง 

30/63 
ลงวันท่ี  

27/12/62 

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

 ราคา  6,300  บาท  
หจก.พาณิชยเจริญ 

 ราคา  6,300  บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
จําหนายโดยตรง 

31/63 
ลงวันท่ี  

27/12/62 

14 
จางซอมแซมถนนการเกษตร 
ม.11 

202,000 202,000 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ชางสารกอสราง  

ราคา     202,000  บาท  
หจก.ชางสารกอสราง  

ราคา     202,000  บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

7/63 
ลงวันท่ี  

3/12/62 

15 
จางซอมแซมถนนการเกษตร 
ม.4 

74,000 74,000 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ชางสารกอสราง  

ราคา   74,000  บาท  
หจก.ชางสารกอสราง  

ราคา   74,000  บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

8/63 
ลงวันท่ี  

6/12/62 

16 
จางซอมแซมถนนการเกษตร 
ม.8 

122,000 122,000 เฉพาะเจาะจง 
หจก.ชางสารกอสราง  

ราคา     122,000  บาท  
หจก.ชางสารกอสราง  

ราคา     122,000  บาท  

เปนผูท่ีมีอาชีพ
รับจางโดยตรง 

9/63 
ลงวันท่ี  

6/12/62 

 
 

 


	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง
	จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
	ลงชื่อ
	ที่ พย  ๗๔9๐๒ /ว ๖๐๓                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ถนนเชียงม่วน – พะเยา 56160
	๙      พฤศจิกายน   ๒๕๖๒

	เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
	กองคลัง
	งานพัสดุ
	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง
	จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
	ลงชื่อ
	ที่ พย  ๗๔9๐๒ /ว  ๖๕๘          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง           ถนนเชียงม่วน – พะเยา 56160
	๙      ธันวาคม   ๒๕๖๒

	เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
	กองคลัง
	งานพัสดุ
	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง
	จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
	ลงชื่อ
	ที่ พย  ๗๔9๐๒ /ว  ๔      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง       ถนนเชียงม่วน – พะเยา 56160
	๓     มกราคม   ๒๕๖๓

	เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
	กองคลัง
	งานพัสดุ
	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง
	จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
	ลงชื่อ
	ที่ พย  ๗๔9๐๒ /ว  ๙๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง
	ถนนเชียงม่วน – พะเยา 56160
	๗      กุมภาพันธ์    ๒๕๖๓

	เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
	กองคลัง
	งานพัสดุ
	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง
	จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
	ลงชื่อ
	ที่ พย  ๗๔9๐๒ /ว ๑๕๘   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง ถนนเชียงม่วน – พะเยา 56160
	๑๑    มีนาคม   ๒๕๖๓

	เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
	กองคลัง
	งานพัสดุ

